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   Starost ův sloupek 
 

Ad autobusová zastávka u Jihostroje 
 

Existují prostě akce, jejichž realizace, jevící se zprvu jako 
optimální, jsou v nedohlednu. Do této kategorie bezesporu 
patří přemístění autobusové zástávky z prostoru u bývalého 
Jihostroje proti benzínové pumpě Agip na místo vhodnější a 
pro občany výhodnější. Pro upřesnění se jedná o prostor po 
pravé straně při výjezdu tzv. „Porodničáku“ cca 150 metrů za 
vrcholem. I když  zastupitelstvo opakovaně ve dvou 
posledních letech zakomponovalo do rozpočtu města na 
uskutečnění této investice nemálou částku, tak se přes tento 
fakt  žáci, studenti, pracující a starší občané dále trmácí ze 
sídliště a na sídliště v deštích či fujavicích k čekárně, jejíž 
význam pozbyl smysl a kdy výstup a následný přechod přes 
E – 55 je doslova životu nebezpečný. 
Chápu, že poražení tří stromů, které jsou ostatně již obrazně 
řečeno za zenitem své výkonnosti a které lze 
nahradit výsadbou nových, může vyvolat 
negativní reakce, ale již dost dobře nechápu styl  
jakým se např. vyjádřila Památkářská obec 
českokrumlovská ve svém odvolání. Text, který 
v určité části zní doslovně takto: „Jaké skutečné 
zájmy za tímto očividně hloupým a 
nebezpečným záměrem stojí, není v našich 
možnostech rozkrývat. Zřejmě však jde o obvyklé přihrávání 
stavebních zakázek z veřejných prostřednictvím městské 
samosprávy, která paradoxně de facto ovláda i formálně 
státní prvoinstanční orgán ochrany přírody a krajiny.“, lze 
vnímat jako veřejné napadení samosprávy autorem a pokud 
jde o ovládanání orgánu, tak máme starosti se svými. 
Přes všechny podobné peripetie hledá město  řešení, protože 
považuje stávající stav nástupu a výstupu v této lokalitě za 
nevhodný a ve své podstatě pro občana za diskriminující. 
A tak mi dovolte u příležitosti české státnosti a roku lípy poz-
vat vás k její výsadbě do městského parku dne 10. listopadu 
od 15.00 hodin, i proto, že místo 
stromů je tam a nikoliv u 
komunikací. 

Ferdinand Jiskra   
 

  Rozkvetlé nám ěstí 
 

Městský úřad Kaplice, odbor 
životního prostředí, děkuje touto 
cestou Městu Kaplice, které 
zakoupilo nádoby pro květinovou 
výzdobu náměstí v Kaplici.  
Výsadbu květinové výzdoby 
provedla firma Květiny, František 
Bauernıpl. Poděkování patří také 
pracovníkům Technických služeb 
Kaplice za instalaci nádob a péči o 
vysazené květiny.  
Kladné ohlasy z řad občanů svědčí 
o tom, že vynaložené finanční 
prostředky i práce se vyplatily. 

Odbor životního prostředí 

   Reprezentovali letos Kaplici…  
 

Město Kaplice čeká na vaše návrhy  
 

Představitelé Města Kaplice plánují i letos v prosinci setkání 
s jednotlivci, příp. kolektivy, které dosáhly v kalendářním 
roce 2005 výrazných výsledků nebo úspěchů v rámci 
reprezentace Kaplice v různých činnostech ať již sportu, 
kultuře, umění či jakékoliv jiné aktivitě. 
Žádáme proto zástupce organizací, škol, spolků i jednotlivce 
k podání návrhu na ocenění do 21. listopadu 2005 do 
kanceláře sekretářky MěÚ v Kaplici. V návrhu uveďte 
nezbytné údaje o navrhované osobě a krátké zdůvodnění 
návrhu. Výběr  z navržených kandidátů provede školská, 
kulturní a sportovní komise. 
O termínu slavnostního setkání vybraných občanů 
s přestaviteli Města Kaplice bude veřejnost včas  
informována. 

 
   Knihovna m ěla svůj Týden 
 

O tom, jak probíhal Týden knihoven v Městské knihovně 
v Kaplici se dočtete na následujících řádkách.  
V 9.00 hodin 3. 10. 2005 zahájil pan starosta Ferdinand 
Jiskra „Velké říjnové společné čtení“ čtením z knihy Boženy 
Němcové Babička. Po celý den poté za spolupráce ŽŠ Školní, 
ZŠ Fantova a školní družiny pokračovalo Nonstop čtení. Žáci 
třetích, čtvrtých a pátých tříd se střídali ve čtení z díla 
spisovatelky Boženy Němcové.  

V průběhu tohoto týdne se 
přihlásilo 42 nových čtenářů 
do oddělení pro děti. Na 
Internetu se vystřídalo 26 dětí. 
Také jsme vyhlásili soutěž pro 
dětské čtenáře Naše knihovna 
očima čtenářů. Vyhodnocení 
soutěže a vernisáž prací 
proběhne ve středu 2. 11. 
2005 ve 14.30 hod. v oddělení 
pro děti. Chtěli bychom touto 
cestu poděkovat za dobrou 
spolupráci oběma školám i 
školní družině. 
Ve studovně využilo Internet 
zdarma 45 zájemců. V oddě-
lení pro dospělé se během 
Týdne knihoven bezplatně 
zaregistrovalo 13 nových 
čtenářů a my doufáme, že se 
stanou dlouholetými čtenáři.  
 

pokračování na str. 8  

 

Kulturní a informační centrum Vás zve… 

       Výstava 
         fotografií 

Soutěžní fotografie z regionu Kaplicka a Freistadtska 

 
   Vernisáž   

      21. 11. 2005  
  17.00 hodin 

 
 
 

21. listopad – 9. prosinec 2005 
Otevřeno denně krom sobot a nedělí 8.00 – 18.00 hodin 

 

Kino Kaplice 

Město Kaplice nabízí majitelům lesů, které souvisí s lesy.
Města Kaplice, jejich odkup za cenu stanovenou úředním 
odhadem. Ti majitelé, kteří se rozhodnou pro prodej svého lesa, 
nechť se obrátí na MěÚ odbor správy majetku – Lesy města 
Kaplice. 

