
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ročník IX           ZDARMA                    číslo 10 / říjen 2005 
 

   Starost ův sloupek 
 

Ještě to jde. Tato myšlenka se objeví, když se po všech těch 
vyvolených velkých bratrech a vyměněných manželkách i v 
našem městě setkáte s občany, kteří se přímo aktivně nebo 
jako posluchači, diváci či jinak, zapojí do činností, jimž výše 
naznačené paskvilové programy zdaleka nesahají na paty. 
 

A tak je dobře, že vznikla tradice nohejbalového turnaje,  
který přes nepřízeň počasí proběhl ve velmi přátelské 
atmosféře a je dobře, že v tom samém čase se herna stolního 
tenisu rozezněla pod údery téměř padesáti nejmladších adeptů 
tohoto sportu z kraje. No a druhý den pak sportovní hala 
přivítala florbalové mládí na turnaji republikovém a současně 
odjíždí padesátka turistů na výšlap po části přeshraniční 
kulturní a historické stezky Řemeslo na řece, který vedl z 
Freistadtu do Passbergu. Určitě potěší podíl Kapličáků na 
organizování automobilové rallye Seat Č. Krumlov 2005, kdy 
se na vyhodnocení U Koňské dráhy sešlo na tři sta  těch, kteří 
tento závod zajišťovali. Nelze nevzpomenout hudebního 
programu převážně operetních evergreenů v sále kulturního 
domu, který především seniorům připomněl jejich mládí. Do 
toho všeho, co proběhlo během pouhých čtyř dnů 
předposledního týdne měsíce září roku 2005, lze zahrnout 
pravidelné sportovní soutěže či další neformální společná 
setkání. 
 

Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování všem těm 
dobrovolným činovníkům, kteří se na veškerém občanském 
dění města podílíte a výrazně, mnohdy i na úkor svých 
osobních aktivit, příspíváte k jeho rozvoji. Ostatně, všichni ti 
přiblblí vyvolení velcí bratři dříve nebo později skončí, ale 
vaše stopa zůstává trvale. Děkuji.  

Ferdinand Jiskra 
 

   Diskuzní fórum na www.mestokaplice 
 

Na internetových stránkách města Kaplice byla otevřeno 
nové diskuzní fórum, ve kterém se můžete vyjadřovat 
k různým tématům, dotýkajících se dění ve městě.                  
V současné době jsou založena 4 témata, v nichž např. 
můžete diskutovat i na téma Kina Kaplice nebo letošních 
Kaplických Slavností. Vedle diskuzního fóra je také průběžně 
aktualizována kulturně společenská fotogalerie. 
Nejčerstvějšími přírustky do galerie jsou záběry z Fanfána 
Tulipána - letního divadelního představení na zřícenině hradu 
Pořešín, z Kaplických Slavností nebo zářijového turistického 
výletu Vandrování se sousedy. Více už najdete na stránkách 
www.mestokaplice.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Hrady na Malši  
 

-  aneb platí stále „od hradu dále“? 
 

Představíme-li si českou krajinu, jistě jí bude dominovat hrdá 
silueta hradu nebo jeho zříceniny. České hrady náležejí k těm 
památkám naší minulosti, které jsou již tradičně v popředí 
zájmu nejširší veřejnosti. Naše vlast je na tyto památky velmi 
bohatá i v celoevropském měřítku. I v tomto srovnání je však 
region horního toku řeky Malše od Dolního Dvořiště do 
Velešína výjimečný. V okruhu 15 kilometrů je v krajině 
rozprostřeno 5 hradních zřícenin a tvrzí. Po řadě je to tvrz 
v Tiché, strážní hrad Louzek, lovecký hrádek Sokolčí, sídlo 
bývalých kaplických pánů - hrad Pořešín a jeden z prvních 
královských kamenných hradů v Čechách vůbec – Velešín. 
Toto tak husté rozložení je pravděpodobně výsledkem 
blízkosti zemské stezky z Rakous do Čech. Obecně jejich 
stav není dobrý, přitom tyto objekty skrývají velký potenciál 
pro cestovní ruch a následnou infrastrukturu, což pro 
vystoupení našeho regionu ze stínu „světového“ Českého 
Krumlova nabývá na důležitosti.    
V srpnu 1999 jsem při každoroční prohlídce hradu Pořešín 
s kamarádem Zdeňkem Liplem poprvé nadhodil, jak by se 
dalo zřícenině pomoci. Dívali jsme se, kde co spadlo a 
konstatovali jsme, že tempo destrukce je čím dál víc 
rychlejší. Archeologové sice tvrdí, že hrad zřícením nemizí, 
jen se jaksi „schovává pod zem“, proč ale nechat spadnout 
něco, co může stát? V té době se ještě nedalo dohlédnout 
z prvního na druhé nádvoří, průměrná viditelnost byla dík 
vzrostlým náletům asi tak 10 metrů. V roce 2000 jsme ve 
třech založili Společnost pro hrad Pořešín, svou výmluvností 
přesvědčili zastupitelstvo města Kaplice, aby do společnosti 
přišel zástupce města (byl to tehdy pan místostarosta 
Kozojed), pro spolupráci získali „č. 1“ české kastellogie Doc. 
PhDr. Tomáše Durdíka DrSc. z Archeologického ústavu 
České akademie věd, zajistili sponzory (první příspěvek byl 
2.000,- Kč) a hlavně pracovali.  

pokračování na str. 4 
 
 
 
 

 
 
 
 

Smíšené (po)city  
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Zveme Vás do kulturního domu Kaplice   
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   Kamerový systém na nám ěstí 
 

Vážení občané města Kaplice, na základě připomínek občanů 
bydlících na Náměstí a v jeho okolí, které se týkají především 
rušení nočního klidu návštěvníky Non-stop, ničení majetku 
Města i majetku občanů a v nemalé míře i k páchání trestné 
činnosti, rozhodla Rada Města zřídit kamerový systém, který 
monitoruje veškeré dění na Náměstí a v přilehlých ulicích 
prostřednictvím strážníků Městské policie. Členové 
zastupitelstva Města i strážníci Městské policie věří, že nově 
nainstalovaný  kamerový systém přispěje k většimu zajištění 
veřejného pořádku, snížení páchání trestné činnosti ve 
vnitřním městě a tím i k zabezpečení většího klidu všech zde 
bydlících občanů. 
 

   Týden knihoven 3. – 8. 10. 2005  
 

Anketa Největší Čech inspirovala knihovníky k tomu, že 
letošní Týden knihoven bude věnován spisovatelce Boženě 
Němcové. Velké říjnové společné čtení bude zahájeno četbou  
z Babičky, která byla poprvé vydána před 150 lety. V loňské 
anketě o nejoblíbenější knihu se Babička dostala na 5. místo.  
Připravily jsme pro Vás: 
Pondělí  3. října  v 9.00 hodin zahájí pan starosta v oddělení 

pro děti nonstop čtení 
Středa  5. října  Den s internetem (pro všechny začínající 

uživatele Internetu / 9.00 – 17.00 hodin) 
Po celý týden  ve studovně a v oddělení pro děti ½ hodiny 

Internetu zdarma 
Zápisné v obou odděleních a na pobočce Sídliště 9. května je 
zdarma. Poplatky za upomínky budou prominuty.  
 

V oddělení pro děti bude vyhlášena soutěž „Naše knihovna 
očima čtenářů“, která bude probíhat po celý říjen. Začátkem 
listopadu bude soutěž vyhodnocena a ukončena vernisáží 
zhotovených prací. Oddělení pro dospělé připravuje anketu 
na téma historie knihovny. V měsíci říjnu můžete vyjádřit své 
názory, myšlenky a postřehy na téma Božena Němcová.  
Zveme všechny na Týden knihoven a těšíme se na Vás 

Městská knihovna Kaplice 
 

   Kaplické Slavnosti  
             2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 5. září 2005 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� prodej pozemku p.č. 540 k.ú. Kaplice o výměře 20 m² Janě              

a Vladimíru Grbačovým, bytem Výnězda 22 za cenu 200,- Kč/ m² + 
náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 1111 k.ú. Kaplice o výměře 20 m² Evě a Hynku 
Škabradovým, bytem Kaplice 296 za cenu 200,- Kč/ m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1458/10 k.ú. Pořešín o výměře 10 m² Ludmile 
a Ziwarovi Khoutovým, bytem Vrábče 88 za cenu 200,- Kč/ m² + 
NSP 

� prodej pozemku p.č. 1620/3 k.ú. Kaplice o výměře 315 m² Anežce   
a Vilému Kletzenbauerovým, bytem Kaplice 170 za cenu 100,- Kč/ 
m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1620/4 k.ú. Kaplice o výměře 226 m² Jaroslavě 
a Rudolfu Pavlovým, bytem Kaplice 776 za cenu 100,- Kč/ m² + 
NSP 

� prodej pozemku p.č. 1620/5 k.ú. Kaplice o výměře 314 m² Eliáně a 
Václavu Korbelovým, bytem Besednice 241 za cenu 100,- Kč/ m² + 
NSP  

� prodej pozemku p.č. 1620/6 k.ú. Kaplice o výměře 398 m² Martinu 
Trčkovi, bytem Třeboň 813 za cenu 100,- Kč/ m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 76/40 k.ú. Pořešín o výměře 779 m² Petře a 
Romanu Dvořákovým, bytem Kaplice 752 za cenu 100,- Kč/ m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 134/8 k.ú. Mostky              
o výměře 409 m² za cenu 50,- Kč/ m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 725 k.ú. Kaplice o výměře 
42 m² s věcným břemenem vedení kabelu NN a vodovodního řadu 
za cenu 100,- Kč/ m² + NSP      

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 532/2 k.ú. Žďár          
o výměře cca 150 m² za cenu 50,- Kč/ m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1458/2 k.ú. Kaplice           
o výměře 17 m² za cenu 100,- Kč/ m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje dřevníků v ulici Omlenická u čp. 315 za 
cenu dle znaleckého odhadu a zastavěných pozemků p.č. 1114, 
1115, 1116, 1117, 1118, 1119 a 1120 k.ú. Kaplice za cenu 200,- Kč/ 
m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 21/7, 21/6, 21/5 a části 
pozemku p.č. 21/9 k.ú. Zdíky (pozemky pod stavbami) za cenu 
200,- Kč/ m² + NSP a s vynětím z LPF             pokračování na str. 6 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
říjen

 
 
 
 

 
 
 

3. pondělí Horor USA, Austrálie  113 min.  
20.00 hod. DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN 
  Měsíc je v úplňku, z lesa se valí divná mlha …   

a Trudyino muzeum voskových figurín je plné 
soch, jež vypadají jako živé. Režie: J. Collet – 
Serra. Hrají: E. Cuthbertová, P. Hiltonová 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

5. středa Thajský film   105 min. 
20.00 hod. ONG-BAK 
  Nejlepší bojovník vesnice je vyslán, aby získal 

zpět ukradenou posvátnou sochu… Čekají vás 
neuvěřitelné bojové scény, plné dosud 
neviděných kaskadérských kousků! Režie: P. 
Pinkaew. Hrají: P. Yeerum, P. Wongkamlao  

   Vstup 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
 

6. čtvrtek  Romantický film USA  133 min. 
20.00 hod. PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY 
   1. světová válka. Pět vojáků je odsouzeno          

a posláno do sektoru smrti. Mladá snoubenka 
jednoho z nich ale nepohřbila naději, že přežil. 
Chce zjistit jeho úděl. Režie: J. P. Jeunet.  

   Hrají. A. Tautou, G. Ulliel, T. Karyo  
  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
 

10. pondělí Komedie USA/SRN   102 min.  
20.00 hod. PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ 
  Souboj matky a snoubenky o jednoho muže… 

Režie: R. Luketic. Hrají: Jennifer Lopez, Jane 
Fonda 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

12. středa Sci-fi film USA   117 min.  
13. čtvrtek VÁLKA SVĚTŮ 
20.00 hod. Poslední válku na Zemi nezačnou lidé.    

 Rodina Raye Ferriera se zoufale snaží přežít 
uprostřed pekla nepříčetného davu, tváří v tvář 
agresorům z vesmíru… Režie: S. Spielberg. 
Hrají: T. Cruise, D. Fanningová, T. Robbins 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

17. pondělí Rodinný film USA/VB ČESKÉ ZNĚNÍ 115 min. 
17.30 hod.  KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU 
  Život malého Karlíka se změní v okamžiku, kdy 

se dostává na výpravu do světa poněkud 
záhadného vynálezce a továrníka … Světa 
plného čokolády. Režie: Tim Burton.  

  Hrají: J. Depp, H. Bonham Carter, Ch. Lee 
   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
 

19. středa Dobrodružný film USA  127 min.  
20. čtvrtek SAHARA 
20.00 hod. Jen šílenec by ji hledal mezi písčitými dunami… 

Lovec pokladů pátrá v poušti po bitevní lodi 
Konfederace, „lodi smrti“ zmizelé před sto lety 
s tajemným nákladem. Režie: B. Eisner. Hrají: 
M. McConaughey, S. Zahn, Penelope Cruz 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

24. pondělí Film Francie, USA, VB  102 min.  
20.00 hod. UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU 
  Danny (Jet Li) vyrostl v surovém opatrovnictví 

ve zvířecího zabijáka. Svého pána poslouchá 
jako „bojový pes“. Morgan Freeman se dostává 
k tomuto „psu“ a možná z něj udělá zase 
člověka… Režie: J. Leterrier  

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

26. středa Horor USA   105 min.  
27. čtvrtek KRUH 2 
20.00 hod. Smrtící videokazeta a její prokletá malá hrdinka 

pronásleduje Rachel a jejího syna i na tichém 
venkově… Režie: H. Nakata. Hrají: N. Watts, S. 
Spacek 

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

31. pondělí Francouzsko italský dokument  81 min.  
20.00 hod. PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY 
  Výpravný jazyk mýtů a bájí odhaluje tajemství 

zrození života, vesmíru a hvězd. Zvířata jsou 
hlavními aktéry této úchvatné Geneze.  

  Režie: C. Nuridsany, M. Pérennou 
   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
 
 

V listopadu uvidíte: ŠTĚSTÍ, ŠPATNÁ VÝCHOVA, 
OSTROV, LEGENDY Z DOGTOWNU, 
FANTASTICKÁ ČTYŘKA, MR. A MRS. 
SMITH a další 

 
 
 
 
 
 

 
8. října, sobota    od 19.00 hodin 

GALAVE ČER MOTOKROSU 
Slavnostní zakončení motokrosové sezóny ve stylu Las Vegas. 
Výstava fotografií. Více k programu str. 12  
Kulturní dům   

15. října, sobota    od 21.00 hodin 

SATISFUCTION + SIN-DICK-8. 
Diskotéka s živým vystoupením kapel Satisfuction a SIN-DICK-8.  
Kulturní dům    

22. října, sobota    od 17.30 hodin 

KOUZELNÁ ŠKOLKA  
S MAJDOU A FRANTIŠKEM 
Pořad pro děti, tentokrát s Magdalenou Reifovou.  
Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru.  
Kulturní dům    Vstupné 110,- Kč   

25. října, úterý    od 18.00 hodin 
ON THE ROAD – NA CESTĚ  
POBALTÍ 
Litvou, Lotyšskem a Estonskem s Jardou Zemanem.  
Kino Kaplice   Vstupné 20,- Kč, studenti zdarma   

29. října, sobota           pro širokou veřejnost od 10.00 hodin 

PLASTIKOVÉ MODELY 
Výstava a soutěž plastikových modelářů. II. ročník.  
Kategorie: letecká, vojenská technika, diorama, lodě, auta, sci-fi, 
papírové modely.  
Kulturní dům     Vstup volný     

29. října, sobota    od 19.00 hodin 

SMÍŠENÉ (PO)CITY 
Milostná romance lidí středního věku. Komedie plná ozdravujícího 
humoru od amerického autora R. Baera (spolautor tv. seriálu 
M.A.S.H.) V režii Luďka Munzara.  
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský 
Kulturní dům  Předprodej 100 a 120,- Kč dle řad /na místě 120,- Kč   

Každý čtvrtek             15.00 – 16.00 hodin 

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE 
Pro začátečníky. Bližší informace 723 982391.  
Kulturní dům / předsálí   

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
říjen
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   Hrady na Malši     pokračování ze str. 1 
 

V roce 2004 už se pohyboval rozpočet společnosti okolo 
100.000,- Kč, bylo nás celkem osm, měli jsme po ruce 
výsledky povrchového průzkumu, všechny zachované malby, 
fotografie, mapy a historii stavebního vývoje, který se ukázal 
velmi komplikovaný – každý vlastník hradu si zkrátka něco 
přistavěl a přestavěl. Pořešín je jedním z mála hradů v České 
republice, který je intaktně zachovalý od roku 1434, kdy byl 
zničen Oldřichem z Rožmberka. To znamená, že jakýkoli 
zlomek střepu, či jiného nálezu pochází nejpozději právě 
z tohoto roku. A to je u nás dnes už vzácnost.  
Po nějaké době jsme postavili první informační stojan 
s historií Pořešína a překvapilo nás, jak se počet návštěvníků 
zvedl a jak jsou ohleduplní. Ano, opravdu, vyjma několika 
„drabantů a pakostů“, jak 
výstižně jmenovali kazisvěty a 
zloděje husité, přijde typický 
návštěvník na hrad, prohlédne 
si ho, někdy přespí u ohně, 
většinou si po sobě uklidí 
(ach, ti kuřáci!), zapíše se do 
návštěvní knihy a čas od času 
vhodí nějaký ten peníz do 
kasičky. Chvála všem 
takovým – děkujeme! 
Zásadní zlom v historii 
společnosti nastal v roce 2004 
s příchodem nového zástupce města Kaplice – místostarosty 
pana Josefa Kaloše. Jeho velkou zásluhou je uskutečnění 
myšlenky sdružení ostatních hradů na Malši a vstup města 
Velešín, prostřednictvím starosty Josefa Klímy, obce Sv. Jan 
nad Malší, prostřednictvím starosty Josefa Jana, obce 
Benešov nad Černou, prostřednictvím starosty Miloslava 
Šimánka a obce Bujanov, prostřednictvím starosty Bořivoje 
Vojče.  
Záběr sdružení Hrady na Malši se od té doby rozšířil, 
dnes má v péči celkem čtyři hrady a jejich okolí. V roce 2005 
jsme začali spolupracovat se společností Lesy České 
republiky, s.p., vlastníkem hradu Louzek. Dík zde patří 
zejména panu Radkovi Kordačovi za podporu a panu Zdeň-
kovi Kořínkovi za spolupráci při realizaci společných akcí.   
Svazek měst a obcí Pomalší, ve kterém je sdruženo na 23 
měst a obcí od rakouských hranic až do Budějovic, převzal 
v roce 2004 nad sdružením Hrady na Malši záštitu a včlenil ji 
do své akční skupiny. Sdružení pokračuje v aktivní 
spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, 
Národním památkovým ústavem, zde zejména s ing. arch. 
Eliškou Eliášovou a Státním archivem. V Rakousku je naším 
partnerem sdružení okolo hradu Turntobel u Neumarktu a 
Zemské museum v Linci. 
Po šesti letech činnosti se členská základna ustálila 
(dosáhnout členství podmiňuje doporučení od tří členů) a 
najdete zde architekta, učitele hudby, grafika, kováře, 
houslistku, studenty, spisovatele, zedníka i historika. 
Především je to však skupina lidí se stejným zájmem.   
Škála naší činnosti je široká. V letošním roce sdružení 
připravilo ve spolupráci s KIC Kaplice na hradě Pořešín 
divadelní představení Fanfán Tulipán a koncert staré hudby 
příbramské skupiny Chairé pod vedením Josefa Krčka 
v rámci kaplického festivalu Kapradí. Členové sdružení 
připravili a organizovali část Kaplických slavností, která se 
odehrávala 27. srpna  na náměstí. Od 5. do 13. srpna střídavě 
na všech hradech pracovalo 25 mladých lidí pod vedením 
hnutí Brontosaurus – čistili hrady od náletů a odpadků. Na 