Petr Nebáznivý, lesní správce a OLH města
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 17. října 2005 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� Plán odpadového hospodářství Města Kaplice na období 2005-2010 

předložený Ing. Machovou - EKOMA České Budějovice a pověřuje 
vedení Města Kaplice a odbor životního prostředí Městského úřadu 
Kaplice jeho realizací   

� jednotný postup ve věci výstavby na soukromých pozemcích ve 
správním obvodu Města Kaplice a v souladu s územně-plánovací 
dokumentací sídelního útvaru Kaplice dle předloženého návrhu 

� prodej pozemku p.č. 134/8 k.ú. Mostky o výměře 409 m² Gabriele 
Svobodové, bytem Kaplice 752 za cenu 50,- Kč/m² + náklady 
spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 725 k.ú. Kaplice o výměře 42 m² Štefanu a a 
Jaroslavě Šemrovým, bytem Kaplice 769 s věcným břemenem 
vedení kabelu NN a vodovodního řadu za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 532/2 díl a) k.ú. Žďár o výměře 117 m² dle GP 
č. 258-23747/2005 Josefu Jackovi, bytem Kaplice 751 za cenu 50,- 
Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 1458/2 k.ú. Kaplice o výměře 17 m² Hubertu a 
Věře Petržilkovým, bytem Kaplice 365 za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1136 k.ú. Kaplice o výměře 20 m² Karlu a 
Etele Toncarovým, bytem Kaplice 298 za cenu 200,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1143 k.ú. Kaplice o výměře 23 m² Martině 
Toncarové, bytem Kaplice 298 za cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 1818/141 k.ú. Kaplice o výměře 18 m² Petru a 
Marii Strakovým, bytem Kaplice 754 za cenu 200,-Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1139 k.ú. Kaplice o výměře 20 m² Pavlu a 
Daně Ballákovým, bytem Kaplice 298 za cenu 200,- Kč/m² + NSP 

� prodej nebytových prostor v čp. 751 ulice Míru o výměře 32,37 m² 
Marii Wienerové, bytem Strádov 22 za cenu 6.000,- Kč/m²  

� zveřejnění záměru prodeje nebytových prostor v čp. 749 ulice Míru 
o výměře 33,40 m² formou obálkové metody dle podmínek 
stanovených Pravidly prodeje bytového fondu města – vyvolávací 
cena 6.000,- Kč/m² 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1339 k.ú. Kaplice 
(zaplocená část) za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 659 k.ú. Kaplice (k 
hranici ochranného pásma sítí) za cenu 100,-Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 591/1 k.ú.Kaplice za 
cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků st. p.č. 161 o výměře 11 m², 
p.č. 1371/3 o výměře 148 m², p.č. 1376/1 o výměře 885 m², st. p.č. 
130 o výměře 48 m², p.č. 1376/13 o výměře 117 m², p.č. 1375/2 o 
výměře 665 m²,  p.č. 1376/14 o výměře 218 m², p.č. 1376/2 o 
výměře 546 m², p.č. 1376/7 o výměře 285 m², p.č. 1375/11 díl b) o 
výměře 37 m², p.č. 1375/9 díl c) o výměře 81 m², p.č. 1375/9 díl d) 
o výměře 344 m², p.č. 1375/11 díl e) o výměře 68 m² vše v k.ú. 
Pořešín za cenu 50,- Kč/m² + NSP 

� revokaci usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 5. 9. 2005 týkající se odkoupení PK parcely č. 524/3 
k.ú. Blansko a schvaluje na základě nového geometrického plánu 
odkoupení KN parcely č. 384/12 k.ú. Blansko o výměře 2.864 m² od 
Tělovýchovné jednoty Spartak Kaplice za cenu 15,- Kč/m²  

� dohodu o převodu bytů v bytových domech „Obytného souboru 
Šumavská“ na jednotlivé nájemce po splacení hypotečního úvěru u 
České spořitelny a.s. dle předloženého návrhu  

� úhradu nákladů soudního řízení ve výši 23.285,- Kč p. Petrou 
Sedláčkovou v termínu nejpozději do 30.6.2006 a pověřuje jednatele 
Správy domů města Kaplice s.r.o. p. Musila uzavřít do 
konce listopadu 2005 s jmenovanou splátkový kalendář 

� Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice 
podle § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

� Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 401007 
uzavřenou mezi Povodím Vltavy, s.p. České Budějovice a Městem 
Kaplice na část pozemku p.č. 3356 k.ú. Blansko za účelem stavby 

mostu přes řeku Černou na Papírně tak, jak byla předložena, 
včetně úhrady ceny věcného břemene ve výši 10.000,-Kč  

� Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 2.900,- Kč 
pro nově narozené občánky města uzavřenou mezi Volksbank CZ, 
a.s. a Městem Kaplice  

� provedení rozpočtového opatření č. 14 dle návrhu finančního odboru 
MěÚ Kaplice  

� změnu úrokové sazby hypotečního úvěru po uplynutí pětileté 
smlouvy pro „Obytný soubor Šumavská“ na pevnou úrokovou sazbu 
na 1 rok a pověřuje Správu domů města Kaplice s.r.o. zajistit 
s okamžitou platností přepočet nových splátek  

� regulativy zástavby, napojení na inženýrské sítě a napojení na 
komunikace, včetně výstavby rodinných dvojdomů, řadových a 
soliterních domů v lokalitě „K Zámečku“ dle dokumentace 
zpracované firmou Realitní kancelář Proxima v.o.s.  
 