Louzku byla v rámci provádění průzkumu odkryta plocha 
předhradí a vyznačena přístupová cesta k hradu. Hrady 
Velešín a  Sokolčí byly zbaveny bujné vegetace náletových 
dřevin, zaměřeny a povrchově prozkoumány. Pro zázemí 
archeologického výzkumu a konzervační práce byl na 
Pořešíně vybudován dřevěný srub. Jako každý rok i letos 
připravíme pro své příznivce, tentokrát na hradě Louzek 
„Novoroční hradní grog“ – neformální diskuzi o plánech na 
následující rok s originálním nápojem vítězky Mistrovství 
Evropy soutěže barmanů.   
V následujícím roce pak připravujeme dva velké projekty. 
Jedním z nich je organizace 4. Mistrovství České republiky 
ve střelbě z historických luků a kuše, akce, jejíž význam je 
minimálně celorepublikový. Tradičně se tohoto měření sil 
účastní soutěžící z Maďarska, Slovenska a Německa. 

Disciplíny jako například 
střelba z koně jsou divácky 
velmi vděčné a atraktivní. 
Jednání o přidělení této akce 
probíhají a doufáme, že 
dopadnou úspěšně.   
Druhým, tentokrát dlouho-
dobým cílem sdružení je 
vybudování značení a 
mobiliáře na trase staré 
zemské  tzv. „cáhlovské“ 
cesty. Tato cesta spojí 
v přímé linii rakouský 

Freistadt a České Budějovice. Na této cestě budou umístěny 
informační stojany s nástinem historie daného místa a  
zajímavostmi středověkého způsobu cestování. První takový 
stojan je umístěn na hradě Pořešín, kde se můžete dozvědět, 
jak se hrad dobýval, kde se v okolí těžily drahé kovy, kdo 
býval odevzdán katovi i jak se dříve lidé oblékali a jaké 
zbraně měli k dispozici.      
Současně s těmito velkými projekty bude probíhat řada 
menších akcí. Podrobnosti o nich, informace o hradech a 
sdružení, historické mapy a další zajímavosti najdete na 
internetových stránkách sdružení www.hradynamalsi.cz. 
Zachovejte nám přízeň! 

Radek Kocanda, jednatel  
 

   Nepovolená reklamní za řízení  
 

Vážení podnikatelé, 
Stavební úřad dostal výzvu od POLICIE ČR, Okresního ředitelství 
Český Krumlov, dopravního inspektorátu k odstranění reklamních 
zařízení v Kaplici (obci i místních částí) u pozemních komunikací 
II/154, II/158, I/3 E55, III/1572 a místních komunikací. 
Vzhledem k faktu, že působnost byla touto výzvou přenesena na 
MěÚ Kaplice, žádám Vás o urychlené odstranění nepovolených 
reklamních zařízení, nebo o doložení Rozhodnutí jejich umístění 
v minulosti. 
Zároveň upozorňuji na skutečnost, že Město Kaplice připravuje 
jednotný informační systém. Po dokončení přípravných prací budete 
Vy i veřejnost informováni o navrhovaném řešení a bude všem dána 
možnost, aby se této akce zúčastnili. Děkuji za pochopení a za 
pomoc při klidném řešení. 

Ing. arch. P. Vološčuk, vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Kaplice 
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Historie nekráčela jen přes významné dekrety, listiny, kroniky a 
důležité písemnosti. Je zachycena také na fotografiích a je 
zachytávána a předávána ve vzpomínkách a vyprávěních těch, kteří 
tady žili před námi… 
 

Na křižovatce polních cest na svahu Suchého vrchu stojí tesaný 
kamenný sloupek, vsazený do hrubého balvanu. Zda sloužil jako 
boží muka, morový sloup, jako rozcestník nebo hraniční kámen, to 
už se dnes asi těžko dozvíme. Díky některým pamětníkům se něco 
málo z minulosti tohoto kamene poodkrylo… to něco málo ale, jak 
už to bývá, spíš vyvolává další otázky.   
Stojí za povšimnutí, že kámen stojí na rozcestí, kde se sbíhají tři 
cesty (jedna k západu dolů do Kaplice, druhá k severu směrem 
k Jarošovskému rybníku, třetí východně k Blansku). Kámen mohl 
označovat hranici panství a nápis AKP vypadá jako zkratka Archiv 
katastru Pořešín, tento hraniční kámen pak odděloval katastr 
Blanska od katastru Kaplice.   
Co je však zvláštní, že před válkou (od roku 1922 ?) a ještě i dlouho 
po válce byla na tomto místě v opracovaném sloupku vsazená 
fotografie. Porcelánová fotografie s portrétem mladšího muže. 
Ovšem fotografie člověka na opuštěných kamených sloupech 
nebývá jen tak …  

Suchý vrch skrývá ještě 
další tajemství. Přímo 
na jeho vrcholu je už 
zdaleka vidět malý, 
pževážně březový, háj, 
čím víc se k němu 
člověk blíží, tím 
lákavější je do něj 
vstoupit. Ale pravé 
překvapení čeká až na 
samém okraji háje, až 

ve chvíli, kdy vás už obklopují prvé stromy. V tu chvíli se objeví 
skrytý hluboký „kráter“, široká prohlubeň, dneska už hojně prorostlá 
kmeny stromů. Po pár krocích dále se terén opět propadá, tentokrát 
do podlouhlejší prohlubně. Co znamenala tato proláklina na 
samém vrcholu pahorku?  
Říká se, že tam bývaly zákopy a bunkr…         red 

 
   Jediný jiho český hospic  

zahajuje provoz 
 

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je nestátním 
neziskovým zdravotnickým zařízením jež pečuje o pacienty v 
terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní 
lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala 
všechny své možnosti. Světová zdravotnická organizace 
(WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o 
pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. 
Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, 
psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem 
paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života 
pacientů a jejich rodin“.  

pokračování na str. 10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starobylý záběr do 
Kostelní ulice. Na 
první pohled se zdá, že 
se ulička, vedoucí ze 
srdce města ke kostelu 
změnila do dnešních 
dnů k nepoznání.  
Mnohého z Vás možná 
překvapí její velká 
svažitost, výrazný 
sklon dlážděné cesty. 
Ale postavíte-li se do 
středu úzkého Far-
ského (toho času 
Kindermannova)   ná-
městíčka, proti této 
uličce, naskytne se 
Vám velmi podobný 
pohled. Samozřejmě 
více jak polovina 
domů tu podlehla 
rekonstrukci, a tím 
také ztratila něco ze 
své malebnosti…    

 
   Povolování kácení d řevin  

 

rostoucích mimo les 
 

Podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
povoluje (s výjimkou území národních parků) kácení dřevin 
rostoucích mimo les místně příslušný obecní úřad, v jehož 
správním území se příslušná dřevina nachází. 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za 
předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem 
podle zákona a jsou splněny ostatní podmínky stanovené 
zákonem a jinými právními předpisy) se nevyžaduje pro 
stromy o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem 
vlastníka pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou. 
Žádost musí obsahovat: * jméno a adresu žadatele, * doložení 
vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a 
dřevinám rostoucím mimo les, * specifikaci dřevin rostoucích 
mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, 
velikost plochy keřů včetně situačního zákresu, * udání 
obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, * 
zdůvodnění žádosti. 
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí 
obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení. 
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v 
období jejich vegetačního klidu (1. 11. - 31. 3.) K tomu se 
přihlíží při vydávání povolení ke kácení. 

Odbor životního prostředí MěÚ Kaplice 
_________________________________________________ 

 
Živnosti severní strany Kostelní ulice, 1932 / II. část 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice  
pokračování ze str. 2 

 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1136 o výměře 20 m², 
p.č.1139 o výměře 20 m², 1143 o výměře 23 m² a p.č. 1818/141 o 
výměře 18 m² vše v k.ú. Kaplice (pozemky pod garážemi) za cenu 
200,- Kč/ m² + NSP              

� zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky o vel. 1+1 v čp. 
753 ulice Míru formou obálkové metody – vyvolávací cena dle 
znaleckého posudku  

� odkoupení parcely KN č. 1697/54 k.ú. Kaplice o výměře 589 m² od 
vlastníka zapsaného na LV č. 1861 za cenu 250,- Kč/ m² 

� odkoupení parcely KN č.1697/44 o výměře 10.934 m² a parcely KN 
č.1697/16 o výměře 11.092 m² vše v k.ú. Kaplice od vlastníka 
zapsaného na LV č. 1861 za cenu 250,- Kč/ m² na základě kupní 
smlouvy s odkladem platby nejpozději do 31. 12. 2007 

� odkoupení parcely KN č. 591/36 o výměře 380 m² a parcely KN č. 
1697/55 o výměře 21.069 m² vše v k.ú. Kaplice od vlastníka 
zapsaného na LV č. 307 za cenu 250,- Kč/ m² na základě kupní 
smlouvy s odkladem platby nejpozději do 31. 12. 2007 

� odkoupení pozemků p.č. 1608/8 o výměře 11.407 m², p.č. 1608/10 o 
výměře 6.088 m², p.č. 1670 o výměře 1.018 m²,  p.č. 1671/3 o 
výměře 102 m², p.č. 1673/1 o výměře 1.366 m², p.č. 1673/3 o 
výměře 254 m² p.č. 1677/138 o výměře 631 m², 1683/11 o výměře 
911 m², 1687/1 o výměře 890 m², p.č. 1690/2 o výměře 61 m², p.č. 
1692/5 o výměře 12 m², 1486/2 o výměře 19 m², a p.č. 1623/3 o 
výměře 317 m² vše v k.ú. Kaplice od Pozemkového fondu ČR 
formou uplatnění restitučního nároku ve výši 64.981,- Kč  

� odkoupení pozemku PK č. 524/3 k.ú. Blansko o výměře 3.218 m² od 
Tělovýchovné jednoty Spartak Kaplice za cenu 48.270,- Kč  

� směnu pozemku p.č. 326/1 k.ú. Kaplice o výměře 209 m² ve 
vlastnictví Města Kaplice za části pozemku p.č. 325/1 k.ú. Kaplice o 
celkové výměře 209 m² ve vlastnictví Jaroslava Marchala, Josefa 
Marchala, Gabriely Marchalové a Ireny Vilímové - přes pozemek 
p.č. 323/2 k.ú. Kaplice ve vlastnictví rodiny Marchalových bude 
zřízeno věcné břemeno přístupu pro dům ve vlastnictví Města 
Kaplice čp. 169 Tržní ulice    

� provedení rozpočtového opatření č. 11 dle návrhu finančního odboru 
Městského úřadu Kaplice  

� Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru finanční částky ve výši 
5.000,- Kč společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. 
České Budějovice Městu Kaplice na podporu sportu ve městě  

� Darovací smlouvu o poskytnutí finanční částky ve výši 25.000,- 
Kč p. Václavem Pexou, bytem Zlatá Koruna Městu Kaplice na 
zajištění Kaplických slavností v roce 2005 

� Darovací smlouvu o převodu pozemkové parcely KN č. 1697/14 
k.ú. Kaplice o výměře 120 m², včetně inženýrských sítí, ve 
vlastnictví manželů MUDr. Ctibora Látala a Libuše Látalové a 
manželů Ing. Jaroslava Tošnera a Jany Tošnerové do vlastnictví 
Města Kaplice v ceně dle znaleckého odhadu 

� studii varianty řešení zádlažby středu Náměstí č. 2, kdy dojde 
k přesunu kašny do středu Náměstí a zůstane zachován tzv. 
vánoční strom – v případě realizace úprav je nutné řešit 
problematiku zeleně na celé ploše Náměstí  

� rozdělení zisku z III. etapy privatizace bytového fondu města 
takto:  * 70 % bude převedeno na účet – Fond rozvoje bydlení  

* 30 % bude převedeno na účet – Fond dotační  
Prostředky na  Fondu rozvoje bydlení budou využívány na 
vybudování infrastruktury pro bytovou výstavbu, případně na 
výstavbu sociálního bydlení. Jejich využití je v kompetenci 
zastupitelstva města. Zdroje získané prodejem pozemků a bytů 
budou zdroji Fondu rozvoje bydlení  

 

II. souhlasí, aby  
� p. Petra Sedláčková uhradila zbývající částku dlužného nájemného 

z pronájmu nebytových ve výši 18.806,- Kč formou splátek ve výši 
3.000,- Kč/měs. nejpozději do 31. 3. 2006  

 

III. zamítá  
� prodej části pozemku p.č. 1680/51 a části pozemku p.č. 1680/29 k.ú. 

Kaplice 

� prodej části pozemku p.č. 1801/1 k.ú. Mostky  
� prodej částí pozemku p.č. 450 k.ú. Kaplice  
� prodej části pozemku p.č. 76/1 k.ú. Pořešín  
� prodej části pozemku p.č. 2029/43 k.ú. Kaplice 
 

IV. odkládá  
� rozhodnutí ve věci žádosti spoluvlastníků pozemku p.č. 726/12 k.ú. 

Žďár o finanční spoluúčast na vybudování komunikace 
k plánovaným rodinným domkům v osadě Hubenov, do doby 
než bude projednána s vlastníky uvedeného pozemku otázka výše 
podílu Města Kaplice na vybudování komunikace 

� rozhodnutí ve věci žádosti Lenky Kocmichové o poskytnutí dotace 
na vybudování nového vodovodního řadu k plánovaným rodinným 
domkům v osadě Žďár do doby projednání problematiky řešení 
dodávky pitné vody do celé osady Žďár     

� rozhodnutí ve věci schválení návrhu Zadání změny Územního plánu 
sídelního útvaru Kaplice do doby projednání předloženého materiálu 
v patřičných komisích města a pracovním zasedání zastupitelstva 
města  

 

V. trvá 
� záměr prodeje nebytových prostor v čp. 751 ulice Míru o výměře 

32,37 m² a v čp. 749 ulice Míru o výměře 33,40 m² formou 
obálkové metody za stejných podmínek schválených v rámci III. 
etapy privatizace bytového fondu – vyvolávací cena 6.000,- Kč/m²   
 

VI. pověřuje     
� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice projednat s majiteli pozemku 

p.č. 726/12 k.ú. Žďár otázku jednotlivých podílů na vybudování 
komunikace k RD v osadě Hubenov  

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice vstoupit do jednání 
s Vodovody a kanalizace JČ a.s. ve věci řešení problematiky 
zásobování pitnou vodou osadu Žďár   

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice prověřit užívání pozemku 
města p.č. 1339 k.ú. Kaplice vlastníkem domu čp. 288 
v Českobudějovické ulici 

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice jednáním se všemi vlastníky 
pozemků ve věci vykoupení stávající komunikace (lokalita Samota) 
v šíři 7 m za odhadní cenu  

� Odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice vyvolat jednání se Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje ve věci zajištění oprav hlavních 
komunikačních tahů ve městě a opravy komunikace mezi Kaplicí 
a Pořešínem 

� vedoucí odborů Městského úřadu Kaplice a jednatele Správy domů 
města konzultovat vymáhání pohledávek s pracovníkem kontroly, 
jednotlivé případy prostudovat a jejich vymáhání řešit vlastními 
silami zaměstnanci odborů a SD (výzvou k součinnosti třetích osob, 
přikázání pohledávky na peněžní prostředky na účtech v bankách, 
z účtu oprávněného, exekuční příkaz na srážku ze mzdy, 
nemocenských dávek, stipendií a další u zaměstnavatele nebo na 
úřadech práce při vyplácení podpor v nezaměstnanosti). Ve 
složitějších případech, na základě posouzení, předávat Advokátní 
kanceláři Kříženecký a spol. k vymáhání cestou soudního řízení. 
Zvláštní pozornost věnovat pohledávkám z hospodářské činnosti, tj. 
nájemné za byty a nebytové prostory, kde provádět pravidelnou  
kontrolu dlužného nájemného, úspěšnosti jeho vymáhání a 
navrhování dalšího postupu - koordinací vymáhání pohledávek 
s vedoucími odborů a Správou domů pověřuje zastupitelstvo města 
odborného pracovníka kontroly p. Šindelářovou   

� jednatele Správy domů města Kaplice s.r.o. p. Musila předložit radě 
města přehled neplatičů nájemného z pronájmu bytů a nebytových 
prostor s informací jaký je současný stav ve vymáhání pohledávek  

� odborného pracovníka kontroly p. Šindelářovou zpracováním 
návrhu postupu ve vymáhání dlužného nájemného z pronájmu bytů 
a nebytových prostor 

 

VII. bere na vědomí  
� informaci o organizování středního školství v Kaplici - od 1.1.2006 

zde vznikne nový školský subjekt s názvem Gymnázium, Střední 
odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, 
Pohorská 86. Od 1. 1. 2006 bude otevřeno 8leté gymnázium se 
zkušební dobou na 2 roky a v případě jeho pokračování by útlum 
4letého gymnázia nastal ve školním roce 2009/2010.  
 