II. pověřuje  
� odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice vyvolat jednání s SÚS 

Jihočeského kraje ve věci zajištění opravy komunikace Kaplice–
Žďár–Pořešínec-Pořešín ve smyslu zápisu z jednání dne 20. 9. 2005 
- zodpovídá Bc. Čajan 

� odbor životního prostředí MěÚ upozornit provozovatele obchodních 
center v Kaplici na dodržování pořádku v okolí obchodů, zejména 
na parkovištích – zodpovídá Ing. Turek   

� strážníka pověřeného řízením Městské policie Kaplice p. Malovce 
zajištěním pravidelné kontroly dodržování vyhlášek města    
 

III. odkládá 
� rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku p.č. 626/20 k.ú. Kaplice  
 

    IV. bere na vědomí  
� informaci o činnosti Občanského sdružení Hrady na Malši za rok 

2005 včetně záměrů pro rok 2006 s tím, že finanční požadavky 
„Sdružení“ budou řešeny v rámci přípravy rozpočtu města na rok 
2006.  
 

Mgr. F. Jiskra, starosta města        J. Kaloš, místostarosta města 
 

   Projekt Šance 
 

Dne 5. 10. 2005 se zúčastnilo 28 žáků nástavbového studia 
SOU, Kaplice, Pohorská 86 akce „Projekt Šance“ – 
zaměření na pomoc vrstevníkům, kteří žijí na ulici. Na 
projekt Dům Šance přispívají vybranou částkou 4 930,- Kč. 
Obyvatelé města Kaplice podporují naše studenty a potvrzují, 
že sociální cítění je vlastní nám všem. 
 

Obchodní akademie a Gymnázium  
Kaplice, Linecká 368 

 

Den otevřených dveří 
 

23. listopadu 2005 od 15.30 hodin 
 

Srdečně zveme všechny budoucí studenty PRIMY osmi-
letého gymnázia, třídy G1 čtyřletého gymnázia  
a OA1 obchodní akademie. 
Přijďte se se svými rodiči podívat do naší školy. 
Program:  - beseda se současnými studenty a učiteli 
 - prohlídka odborných učeben 
 - ukázky výukových materiálů  
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
listopad

 
 
 
 

 
 
 
 

2. středa Akční film USA   136 min.  
3. čtvrtek OSTROV 
20.00 hod. 21. století. E. McGregor a  S. Johanssonová žijí 

v jakémsi obrovském ostře střeženém komplexu, 
kde každý obyvatel sní o tom, že bude vyvolen 
odjet na Ostrov, poslední nekontaminované 
místo na Zemi. Ten ale … skrývá strašlivé 
tajemství. Režie: M. Bay. Dále hraje: S. Bean 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
7. pondělí Španělské drama    105 min.  
20.00 hod. ŠPATNÁ VÝCHOVA 
  Než je osud a zvůle jezuitských vychovatelů 

oddělily, zažili Enrique a Juan šokující sexuální 
zasvěcení... Později se setkávají ještě dvakrát a 
pokaždé je to setkání osudové. Režie: Pedro 
Almodóvar.  

  Hrají: G. G. Bernal, F. Martínez, J. Fernández 
   Vstup 40,- Kč, mládeži nepřístupno 
9. středa  Drama Německo/Francie/VB/USA  122 min.  
20.00 hod.  NECHOĎ KLEPAT NA DVEŘE 
  Road movie o westernovém herci, který se 

vydává za svou dávnou láskou, aby zjistil, že on 
sám má dvě dospělé děti, o nichž neměl tušení. 
Režie: W. Wenders. Hrají: S. Shepard, J. 
Langeová 

   Vstup 50,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. čtvrtek Romantický film USA  105 min. 
20.00 hod.  VĚČNÝ SVIT NEPOSKRVNĚNÉ MYSLI 
  Nechala si z paměti vymazat všechny 

vzpomínky na něj. On se pokořený chce podrobit 
stejné proceduře, ale uprostřed procesu zjistí, že 
se některých vzpomínek nechce zbavit, ale 
zastavit ten hrozný experiment není 
jednoduché…  Režie: M. Gondry.  

  Hrají. J. Carrey, K. Winslet, E. Wood  
   Vstup 40,- Kč, mládeži nepřístupno 
14. pondělí Akční drama USA  104 min. 
20.00 hod.  LEGENDY Z DOGTOWNU 
  Skateboarding se pro ně stal živoním stylem. 

Skupina mladých surfařů proměnila opuštěné 
prázdné bazény v dějiště strhujících 
kaskadérských kousků… a tak se zrodil nový 
extrémní sport. Režie: C. Hardwickeová. Hrají: 
J. Robinson, E. Hirsch 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
16. středa Tragikomedie ČR/SRN  100 min.  
17. čtvrtek ŠTĚSTÍ 
20.00 hod. Dech beroucí film o obyčejném štěstí, 

neobyčejných láskách, naději i smutných 
koncích. Režie: B. Sláma. Hrají: P. Liška, T. 
Vilhelmová, A. Geislerová, B. Polívka 

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
21. pondělí Muzikálová komedie USA 106 min.  
20.00 hod. SMÍM PROSIT 
  Úspěšný právník hledá východisko z plíživé 

životní krize v tom, že se zapíše od tanečních 
kurzů.  

  Režie: P. Chelsom. Hl. role: R. Gere a J. Lopez 
   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 
 
 
 
 
 

23. středa Akční film USA   123 min.  
24. čtvrtek FANTASTICKÁ ČTYŘKA 
20.00 hod. Důsledkem mutací se změnily jejich schopnosti. 

Jeden může libovolně natahovat své tělo, druhý 
dokáže vzplanout a vzlétnout, třetí je monstrum 
s kůží tvrdou jako kámen, čtvrtá umí být 
neviditelná...  Režie: T. Story. Hrají: I. Gruffudd, 
Jessica Alba, Ch. Evans 

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
28. pondělí Tragikomedie Německo/Rakousko  127 min.  
20.00 hod. OBČANSKÁ VÝCHOVA 
  Mladí aktivisté chtěli strašit bohaté, ale věc se 

jim vymkla z rukou. Film, který je chvíli 
milostnou romancí, chvíli komedií i mrazivým 
thrillerem. Režie: H. Weingartner. Hrají: D. 
Brühl, J. Jentschová 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
30. středa Akční komedie   120 min.  
1. čtvrtek MR. & MRS. SMITH 
20.00 hod. Pán a paní Smithovi jsou nájemní zabijáci, aniž 

by to jeden o druhém věděl. Oživení jejich 
manželské nudy přijde až s novým úkolem – 
zabít svého životního partnera. Režie: D. Liman. 
Hrají. Angelina Jolie, Brad Pitt, A. Brody 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 

 
   Tři otázky pro kino 
 

Některé z otázek, které často kladou kapličtí filmoví diváci, 
předkládáme vedoucí kina paní Věře Chromé…  
 

Proč filmy přicházejí do Kaplice tak pozdě?  
Filmy se do kaplického kina skutečně dostávají s jistým 
zpožděním oproti premiéře v republice. Je to dáno především 
tím, že distributoři nabízejí kinům omezený počet filmových 
kopií (kolem 20 kopií filmu, ale i méně) a z důvodu větších 
zisků dostávají přednost multikina a kina ve velkých městech. 
Tam se film promítá týden, někdy až měsíc. Filmy jsou mezi 
městy posílány buď poštou nebo přes železniční dráhy a jen 
málokdo si umí představit složitý propletenec přesunů filmů 
mezi kiny, které jsou od sebe mnohdy vzdáleny přes celou 
republiku. Návaznost promítání je navíc stanovena 
maximálně (až šibeničně) úsporně, aby byl film odpromítán 
co nejvíckrát. A pak se může stát, že se některému kinu i přes 
včasné naprogramování filmu kvůli neuskutečnitelnému 
přechodu přesouvá termín jeho nasazení. Kaplice v ideálním 
případě získává film zhruba 2 měsíce po premiéře.  
Jak je to se vstupným? Proč je tak vysoké? 
Vstupné určuje distributor, jeho výše se řídí zařazením kina 
do určité kategorie. Nelze ho snížit. Někteří distributoři 
nabízejí film za tzv. fixní půjčovné, což se týká pouze 
vybraných méně atraktivních titulů (film je možné si zapůjčit 
na jeden den za částku 2.000,- Kč a v tom případě si kino 
může nasadit vstupné podle své úvahy a očekávané 
návštěvnosti.) To jsou ty případy, kdy Kino Kaplice promítá 
za vstupné 40,- někdy  i 30,- Kč.  
Proč promítáte tak málo pohádek?  
Co se týče pohádek a zahraničních filmů, 
česky dabovaných a tudíž vhodných pro děti, 
promítáme prakticky všechny snímky, které 
jsou distribucí nabízeny. Pohádek je 
k dispozici skutečně málo a zvláště se to týká 
českých pohádek. V prosinci čeká děti 
animovaný pohádkový příběh Valiant.  
 
 
 

V prosinci uvidíte v Kině Kaplice: NESVATBOVI, DOBLBA, JESKYN Ě a VALIANT  
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10. listopad, čtvrtek   od 15.00 hodin 

VYSAZENÍ STROMU ROKU 
U příležitosti ČESKÉ STÁTNOSTI. Na Bělidle bude vysazena 
sekvoj a v městském parku strom roku – lípa, tady od 15.00 hod. 
proběhne společen. setkání, hudba se postará o příjemnou zábavu …    
Bělidlo a městský park      

15. listopad, úterý  od 8.50 a od 10.40 hodin 

A. P. ČECHOV: THE BEAR 
Divadelní představení v anglickém jazyce pro OA a G Kaplice.   
Kino Kaplice    Vstupné 60,- Kč     

19. listopad, sobota   od 21.00 hodin 

INFINITY  
Nové trio na české diskotékové scéně/Veronika, David a Mr. ZERO 
Kulturní dům       Předprodej v Info. 70,- Kč/na místě 80,- Kč 
 

Od 21. listopadu              pondělí – pátek: 8.00 – 18.00 hodin  

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH 
FOTOGRAFIÍ / regiony Kaplicko a Freistadtsko 
Kino Kaplice / vestibul   
 

22. listopad, úterý   od 18.00 hodin 
ON THE ROAD – NA CESTĚ  
ISLAND + FAERSKÉ OSTROVY 
Za potomky Vikingů. Cestovatelská beseda s Honzou Vlasákem.  
Kino Kaplice   Vstupné 20,- Kč, studenti zdarma 
 

22. listopad, úterý   od 19.30 hodin 

TRAVESTI SHOW  
Vystoupí Travesti Dreamers, Praha./Madonna, Broňa, Týna, Siux… 
Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru.  
Kulturní dům  
 

26. listopad, sobota             od 19.00 hodin 

TANEČNÍ KURZ 
Zahájení základního tanečního kurzu pod vedením Taneční školy 
TANGO. Přihlásit se můžete v Infocentru Kaplice.   
Kulturní dům  
 

26. listopad, sobota             od 21.30 hodin 

BEST OF DISCO KAPLICE II 
DJ Nik + DJ Tronic.  
Kulturní dům  
 

 

Rád bych pod ěkoval …  
 

Možná trochu pozdě, ale „přece“ chci poděkovat za milé 
přijetí, kterého se mi dostalo při mém příchodu do Kaplice na 
místo správce římskokatolické farnosti od 
farníků a občanů města. Zvláště chci poděkovat 
panu Sejkovi z Kulturního a informačního centra 
za jeho pomoc v prvních dnech po mém nástupu. 
Děkuji mu také za uspořádání pěkného koncertu 
duchovní hudby, který byl tak trochu koncertem 
na uvítanou. Děkuji za hezké přijetí na radnici a 
za možnost seznámení se s panem starostou a 
dalšími představiteli města. V neposlední řadě 
děkuji také za pomoc od Technických služeb – 
přistavení kontejneru při vyklízení fary. Budu se 
snažit tuto pomoc také oplatit a přispět městu 
Kaplice v jeho potřebách. 