Mgr. F. Jiskra, starosta města   J. Kaloš, místostarosta města 
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   Z historie  pokračování z předchozího čísla 
 

Volná plávka dřeva a voroplavba na řece Malši  a 
jejích přítocích 
 

Na Malši s Černou a Pohořským 
potokem se měnily posádky vorů nad 
ústím Černé do Malše u jezu „U 
papírny“ (km 2,2). Další posádka se 
měnila ve vorovém přístavu v Č. 
Budějovicích. Na Malši se plulo od 
Kaplice do Č. Budějovic jeden den. 
Jestliže plavci pluli i v noci, dokázali 
zkrátit plavbu až o polovinu.  
Jak již bylo uvedeno, plavilo se na 
Malši, Černé a Pohořském potoce na 
nadržené vodě. Před zahájením plavební 
sezóny se zde důkladně čistila trať. 
Dělalo se to tak, že první pramen plul 
s posádkou deseti i více dřevařských 
dělníků, kteří po cestě odstraňovali 
překážky a závady na řečišti.  
Při vlastní voroplavbě muselo být 
připraveno dostatečné množství 
pramenů, aby se nadržené vody 
ekonomicky využilo. Zpravidla jich 
bylo osmnáct, po šesti na každém ze tří 
vazišť. Voda se vypouštěla nejméně tři 
hodiny před vlastní plavbou, protože 
prameny plují rychleji než vodní proud. U každého jezu 
museli být připraveni nejméně dva vyhražovači, aby se 
posádka nezdržovala s vyhražováním a vypouštěná voda 
posledním pramenům „neutekla“. Prameny se vypouštěly za 
sebou asi v patnáctiminutových intervalech, přičemž bylo 
třeba hledět k jejich délce a kvalitě plaveného dřeva. 
Prameny různé délky a z méně či více vyschlého dřeva 
neplují stejně rychle. Aby se zabránilo nebezpečným 
haváriím – prameny na bystré vodě pluly značnou rychlostí –, 
byly rozestaveny na nebezpečných místech hlídky, které 
signálními trubkami dávaly znamení, zda pramen projel nebo 
havaroval. V druhém případě byla plavba a vypouštění vody 
okamžitě zastaveny až do odstranění trosek. Ale i tak se 
občas stalo, že se při velké rychlosti nepodařilo včas zarazit 
další pramen, a ten pochopitelně havaroval také. Prameny 
zarážely v Ličově, kde se přibíral náklad. Trať mezi horními 
vazišti na Černé a Pohořském potoce a Ličovem projel 
pramen za 1 hodinu 45 minut – 2 hodiny 30 minut. Úsek 
z Ličova k jezu U papírny byl ještě nebezpečnější pro ostré 
zákruty, kamenité dno a silný spád vody. Proto se na tomto 
úseku vypouštěl vždy jen jeden pramen a teprve když doplul, 
vypouštěl se další.  Tuto trať urazil pramen za 1 – 1,5 hodiny. 
Pro oba úseky byli vybíráni za vrátné nejzkušenější plavci, 
spolehliví, chladnokrevní a opatrní, kteří si dovedli poradit 
v každé situaci. Plavba na Malši již nebezpečná nebyla, a 
proto se tu prameny vypouštěly v pětiminutových 
intervalech. Plavba do Českých Budějovic na normální vodě 
trvala 10 – 14 hodin. Vrata propustí tu otevírala vždy posádka 
prvního pramene. Proto při obsazování pramenů byl zaveden 
cyklický postup, aby se na prvním prameni vystřídaly 
všechny posádky.  
Někdy se stávalo, že posledním pramenům utekla voda a 
prameny si „sedly“. Musela se tedy poslat zpráva hráznému 
ke klauzurním rybníkům, které se musely znovu otevřít a 
posádky uvíznuvších pramenů pak bedlivě hlídaly vodní 
hladinu, aby vypluly v pravou chvíli.  

Plavební síť vodních toků čítala začátkem 20. století 91,9 km. 
Pro plavbu dříví byl používán i přítok Černé od Tisovského 
rybníka po vtok do přítoku od Huťského rybníka v délce 2,2 
km volnou plávkou polen, přítok od Huťského rybníka po 

vtok do Černé v délce 2,7 
km pro polena, přítok 
Černé od Mlýnského 
rybníka po vtok do Černé 
v délce 3,7 km také pro 
polena, Černá po vtok do 
Malše v délce 23,7 km a 
to k Ličovu pro volnou 
plávku krátkého dříví, pod 
Ličovem pro prameny, 
Pohořský potok po vtok 
do Černé v délce 17,5 km 
s volnou plávkou od 
Pohořského rybníka 
k Baronovu mostu, pod 
ním s voroplavbou, přítok 
Pohořského potoka od 
Uhlířského rybníka 
v délce 1,1 km pro volně 
plavená polena a Malše od 
vtoku Černé v délce 41 
km se stálou voroplavbou 
i stálou plávkou krátkého 
dříví, s 12 mlýny s jezy a 
propustěmi.  

Poslední řádná plavba touto soustavou se uskutečnila 19. – 
20. 7. 1938. Po velké vodě začátkem srpna toho roku byly 
poškozeny jezy a břehy. V okupaci do roku 1945 se plavilo 
spoře místně, po roce 1945 nebyla již plavba dřeva obnovena. 
Z historického hlediska šlo o velmi propracovaný systém 
vodních cest, který  nemá co se týče plavby vorů na tak 
úzkých tocích v evropském měřítku obdoby. K tomuto 
tématu bude také zaměřena část muzeální expozice v Kaplici. 

Václav Hajer  
 

      KKiinnoo  KKaappll iiccee  ……  aa  hhllaass  LLIIDDUU  
 

V měsíci srpnu byla dána občanům Kaplice možnost vyjádřit 
se k jednoduché otázce zda zachovat Kino ve městě či ne. 
Počítalo se s tím, že lidé připojí i své názory a postřehy, které 
by se týkaly dalšího možného využití apod. Na jednu stranu 
nás překvapil zájem potencionálních diváků o tuto anketu, na 
straně druhé ohlasy víceméně naplnily očekávání. Velká část 
diváků volá po celkové modernizaci, lepším zvuku a 
pohodlnějších sedačkách. Z 351 hlasů se jich 321 vyslovilo 
pro zachování kina, uvádějí mnohé komentáře i důvody – tím 
nejprostším a nejpřirozenějším je, že kino ve městě zastupuje 
kulturu a jako kulturní zařízení by nemělo být v žádném 
případě zrušeno. Také se poměrně velký počet hlasů vyslovil 
pro zřízení kavárny v blízkosti kina. 17 hlasujících by chtělo 
kino zrušit, uvítali by raději bazén či posilovnu. Zbývající 
počet lístků byl neplatný, např. nejednoznačně vyplněný. 
V příštím čísle Zpravodaje Vás pozveme do zákulisí 
programování, toho co předchází tomu, než se film dostane  
od distributora na kaplické plátno...  

 
 
 
 
 
 

Horní Hvozd 

FOTO A VIDEO SOUTĚŽ 
30. října končí! 

Snímky osobně odevzdávejte či zasílejte  
na adresu Infocentrum, Linecká 434, 382 41 Kaplice 
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                TURISTIKA  a  SPORT 
říjen

 
 
 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

4. 10.   Terčino údolí - Cuknštejn    10 km 
Autobusem (aut. nádraží) v 6.30 hod. do Benešova n. Černou a dále 
do Údolí. Pěší trasa: Údolí - Terčino údolí - Cuknštejn - Humenická 
vodní nádrž - Humenice - Hor. Stropnice. Zpět autobusem. 
11. 10.  Zátoň - Svéráz     13 km 
Autobusem (od školy) v 6.30 hod. do Rožmitálu n. Šumavě. Pěší 
trasa: Rožmitál n. Šumavě - Čeřín - Jistebník. Zátoň – Svéráz - 
Zátoňské Dvory. Odtud autobusem do Kaplice. 
18. 10.   Žofín      11 km 
Autobusem (aut. nádraží) v 9.10 hod. do Pohorské Vsi. Pěší trasa: 
Pohorská Ves - Terčí Dvůr - Huťský rybník - Žofín - Černé údolí. 
Zpět autobusem do Kaplice. 
25. 10.  Z Kaplice do Malont    12 km 
Odchod z parku v 9.00 hod.  Pěší trasa: Mostky - Dobechov - Desky 
- Nové Stavení - Meziříčí - Malonty. Zpět autobusem do Kaplice.  

 

   Vandrování se sousedy  
 

Loučení s Passbergem bylo o to dojemnější, když se s námi 
přišli rozloučit nejen rakouští organizátoři, ale i muzikanti, 
kteří nám zahráli několik českých písniček. Ukončení 
letošního „vandrování“ proběhlo v místech, kde se konala 
Slavnost brambor, a tak měli naši pěší turisté také možnost 
nahlédnout do zemědělských objektů i do místa, kde samotná 
soutěž brambor probíhala a kde v hlavním stanu bylo 
nabízeno dobré jídlo a pití. O dobrou náladu se starala 
vojenská muzika.  
Ale vraťme se na začátek. Po odchodu z freistadstkého 
náměstí jsme brzy vstoupili do údolí Thurytalu (tzv. Černý 
hrabě), kde z proudů potoků a říčky Feldaist čerpali naši 
předkové energii, potřebnou k pohonu vodních kol a tím 
k chodu mlýnských kamenů, pil, kladiv atd. První zastávka 
proběhla v jedné takové kovárně, kterou jsme shlédli za 
chodu. Ta byla revitalizována spolkem, jenž dává do 
původního stavu hamry, kladivárny, průmyslová či historická 
stavení. Jedna z dalších zastávek se uskutečnila u nově 
zhotoveného 99 m dlouhého mostíku přes mokřiny mezi 
Rainbachem a Passbergem, jeho zbudováním se opět 
zprovoznila místní turistická stezka. V tomto místě došlo při 
hezkém a věcném ceremoniálu k poděkování těm, kteří se o 
zbudování zasloužili. Následovalo vysvěcení místním 
administrátorem, muzika zahrála do pochodu a my jsme 
pokračovali dále. Za zmínku stojí, že se mezi pěšími turisty 
z Kaplicka objevili i naši starší spoluobčané, za všechny 
jmenuji velice čilou paní Wienerovou. Dobrá nálada nás 
provázela po celou trasu.   
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a především bych 
rád poděkoval paní Ireně Zikešové, Václavu Malíkovi a Ing. 
Pavelkovi, kteří s námi akci za českou stranu připravovali. 
Těšíme se opět při podobném setkání na shledanou.  

Josef Sejk, KIC Kaplice 

   Fotbal           výsledky 
 

"A"  mužstvo  
2. kolo Sokol Čížová – FK Spartak Kaplice   2:0 (1:0) 
B: 7. Časko, 82. Kunt 
3. kolo FK Spartak Kaplice – FC Písek    3:3 (2:1) 
B: 37., 40. Vošický, 86. Románek  – 9. Sepeši, 57. Nousek, 74. 
Kostka z pen.  
4. kolo FC Chýnov – FK Spartak Kaplice   0:6 (0:1) 
B: 50., 67. L. Pulec,  75., 79. Fatura, 28. P. Pulec, 84. M.Pulec  
5. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov 5:0 (4:0) 
B: 22., 41., 74. Houška,  4. Vošický,  24. Matoušek  
6. kolo FK Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory   2:2 (0:1) 
B: 75. Vošický, 90. (+4) Románek  – 38. Kolda, 54. Trnka 
 

"B" mužstvo - I. B třída 
1. kolo FK Slavoj Č. Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice „B“  3:1 (1:1) 
B: 31. Lippl, 46. Kotlár, 72. Zifčák vlastní – 25. Preusler  
2. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Včelná     4:0 (2:0) 
B: 10., 82. Preusler, 22. Jirka, 70. Bauer  
3. kolo SK Mladé – FK Spartak Kaplice „B“    2:1 (1:0) 
B: 7. Herman,  80. Tondr z pen. – 53. Jirka   
4. kolo Sokol Chvalšiny – FK Spartak Kaplice „B“    3:0 (1:0) 
B: 14. Brož,  67. Pilát,  79. Vejskrab 
 

St. dorost – KP II. 
3. kolo FK Spartak Kaplice- Centropen Dačice    4:2 (2:1) 
B: 18. Krauskopf, 25. Smolen, 52. Les ňák, 83. Korch  – 17. Krtek, 
69. Trojan 
4. kolo Blatná – FK Spartak Kaplice             3:7 (1:3) 
B: 71.,90. Ďulík, 22. Pekárek – 33.,45. Kova řík, 21. Lexa, 60. 
Kuzma, 61. Švejda, 70. vlastní Synek, 73. Smolen  
2. kolo SK Jankov – FK Spartak Kaplice       1:5 (1:2) 
B: 33. Ambrož – 17., 28., 58., 67. Lesňák,  73. Kuzma  
5. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice      3:1 (3:0) 
B: 16. Kova řík, 27. Lesňák, 44. J.Ševčík – 57. Nowak 
6. kolo FK Spartak Kaplice – SK Vodňany DZ    2:1 (0:1) 
B: 69. F.Kouba,  75. J.Šev čík – 14. Hroneš 
 

Ml. dorost – KP II. 
3. kolo FK Spartak Kaplice – Centropen Dačice      1:2 (0:1) 
B: 50. O.Svoboda  – 21. Kněžínek, 77. Tesař 
4. kolo Blatná – FK Spartak Kaplice         6:1 (5:0) 
B: 9., 35., 80. Rolan,  11., 39. Řiský,  28. Synek – 66. Korch  
2. kolo SK Jankov – FK Spartak Kaplice     2:0 (2:0) 
B: 12. Bürger, 40. Pokorný 
5. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice      3:4 (1:2) 
B: 53., 73. Smolen (ob ě z pen.), 29. M. Rybár  – 21., 76. Bíca,  27., 
70. Průcha 
6. kolo FK Spartak Kaplice – SK Vodňany DZ      0:0 
 

starší žáci - I. A třída 
3. kolo SK Rudolfov – FK Spartak Kaplice    1:1 (0:0) 
B: 68. Hořejší – 55. Micák      
2. kolo FK Spartak Kaplice – Vltava Č.Budějovice   2:1 (0:0) 
B: 52. Čutka, 70. O.Svoboda  – 56. Mácha 
4. kolo FK Spartak Kaplice – SK Jankov     0:2 (0:0) 
B: 49., 51. Bürger 
 

mladší žáci - I. A třída 
3. kolo SK Rudolfov - FK Spartak Kaplice       0:2  (0:1) 
B: 29. Čajan, 45. Micák  
2. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dynamo Č.Budějovice „C“  3:0 (0:0) 
B: 45., 52. Kuruc,  59. Micák  
4. kolo FK Spartak Kaplice – SK Jankov     2:2 (2:1) 
B: 3. Micák, 5. Krenauer  – 30. Lávička z pen., 47. V.Maurer 
 

přípravka - okresní přebor 
1. kolo FK Spartak Kaplice – Smrčina Horní Planá    0:3 (0:1) 
B: Kvasnička, Bauer, Kotlár 
 

   „Sv ětluška“ v Kaplici 
 

Dne 15 září 2005 se v Kaplici konala akce „Světluška“, během které 
6 studentů 2. N ze SOU Kaplice prodávalo luminisceční přívěsky 
s logem nadace, na podporu nevidomých a silně zrakově 
postižených lidí. 
Setkali jsme se s důvěrou lidí a ochotou podpořit dobrou věc. 
Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem zažehli světélko naděje pro 
ty, kteří žijí ve tmě.  
Děkují: Václav Šlak, Veronika Suchá, Vladimíra Valíčková, Blanka 
Drhovská, Dagmar Zajíčková, Jan Hadrava  
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   Čtyřleté i osmileté gymnázium  
 

pokra čuje 
Vážení spoluobčané, 
po několika náročných jednáních zástupců města Kaplice, 
zejména pana starosty, na Krajském úřadu Jihočeského kraje 
se podařilo dohodnout na září 2006 otevření všech oborů na 
OA a G Kaplice. K výše uvedenému datu budeme tedy 
otvírat čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium a obchodní 
akademii. Z této skutečnosti vyplývá, že tyto obory zůstanou 
v původní budově v Linecké 368, protože i nadále bude 
v tomto objektu celkem 12 kmenových tříd. Nyní záleží už 
jenom na tom, jakou důvěru nám dáte vy, rodiče a vaše děti 
při výběru střední školy. Jde totiž o to, zda chceme v Kaplici 
střední školství udržet. To se povede jen tehdy, když naše 
škola přesvědčí veřejnost o svých kvalitách. Bohužel, jak řekl 
klasik, zkušenost rodu je nesdělitelná, ale my dostáváme 
zpětnou vazbu především od svých absolventů, kteří 
s odstupem času hodnotí naši školu a hlavně vztahy mezi 
učiteli a žáky velmi pozitivně. Velmi důležité je také to, že 
naši bývalí studenti obchodní akademie i gymnázia udělali 
dobré jméno naší škole v podnicích, bankách, na dalších 
školách, ale také na mnoha školách a institucích v zahraničí. 
Zmíním se ještě o osmiletém gymnáziu. Pro naši školu budou 
příští dva roky pro rozběh tohoto studia rozhodující. Vím, že 
základní školy se budou bránit odchodu nadaných žáků, 
protože jak je známo, dnes je vše o financích a bohužel na 
žáka se dnes z hlediska rozpočtování peněz nenahlíží jako na 
vzdělávající se bytost, ale jako na objekt, na který škola 
obdrží finanční příspěvek, tzv. normativ. Nefinancuje se tedy 
počet tříd, ale počet žáků. Na druhé straně je třeba dát 
možnost nadaným kaplickým žákům studovat po páté třídě 
osmileté gymnázium, neboť jsem přesvědčen, že Kaplice 
není tak malé město, aby výše uvedený druh studia nemohla 
mít. Vím také, že sice základním školám s odchodem žáků 
vznikne trochu problém s naplněností tříd, ale je dobré si 
uvědomit, že základní školství není v Kaplici tak ohroženo, 
jako střední. Zřizovatelem ZŠ je město a to má zásadní zájem 
na tom, aby se v Kaplici základní školství rozvíjelo. 
Zřizovatelem středních škol je Jihočeský kraj se sídlem 
v Českých Budějovicích a snahy rozvíjet střední školství 
v Kaplici z této strany jsou trochu vlažné. Níže uvádím další 
informace o jednotlivých oborech vyučovaných na naší škole, 
která bude mít po splynutí se SOU Kaplice název 
Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední 
odborné učiliště.      
 

Obchodní akademie 
Studium je určeno žákům, kteří chtějí získat kvalitní 
ekonomické vzdělání, které později mohou uplatnit v praxi, 
nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, 
zejména pak na VŠ ekonomické. Absolventi obchodní 
akademie mají dobré uplatnění v praxi díky studiu 
ekonomických předmětů, angličtiny, němčiny, práva a 
výpočetní techniky. Ve výuce informatiky a programování 
patří naše škola tradičně mezi ty kvalitnější, což se objevilo i 
v celostátním hodnocení středních škol. Ve třetím a čtvrtém 
ročníku mají žáci možnost v rámci volitelných předmětů 
studovat cestovní ruch, bankovnictví, pojišťovnictví, národní 
hospodářství, psychologii, databázové systémy a mohou se 
přihlásit na konverzace v cizích jazycích.  
 