Pavel Šimák, administrátor farnosti 

Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul. 
Čtvrtek 3. 11. / v 18.00 hodin 

Přednáška pana Mgr. Zdeňka Touška 
Pozice rodiny v dnešní spole čnosti  
a její úloha p ři výchov ě 
 

Jaká je současná podoba české rodiny? Jaké funkce dnes rodina 
v rámci společnosti plní? Je instituce rodiny v krizi? Do jaké míry 
dnes plní rodina svoji výchovnou roli?                vstupné dobrovolné  
 

   Bohoslužby a modlitby za zem řelé 
 

pořádané Římskokatolickou církví: 
 

Kaplice: kostel sv. Petra a Pavla  
Úterý   1. 11. slavnost Všech svatých – mše sv. / 18.00 hod. 
Středa  2. 11. Památka zemřelých – mše sv. / 18.00 hod. 
Neděle 6. 11. modlitba za zemřelé na hřbitově / 15.00 hod. 
 

Blansko: kostel sv. Jiří 
Středa 2. 11.  Památka zemřelých – mše sv. / 15.00 hod. 
 

Rožmitál na Šum.: kostel Naneb. Panny Marie 
Úterý 1. 11.   slavnost Všech svatých 
 – mše sv. v 16.30 hod., s modlitbou na hřbitově  
 

Rychnov n. Malší: kostel sv. Ondřeje 
Úterý 1. 11.  slavnost Všech svatých  
– mše sv. v 15.00 hod., s modlitbou na hřbitově   
 

Omlenice: fara 
Středa  2. 11.  Památka zemřelých – mše sv.  
/ 8.00 hod. 
Neděle 6. 11.  modlitba za zemřelé na hřbitově  
/ 14.00 hod. 
 

Dolní Dvořiště: kostel sv. Jiljí 
Středa 2. 11.   Památka zemřelých – mše sv.  
/ 16.30 hod. 

 

   Občanská komise d ěkuje 
 

Občanská komise Městského úřadu v Kaplici děkuje žákyním 
základní školy, Nikole Kreisingerové a Petře Korbajové, za 
působivý zpěv na Vítání občánků dne 8. 10. 2005 v obřadní 
síni. 
Naše poděkování patří také panu MUDr. Petru Tišerovi za 
přednášku o prevenci nemocí v pokročilejším věku, konané v 
Klubu důchodců. Upřímně děkujeme i paní Pavle Opekarové. 
Občanská komise děkuje Mladé Agrovance a dětem MŠ 
Nové Domky za hezké vystoupení na jubilantech důchodců, 
dne 14. 10. 2005 ve Slovanském domě. Mladá Agrovanka si 
připravila jako dárek pro jubilanty několik hezkých 
hudebních skladeb k poslechu. Byl to nevšední zážitek a za 
většinu občanů upřímně děkujeme. Říkám většinu, protože, 
bohužel, našli se i tací, kteří toto vystoupení Mladé 
Agrovanky nepojali jako dárek a nehezky je zkritizovali. 
Obyčejně se za dárky, i když nesplnily naše očekávání, 
děkuje. Je to naše morální povinnost. 

Občanská ko-
mise chce i 
nadále praco-
vat a přinášet 
radost, alespoň 
těm prostým 
lidem, kteří si 
našeho úsilí 
váží. 

Marie  
Ešpandrová  

za Občanskou 
komisi 

 

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
listopad
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   Z historie  
 

Cech ševců v Kaplici 
 

V historii města Kaplice je dvanáct 
cechů a je zajímavé, že kaplický 
samostatný cechovní řád pro ševce 
byl vydán až v roce 1671 Karlem 
Kajetánem Buquoyem jako 
předposlední před punčocháři. 
Přesně je zde určen postup 
přijímání ševcovského učně: „ten 
musí být před otevřenou pokladní 
truhlou přijat na tři roky,“ tak i to 
„když se vyučil a je volný, má dva 
roky vandrovat“. Obdobně je zde 
určeno i přijetí ševcovského 
tovaryše a určeno, že týdenní mzda 
ševcovského tovaryše má být osm 
a mzda ševcovského učně čtyři 
krejcary. Přísně se trestalo i to, aby 
„žádný mistr nefušoval jinému 
mistru.“ 

Kdo se chtěl stát mistrem ševcem, ten musel nejdříve koupit 
kůže z krávy a telete. Tyto kůže byly prohlédnuty celým 
cechem a posouzeny, zda-li jsou vhodné pro mistrovské dílo. 
Z kravské kůže bylo nutno zhotovit pár holinek s přehyby, 
kterým se říkalo škorně a „patřilo mezi dlouhé dílo“. Dále 
bylo nutno vyrobit z kůže krávy vysoké šněrovací boty a tři 
páry bot šitých na podrážku. Z telecí kůže bylo nutno 
zhotovit jeden pár vysokých bot ke kolenům, šitých do 
podrážek a dvakrát prošívaných, a jeden pár ženských bot se 
šněrováním na kovové háčky. To všechno prohlédli všichni 
mistři cechu a „bylo-li dílo shledáno způsobilým, obstál“. 
Pak byl přijat za nového mistra a byl povinen složit do 
cechovní pokladnice šest funtů vosku a pro mistry připravit 
dobré pohoštění a čtyři vědra piva, což byl zhruba hektolitr 
piva.  
 