Čtyřleté gymnázium 
Gymnázium je určeno žákům, kteří se chtějí dobře připravit 
pro studium na vysoké nebo na vyšší odborné škole, 
absolventi se však uplatní i v praxi díky studiu angličtiny, 

němčiny a výpočetní techniky. Ve třetím a čtvrtém ročníku 
budou mít žáci možnost v rámci volitelných předmětů 
studovat i ekonomiku, účetnictví a právo. Ostatní volitelné 
předměty (např. psaní na stroji, semináře z přírodovědných 
předmětů, společenskovědní seminář, programování, 
konverzace v angličtině nebo v němčině, estetická výchova, 
ap.) si žáci mohou volit již od druhého ročníku. Výhodou 
tohoto studia je dělení třídy podle jazyků na začátečníky 
a pokročilé. V tomto školním roce začínáme také 
s francouzským jazykem.  
 

Osmileté gymnázium 
Od září 2006 budeme opět otevírat osmileté studium 
gymnázia, do jehož prvního ročníku budeme přijímat žáky, 
kteří v tomto školním roce 2005/2006 navštěvují 5. třídu 
základní školy. Hlavním úkolem osmiletého gymnázia je 
kvalitní příprava pro studium na vysokých školách. 
Absolventi se však uplatní i v praxi díky studiu angličtiny, 
němčiny a výpočetní techniky. V septimě a oktávě budou mít 
žáci možnost v rámci volitelných předmětů studovat i 
ekonomiku a účetnictví. Ostatní volitelné předměty (např. 
písemná a elektronická komunikace, semináře 
z přírodovědných předmětů, společenskovědní seminář, 
programování, konverzace v angličtině, francouzštině nebo 
v němčině, estetická výchova, deskriptivní geometrie, právo) 
si však žáci mohou postupně podle svého zájmu vybírat již 
od kvarty a z některých mohou maturovat. Výhodou tohoto 
studia je také skutečnost, že se vždy snažíme třídu rozdělit 
podle cizích jazyků na začátečníky a pokročilé a žáci studují 
cizí jazyky celých osm let bez problémů, které jinak nastávají 
při přechodu z deváté třídy na čtyřletou střední školu.  
 

Další aktivity školy 
Na naší škole působí v rámci programu ELTAP (ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING ASSISTANT PROGRAM) 
studenti z Minnesotské univerzity v USA jako lektoři, 
přijíždějí vždy na tři měsíce na podzim nebo na jaře, už jich u 
nás bylo celkem 28. Naopak naši žáci mají možnost asistovat 
při výuce na základní škole v Redhillu v Anglii. Studenti 
mohou též využívat v odpoledních hodinách zdarma služby 
internetu, který je přístupný na 25-ti počítačích. V oblasti 
sportu se soustřeďujeme na odbíjenou, v létě pořádáme 
vodácké kurzy, v zimě vyučujeme jízdu nejen na lyžích, ale i 
na snowboardu (ve škole máme kompletní vybavení 20-ti 
snowboardů pro dvě družstva).  
Ředitelství naší školy pořádá 23. listopadu 2005 a 11. ledna 
2006 vždy od 15.30 hodin dny otevřených dveří, kdy 
poskytneme žákům i jejich rodičům další podrobnosti 
o studiu. Všichni příchozí si mohou prohlédnout celou školu 
včetně odborných učeben a výpočetního střediska.  
 

Úspěchy našich studentů 
Všechna výborná umístění v okresních a krajských kolech 
vyjmenovávat nebudu, největší úspěchy jsme zaznamenali 
v celostátních kolech: v německém jazyce se Jan Kubíček 
umístil na 10. místě, v soutěži Eurorebus obsadilo družstvo 
ve složení Kozlov, Kubíček, Patočka 11. místo z 284 tříd celé 
ČR, v literární a historické soutěži DANIEL (problematika 
holocaustu) získala Hana Kvasničková čestné uznání a 
v soutěži „Ekonomický tým 05“ získalo naše družstvo 
19. místo. 
Nakonec důkaz toho, že osmileté gymnázium má 
opodstatnění: z 27 žáků oktávy, kteří podali přihlášku na VŠ, 
bylo přijato 22, a to na UK, ČVUT, Západoč. univ., Jihoč. 
univ., VŠE Praha a dokonce Dagmar Divoká je přijata na 
právnickou fakultu na Univerzitě v Buckhinghamu.      

Mgr. Jiří Havelka, ředitel školy 
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Brána názor ům otev řena ... 
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / 
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Děkuji panu Sejkovi a Městu Kaplice za velice hezké uspořádání 
Kaplických Slavností. Je hodně potřebné, aby lidé, kteří v Kaplici 
bydlí, neměli jenom starosti, ale i radosti. 

Půlpánová A.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

I gymnázia na malých m ěstech  
jsou d ůležitá  
 

Jmenuji se Pavel Bělík a v letech 1986 – 1990 jsem studoval na 
kaplickém gymnáziu a nikdy mě nenapadlo, že se mi dostalo 
nedostatečného středního vzdělání jen kvůli tomu, že jsem bydlel na 
malém městě. 
Jelikož jsem se po střední škole chystal studovat na Matematicko-
fyzikální fakultě (MFF) Univerzity Karlovy v Praze, odmaturoval 
jsem na kaplickém gymnáziu vedle českého a ruského jazyka také z 
matematiky a fyziky.  
Na MFF jsem se soustředil na oblast numerické a výpočtové 
matematiky, jelikož jsem měl zájem o praktické aplikace 
matematiky. Po pěti letech v Praze jsem začal postgraduální studium 
na univerzitě v americkém státě Minnesota ve městě Minneapolis.  
Po ukončení studia jsem na téže univerzitě pracoval jako odborný 
asistent. Abych vyzkoušel něco nového, pracoval jsem také jeden 
rok jako odborník na matematický software pro francouzsko-
americkou firmu Schlumberger v Paříži. Po návratu do Spojených 
států jsem se vrátil na minnesotskou univerzitu a posléze jsem začal 
vyučovat matematiku na University of St. Thomas (Univerzita sv. 
Tomáše) ve městě St. Paul v Minnesotě, což je mé současné 
působiště. 

Pavel Bělík 
 

   Jediný jiho český hospic …  
 

 pokračování ze str. 5 
 

Zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie 
Svatošová výstižně uvádí, že hospic je „umění doprovázet“. 
Při přijímání pacienta je mu garantováno, že: * nebude trpět 
nesnesitelnou bolestí, * v posledních chvílích nezůstane 
osamocen, * za každých okolností zůstane zachována jeho 
lidská důstojnost. 
Jsme přesvědčeni, že člověk by měl trávit poslední chvíle 
mezi svými blízkými, kde je mu nejlépe. Hospic přichází na 
řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré možnosti a 
nepostačuje, či není možná péče v domácím prostředí. Tu 
preferujeme a podporujeme půjčováním pomůcek a 
poradenskou službou. 
Zdravotnická péče, kterou hospic poskytuje, se označuje 
termínem paliativní medicína. Jejím cílem je dosažení 
nejlepší možné kvality života nejen pacientů, ale i jejich 
rodin. Zajišťuje, aby člověk mohl co nejplněji a nejaktivněji 
prožít poslední chvíle, pokud možno s blízkými. K tomu 
působí v hospici kvalifikovaný tým lékařů, zdravotních sester 
a ošetřovatelů. A také - pokud si pacient přeje - psycholog 
nebo duchovní různých církví. Orientujeme se nejen na 
zdravotnickou a ošetřovatelskou činnost v úzkém slova 
smyslu, ale snažíme se vhodně naplňovat volný čas pacienta 
např. četbou, rozhovorem, tvůrčími aktivitami a možno-li 
vycházkami. Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc vysokým 
nárokům. Ať se již jedná o bezbariérovou dispozici budovy, 
automatická polohovací lůžka, televizor nebo možnost 

připojení k internetu na každém pokoji, společenská místnost, 
bohoslužby, různé kulturní akce a tvořivé práce s klienty. 
Každý pokoj je také vybaven přistýlkou pro blízkou osobu. 
Její pobyt je vítán a umožněn kdykoliv. Režim návštěv je 
přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin denně 365 dní v 
roce. Kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 lůžek. Z 
toho je 22 pokojů jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. 
Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života až do jeho 
konce. Vycházíme z úcty k člověku jako neopakovatelné 
lidské bytosti. Proto u nás není a nikdy nebude umožněna 
euthanázie. 
Hospic rovněž nabízí respitní krátkodobé pobyty. Ty jsou 
vhodné zejména tam, kde si pečující rodina potřebuje 
odpočinout např. na dovolené, „dobít baterky“. Příbuzný 
může čas dovolené své rodiny strávit v hospici a po jejím 
návratu se vrací zpět domů k blízkým.  
K tomu působí v hospici kvalifikovaný tým lékařů, 
zdravotních sester, ošetřovatelů, sociální pracovník, 
duchovní, psycholog aj. 
Do hospice přijímáme od 1. listopadu t.r. nevyléčitelně 
nemocné na základě vyplněné žádosti. Tu kromě nemocného 
a rodiny vyplní a doporučí ošetřující lékař. Nemocný 
podepíše svobodný informovaný souhlas, který zaručuje, že 
do hospice nemůže být přeložen žádný pacient proti své vůli. 
Bližší informace rádi podáme osobně či telefonicky, jsou také 
umístěny na našich internetových stránkách. 
Bez pomoci dárců a sponzorů se nedokážeme obejít, neboť 
platby zdravotních pojišťoven pokryjí pouze zhruba 40% 
provozních potřeb. Malou částkou si též přispívá na pobyt 
klient. Z celého srdce a s vděčností děkujeme Všem, kteří 
nám pomohli a pomáhají. Rozhodnete-li se podpořit naše 
zařízení, budeme Vám velmi vděčni. Přijďte se k nám 
podívat, abyste viděli, kde může Váš dar pomoci. 
Naše zařízení je, Vážení čtenáři, připraveno sloužit všem 
obyvatelům jižních Čech, tzn. i obyvatelům Vašeho města a 
okolí. 