Velmi ostře preferoval cechovní řád kaplické ševce před 
cizími a to jak v případě, že se chtěl v Kaplici usadit, tak 
zejména při prodeji svých bot. V cechovním řádu se 
jednoznačně uvádí: „cizí nebo cizozemský mistr nesmí na 
trhu své zboží vyložit a nabízet k prodeji, pokud tak neučiní 
zdejší mistři. Kdyby někdo z cizích chtěl své boty prodávat 
po domech a byl při tom přistižen, mají mu být všechny boty 
zabaveny a věnovány zdejšímu špitálu pro chudé.“ 
 

Zasedání ševcovského cechu se konalo jednou za čtvrtletí a 
každý z nich „vložil do cechovní pokladnice jeden malý 
groš“. Na cechovní zasedání nikdo nesměl vstupovat se 
zbraní a při jednáníi se nepatřičně vyjadřovat. O slovo se 
hlásil u cechmistra a v případě, že mluvil nepravdu nebo 
zbytečnosti, byl potrestán pokutou jednoho fundu vosku do 
cechovní pokladnice. Pokut je zde hodně, vždy přesně 
formulované. Například když nepřišel na svátek svatého 
Erharta do kostela, zaplatil také jeden funt vosku. Nejvyšším 
trestem bylo „řemeslo zcela odňato a nadále mu nemá být 
dovoleno pracovat. A to tak dlouho, dokud způsobenou 
škodu nenahradí“. 
 

Jistě vás budou zajímat ceny bot. Škorně stály osmdesát 
grošů, ženské boty kolem třiceti, selské boty do kopy a 
střevíce kolem dvaceti grošů. Abychom si uvědomili, tak 
kopa měla 60 grošů, jeden groš sedm penízů nebo 14 haléřů. 
Děvečka dostala za rok 90 grošů, stravu, střevíce a dva šátky, 
zemědělští nádeníci o žních dostávali dva groše a stravu, 

zedníci, pokrývači a tesaři dostávali dva groše za den, učitelé 
čtyři kopy ročně. Naproti tomu strych žita (93 litrů) stál dva a 
půl groše, věrtel piva (přes 23 litrů) sedm grošů, za jeden groš 
bylo asi sto vajec a jeden bochník chleba stál peníz, krátký 
kožíšek byl za tři kopy (180 grošů). Zkrátka, boty byly velmi 
drahé a chudina chodila od jara do zimy většinou bosa.  

František Schusser 
 

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… 
 

 
Ti mladší možná budou překvapeni, ti starší si ale zřejmě 
vzpomenou. Stíhací letoun MiG-19 takhle klidně a bezbranně 
postával na jistém místě v Kaplici. Záběr datovaný rokem 1968 
skutečně pochází z města Kaplice. Do redakce nám jej přinesla 
jedna z pamětnic. Vzpomenete si ještě dnes, kde se stíhačka 
nacházela, kde stávala vystavená, lákavě i nebezpečně dosažitelná?  

Za zapůjčený snímek děkujeme  
 

Vojáci a Suchý vrch   
 

Na vrcholu Suchého vrchu se zem náhle propadá do poměrně 
hlubokého vytvarovaného „kráteru“. Při bližším prozkoumání 
se ukáže, že se zde skrývají dva takové propadlé útvary a 
nejméně jeden protáhlý uzounký zákop, vedoucí k jednomu 
z nich. Povídá se a také nám jeden z pamětníků potvrdil, že 
se zde nacházely vojenské okopy a dokonce i několik 
„zemljanek“ (výdřevou zpěvněné malé místnůstky v zemi). 
Míní se, že tyto okopy zde nejspíš vznikly na konci 2. 
světové války. Ustupující německé jednotky měly v úmyslu 
se na tomto místě zakopat a bránit přístupu do Kaplice ze 
směru od Malont. Odtud se čekalo, že přijde ruská armáda.  
Vojáci druhé světové války nebyli poslední, kteří vojensky 
využívali Suchý vrch. Později, ve dnech významných výročí, 
jako byl 9. květen a 6. říjen (Den Čs. lidové armády), mohli 
se místní přesvědčit o připravenosti naší armády. Ta právě 
zde, na Suchém vrchu, prostřednictvím vojáků z kaplické 
posádky předváděla útok vzhůru do vrchu v místech kolem 
Matulů vily. Rachot ručních zbraní, dělbuchů a dýmovnic 
dokresloval bezpochyby dramatickou atmosféru fiktivního 
útoku. Pokud by někdo vzpomněl na nějaké podrobnosti nebo 
dokonce vlastnil fotografii z těchto akcí, budeme rádi, když 
se ozve do redakce, tzn. Infocentra v Kaplici. 

red 
 
 
************************************************* 
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  Plnění rozpo čtu k 30. zá ří 2005 
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 10 000 10 000 8 541 813,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 4 600 5 628 6 391 131,00 
daň z příjmů právnických osob 10 000 10 000 8 999 469,00 
daň z příjmů právnic. osob obec 2 000 3 314 3 314 360,00 
daň z přidaté hodnoty 18 000 18 000 12 277 556,00 
daň z nemovitostí 2 500 2 693 2 789 409,00 
poplatek za znečištění ovzduší 5 5 8 650,00 
poplatky za odnětí půdy 20 25 7 877,00 
výtěžek z výherních hracích 
automatů  402 403 399,78 
správní poplatky 3 409 3 525 3 731 221,00 
místní poplatky 4 370 4 370 3 913 699,00 
Daňové příjmy celkem 54 904 57 962 50 378 584,78 
příjmy z poskytování služeb     217 240 267 364,70 
odvody příspěvkových 
organizací            2 234 2 234 1 105 615,50 
odvod přebytků org. s přím. 
vztahem  373 223 814,00 
příjmy z pronájmu majetku   7 736 7 456 5 259 296,70 
příjmy z úroků  a dividend                               408 594 484 770,80 
přijaté sankční platby           410 607 745 625,28 
příjmy z finančního vypořádání                   36 35 485,90 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 2 931 2 931 2 198 232,00 
ostatní přijaté vratky                                 64 65 477,50 
příjmy z prodeje majetku                            11 017,00 
přijaté neinvestiční dary                        34 33 600,00 
přijaté pojistné náhrady          40 88 268,00 
přijaté příspěvky a náhrady     7 178 7 314 322,76 
ostatní nedaňové příjmy                   190 227 184 029,00 
příjmy z úhrad vydobývacího 
prostoru   20 20 14 252,50 
splátky půjček SF                             53 500,00 
Nedaňové příjmy celkem  14 146 22 034 18 084 671,64 
příjmy z prodeje domů 2 000 2 405 262 725,00 
příjmy z prodej pozemků 500 700 793 003,00 
Kapitálové příjmy celkem  2 500 3 105 1 055 728,00 
neinvestiční dotace ze stát. 
rozpočtu  543,00 543 000,00 
neinvestiční dotace ze SR na 
soc. dávky 26 513 26 513,00 22 600 000,00 
neinvestiční dotace ze SR  
souhr. vztah 16 789,10 16 789,10 12 591 828,00 
neinvestiční dotace ze SR 
ostatní 1 105 1 105,00 828 774,00 
dotace Mze-evidence 
podnikatelů  29,80 29 800,00 
dotace MK knihovna VISK3  46,00 46 000,00 
dotace na výkon státní správy 
r. 2004  170,00 170 140,00 
neinvestiční dotace od obcí  901,00 901 143,00 
grant Jč kraje nemov. kult. pam.   89 000,00 
neinv dotace od krajů na 
výkon st. správy  320,00 318 855,00 
neinv. dotace od krajů na hasiče  102,00 102 000,00 
neinv. dotace od krajů 
Program obnovy venkova  21,60 21 600,00 
příspěvek na hospodař. v lesích  45,00 45 312,00 
převod z fondu hospodář. čin. 6 326 6 546,00 3 275 504,00 
převod z depozitního účtu  101,00 100 688,00 
investiční dotace ze SR 
chráněné bydlení 5 760 5 760,00 4 072 463,00 
Přijaté dotace  
celkem  56 605,60 59 105,00 45 848 607,00 
PŘÍJMY 
CELKEM 128 155,60 142 206,00 115 367 591,42 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 40 50 9 877,00 
zaměření majetku města 1 626 1 626 250 325,00 
převod do HČ dotace  45 45 312,00 
nákup lesního pozemku  220 219 148,00 
výkon st. správy v lesním 
hospodářství  490 488 995,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 666 2 431 1 013 657,00 
Vnit řní obchod, cest. ruch 
Bělidlo 101 280 278 277 580,00 
komunikace úklid, posypy 2 750 3 100 2 811 778,00 
opravy komunikací 500 500 306 776,60 
BESIP propagace 10 10  
vyhrazená parkovací místa 20 60 20 000,00 
příspěvek na dopravní obslužnost, 
cyklostezky 280 146 103 551,00 
dopravní zprav, poradenské služby 25 66 29 537,70 
dopravní značení, odtah vraků 80 259 161 156,00 
přeložka komunikace II. třídy 
projekt 800 800 285 790,40 
provádění st odborného dozoru 10 10  
studie sjezdu z komunikace R3  200  
oprava autobusové zastávky 
Mostky  28 27 555,80 
opravy místních komunikací, 
Přísečno  967 966 760,00 
přemístění autobus zastávky 
Jihostroj 500 100  
komunikace Lipová 1 200 1 200  
vyhýbací pruhy k zámečku 100 100 100 000,00 
projekt mostu Papírna  455 454 937,00 
opravy chodníků a schodišť 1 000 3 523 950 359,82 
opravy a čištění dešťových vpustí 200 1 421,00 
Doprava celkem 7 475 11 525 6 218 623,32 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 8 16 5 400,00 
vodovodní řad Blansko podíl 1 000 1 000  
přívodní řad úhrada úroků,  
změna projektu 280 304 237 310,40 
vodovod Pořešín projekt 250 250  
projekty JVS, žádost o dotaci 802 802 400 000,00 
opravy kanalizací a vpustí  199 105 198,00 
intenzifikace ČOV Kaplice 19 563 16 535 16 493 712,26 
Vodní hospodářství celkem 21 903 19 106 17 241 620,66 
Spoje - zřízení TV Prima 35 37 27 883,00 
MŠ Nové domovy oprava ploché 
střechy, PD zahrada 80 105 80 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce soc. 
zařízení, střechy 500 785 470 725,00 
MŠ ND příspěvek na činnost 1 728 1 728 1 296 000,00 
MŠ Nové domky příspěvek na 
činnost 988 988 741 000,00 
MŠ 1. máje 771 příspěvek na 
činnost 1 412 1 412 1 059 000,00 
Předškolní zařízení celkem 4 708 5 018 3 646 725,00 
ZŠ Fantova oprava TÚV, inzerát  434 433 277,70 
ZŠ Fantova rekonstrukce šaten a 
střechy 500 899 871 933,55 
ZŠ Školní rekontrukce 
střechy,vzduchotechnika 500 625 622 898,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 044 3 044 2 283 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 3 932 3 932 2 949 000,00 
Základní školy celkem 7 976 8 934 7 160 109,25 
ŠJ Školní stavební úpravy 350 201 173 243,00 
ŠJ Fantova rekonstrukce kuchyně  
a střechy  860 858 615,20 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 780 780 585 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 392 392 294 000,00 
Školní stravování celkem 1 522 2 233 1 910 858,20 
městská knihovna 1 700 1 746 1 185 345,46 
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zřízení muzejní expozice 180 205 38 578,00 
kronika města 17 17 2 554,50 
Kaplické slavnosti 220 220 333 085,00 
přeshraniční spolupráce 40 40 16 418,50 
KIC příspěvek na činnost 3 050 3 050 2 287 000,00 
projekt na opravu válečných hrobů  8 2 662,00 
hrad Pořešín 100 102 101 539,00 
kaple Josefa a Barbory vytápění  352 117 429,00 
údržba památek podíl 400 400 6 437,90 
oprava věže Bělidlo 101  191 191 142,00 
městský rozhlas údržba 20 20  
občanská komise 80 84 41 079,50 
Kultura celkem 5 807 6 418 4 323 270,86 
sportovní hala Bělidlo 650 668 403 246,10 
hřiště u ZŠ Školní podíl 2 000    
koupaliště 250 250 240 301,60 
údržba sportovišť 290 333 240 401,00 
neinv. příspěvek sport. odd. na 
mládež 500 507 502 000,00 
příspěvky na provoz neziskovým 
aj. org. 180 180 145 000,00 
údržba hřišť a ostatních ploch u 
hřišť 1 170 1 154 897 249,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  5 040 3 092 2 428 197,70 
Zdravotnictví   12 12 9 000,00 
úroky z úvěru BSŠ 2 745 2 746 2 062 155,29 
realitní kancelář služby 15 420 269 101,50 
chráněné bydlení Blansko 9 954 9 954 4 604 275,00 
úprava bytu Nové domky čp. 643 800 597 597 021,60 
úroky z převzatých závazků, 
splátka jistiny 940 938 937 175,32 
Bělidlo čp. 101 turistická ubytovna 
podíl 1 000 520  
Omlenická čp. 436 rekonstrukce 
osvětlení 150 66 65 634,30 
Linecká čp. 368 OA rekonstrukce 
jídelny 1 100 177 176 239,00 
Náměstí čp. 45 Katastrální úřad 
půdní vestavba 1 500 1 351 1 350 880,00 
veřejné osvětlení energie 450 450 357 954,60 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 250 1 009 367,00 
hydrogeologický průzkum na 
hřbitovech 60 39 38 661,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 460 460 310 981,00 
tlaková regulace 2 300 2 031 1 709 002,00 
projektová dokumentace k dotacím 1 000 457 5 870,00 
právní služby a soudní výlohy 
NBH 50 150 127 530,50 
ostatní služby pro územní rozvoj 300 400 357 887,20 
oprava střech (MŠ, čp. 68), výlohy  87 90 543,00 
platby daní a soudních poplatků 200 200 118 222,00 
rezerva na opravy 500 72  
nákup budov  2 430 2 294 074,00 
nákup pozemků 3 300 3 537 2 976 031,00 
energetický audit  města 300 623  
demolice WC v parku  5  
územní plán změna 203 319 47 600,00 
architekt města 75 75 61 880,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 28 652 29 354 19 568 085,31 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
PET lahví 420 546 493 772,00 
sběr a svoz komunálního odpadu, 
sběrný dvůr 960 960 666 143,00 
sběr a svoz komun. odpadu občané 2 500 2 500 1 660 747,00 
vývoz kontejnerů osady 150 137 21 752,00 
likvidace černých skládek 50 50 18 110,00 
posudky, rozbory, ozn. památ 
stromů, ostatní 75 98 9 130,00 
úklid města 2 100 2 100 1 801 762,00 
úklid zeleň města  1 400 1 403 1 291 722,00 
údržba krajnic u obecních 
komunikací 20 18 14 033,00 
výstava trofejí 15 14 11 700,00 