Mgr. Robert Huneš, ředitel hospice 
Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel. 388 311726  

číslo účtu: 171 157 619 / 0600 
 

   Kapli čtí judisté po prázdninách nezahálejí 
 

Dva cenné kovy vybojovali na Mezinárodní velké ceně v 
Jihlavě judisté kaplického oddílu. Turnaj, na který se sjela 
celá česká dorostenecká špička a další kvalitní závodníci ze 
Slovenska a Maďarska, se stala dobrou přípravou pro řadu 
judistů. Věkem teprve starší žákyně Nikola Fučíková ve váze 
do 44 kg vybojovala zlato a Ondřej Havlíček přidal bronz z 
hmotnostní kategorie do 81 kg. Jaroslav Valiček ve váze do 
73 kg prohrál souboj o třetí místo a obsadil pěkné páté až 
šesté místo. Eva Bartalová ve váze do 52 kg zůstala tentokrát 
v poli poražených.  
„Považuji účast na těchto závodech za velmi prospěšnou. 
Cílem bylo rozeprat se před důležitými závody a nasát po 
delší době atmosféru závodů a to se povedlo. To, že naši 
závodníci předvedli dobré výkony, mne také samozřejmě těší, 
ale v této části tréninkové přípravy to není až tak důležité. 
Musíme se dobře připravit na listopadové turnaje, kdy nás 
čekají nejprve oblastní přebory a poté domácí šampionáty”, 
uvedl po návratu trenér Libor Štěpánek. 
 
 
 
 
 

AMK v AČR Kaplice Vás zve na 
vrcholný podnik domácí motokrosové sezóny  

Mezinárodní Mistrovství ČR v motokrosu družstev 
Blanská kotlina / 8. 10. 2005 / od 13.30 hodin  
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   Jak s odpady v Kaplici? 
 

Jaké odpady vznikají v domácnostech 
 

Podíváte-li se doma do svého koše na odpadky, tak uvidíte 
velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do 
popelnice. Pokud se však zamyslíte nad odpadem, který do 
popelnice nesete, zjistíte, že odpady můžete rozlišit na: 
• využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: 
papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), 
kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad 
atd. Tyto druhy odpadu je potřeba ukládat do barevných 
kontejnerů. 
• objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do 
popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební 
odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt do městského sběrného 
dvora (zpoplatněno pro firmy a podnikatele). 
• nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, 
proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, 
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky 
- mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné 
atd. Tyto odpady můžete odvézt do městského sběrného dvora 
(zpoplatněno pro firmy a podnikatele).  
• Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby 
můžete odevzdat v kterékoliv lékárně. 
• textil, porcelán, žárovky. Tyto odpady můžete odvézt do 
městského sběrného dvora (zpoplatněno pro firmy a podnik.) 
• ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, 
co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od 
potravin, voskovaný papír, popel, zbytky masa a kostí apod. 
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli 
vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo 
kontejneru před vaším domem. 
 

Jak třídit odpady v domácnostech 
 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění 
odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo 
slepí. Např, zamaštěný papír už není možné zpracovat. 
Jak máme třídit odpady u nás doma? Pořiďte si do 
domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. 
Máte-li sklep nebo kůlnu, můžete tam jednotlivé druhy 
odpadu odkládat do pytlů a ty po naplnění vyprázdnit do 
příslušných kontejnerů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, 
můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři 
tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a 
do třetí sklo. Do tašky dávejte pouze nerozbité sklenice a 
lahve, pokud se vám sklo rozbije, odneste je raději opatrně 
rovnou do kontejneru. Plastové lahve je nutné pro ušetření 
místa sešlápnout. 
 

Zásady správného třídění odpadů 
* dodržujte pokyny uvedené na nádobách 
*  odkládejte odpad jen do příslušných nádob 
* neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin 
* chemikálie ukládejte opatrně 
* zmenšujte objem odpadu 
Jak vidíte, nejedná se o nic složitého ani o „práci navíc“, ale 
záleží pouze na ochotě a zodpovědnosti každého z nás. 
 

 
 
 
   

3.  Zápis do ZÚ ve Slovanu od 16.00 hod.  
3. - 7. Naše houby - soutěž o drobné ceny, ZÚ 
3.          Mraveniště ... tentokráte Ferdův víceboj 
  Soutěže o ceny od 17.15 hod. v DDM, vstup 10,- Kč. 
5.           Vyhodnocení ankety „Nejoblíbenější roční období“  
10.         Vyhodnocení soutěže „Letadýlka“ - v rámci letáčků do ZÚ 
10. - 14. Stará řemesla, Nejdelší slovo - soutěž členů ZÚ  
12.         Pes přítel člověka - beseda s p. Klimešem, pro ŠD 
              Zvířecí hvězdy - kvíz  
14.       Drakiáda - pouštění a soutěžení draků na Blanském 

kopci. Sraz v 14.30 hod., draky s sebou. 
17.       Výstavka prací „Namaluj své štěstí“ v prostorách DDM 
17. - 21. Hledej draka, rébusy - soutěž pro ZÚ  
21. - 22. Podzimní bazar oblečení, bot, hraček, knih 

Příjem věcí:  21. 10.  8.00 – 17.00 hodin 
Prodej:          22. 10.  8.00 – 11.00 hodin 

24. - 28. Kabelky, autíčka - soutěž ZÚ  
1. - 30.  „Skřítek Podzimníček“  aneb setkání všech skřítků 

2. ročník výtvarné soutěže pro všechny zájemce (školy i 
jednotlivce), libovolně ztvárněné skřítky noste během 
měsíce října do kanceláře DDM. Nejlepší práce budou 
oceněny a vystaveny v prostorách DDM. 

Keramika pro dospělé -  10 úterků od 18.00 do 20.00 (první 18. 
10.) Práce s keram. hlínou, engobami, glazování, práce na hrnčíř-
ském kruhu, relaxace. Informace v kanceláři DDM tel. 380 313 009. 
Kurz kreativní tvorby - malování na hedvábí s Monikou Brýdo-
vou (vystupuje v pořadu Rady ptáka Loskutáka), jeden večer 
věnovaný hedvábnému tvoření, kurz se uskuteční při min. počtu 10 
zájemců, info v kanceláři DDM tel. 380 313 009 (p. Matějčková).      
Opět každý čtvrtek Klub maminek od  9.30 hod. v DDM   
 

Podzimní prázdniny 
26. 10.  Výtvarn ě tvořivé dopoledne  

Keramika, papírové tvoření, od 9.00 hod. v DDM, 25,- Kč       
Čepicový den - soutěže, zábava od 9.00 hod. v DDM   
Turnaj v pexesu od 13.00 hod. v DDM  

27. 10.  Zájezd Praha popř. Jihlava  
  Program bude dodatečně upřesněn, sledujte vývěsku DDM      

Výtvarn ě tvořivé dopoledne od 9.00 hod. v DDM, 25,- Kč 
-------------------------------------------------------------------------- 
Kyslík je nejpřirozenějším prostředkem  
k udržení zdraví, vitality, krásy a pohody 
 

Kyslíková kůra je vynikajícím regeneračním prostředkem proti 
projevům stárnutí. Je vhodná pro každého, neexistuje žádná 
kontraindikace a ani nežádoucí účinky. Oddaluje stárnutí buněk, 
napomáhá koncentraci, zlepšuje paměť, odstraní únavu, zvyšuje 
výkonnost, je výborným kosmetickým prostředkem.  
Díky kyslíku dochází k dobrému prokrvení i těch nejmenších 
vlásečnic a kůže je dokonale vyživována, nastává rychlejší zklidnění 
pleti po hloubkovém čištění a konečný efekt je okamžitě viditelný a 
hlavně dlouhodobý. Příjemná vodní masáž spojená s inhalací 
kyslíku je balzámem pro tělo a odstraňuje rychle únavu. Vzhledem k 
tomu, že zlepšuje krevní oběh, ocení ji lidé, kteří mají chronicky 
studené končetiny. Kyslíkovou kůru lze aplikovat i při nízkém nebo 
vysokém tlaku. Jelikož dochází k dokonalému prokrvení všech 
orgánů, včetně sliznice, je kyslík mimo jiné výborným afrodiziakem 
bez vedlejších účinků. Také by si ji měli dopřát ti, kteří se pohybují 
v znečištěném nebo jinak nekvalitním ovzduší. 

Faktorů, které našemu organismu nesvědčí, je mnoho. Někdy se 
tento stav nedá bohužel ovlivnit. Co se ovlivnit dá je volný čas, 
který by měl být pohodový a měli bychom si jej umět vychutnat. 
Zkusit si vyčlenit malou chvíli a třeba relaxovat právě pomocí 
kyslíkové kůry. Peníze a doba do této terapie vložená se nám vrátí 
v podobě, kterou nikde nekoupíme. Nebo znáte nějaký obchod, 
kde se prodává svěžest, vitalita, pohoda a ztracené zdraví? 
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KYSLÍKOVÁ K ŮRA V KAPLICI 
 

je nabízena kosmetickým salonem 
Českobudějovická 448, tel. 602 496 208 