kácení a výsadba dřevin 95 95 22 756,50 
péče o vzhled obce vánoční 
výzdoba 30 30 13 245,00 
údržba městského mobiliáře 80 80 45 743,40 
Ochrana život. postř. celkem 7 895 8 031 6 070 615,90 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 26 513 26 513 22 714 999,00 
dům s pečov. službou 560 560 362 230,90 
klub důchodců 71 71 11 403,00 
sociální pomoc os. nepřizp. 82 82 1 959,20 
Sociální péče celkem 713 713 375 593,10 
 

Civilní nouzové 
plánování 10 20 12 784,30 
Městská policie 1 200 1 357 884 118,40 
Požární ochrana 240 334 127 712,25 
Místní zastupit. orgány 2 051 2 051 1 337 614,15 
Činnost místní správy 28 500 29 060 19 855 418,52 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 200 6 174 7 402 032,58 

VÝDAJE  CELKEM         154 398 162 691 122 606 498,50 
 

FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 13 573,40 7 311,00 1 075 687,02 
přijaté dlouhodobé 
půjčky ČMZRB 14 621,00 14 621,00 14 620 508,12 
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -4 502,00 -3 595,00 -2 338 242,71 
změna stavu dlouho-
dob. prostř. na BÚ  -402,00 -99 045,35 
aktivní dlouhodobé 
operace  2 550,00 2 550,00 -6 020 000,00 
FINANCOVÁNÍ  
CELKEM 26 242,40 20 485,00 7 238 907,08 
 

Sestavila: J. Jiskrová 
 

  Fotbal      výsledky 
 

"A"  mužstvo  
7. kolo SK Vodňany DZ – FK Spartak Kaplice   2:3 (1:1) 
B: 22. Jakš, 70. Hrdlička z pen. – 33. P.Schönkypl, 54. Houška,    
87. Vávra  
8. kolo FK Spartak Kaplice – Dražice    5:0 (4:0) 
B: 7., 44. Houška, 25. Vošický, 29. vlastní Kolář, 75. Románek  
1. kolo FK Spartak Kaplice – FC Bechyně   6:1 (3:1) 
B: 5., 42., 67. Houška,  27., 66. M.Pulec,  49. L.Pule c – 35. Tupý 
9. kolo FK Olympie Týn nad Vltavou – FK Spartak Kaplice  0:4 (0:2) 
B: 5., 31., 74. Houška, 57. Vávra  
10. kolo FK Spartak Kaplice – FK Protivín   2:2 (0:1) 
B: 71. P.Schönkypl, 82. Houška  – 34. Kováčik, 61. Křišťál    
11. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice   0:1 (0:0) 
B: 58. Požárek vlastní 
 

"B" mužstvo - I. B třída 
5. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Čtyři Dvory „B“  1:1 (0:0) 
B: 46. Urazil  – 75. Daněk 
6. kolo Akra České Budějovice – FK Spartak Kaplice „B“  1:2 (1:1) 
B: 28. T.Baloun – 36. Jirka, 75. Urazil    
7. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Dříteň    0:3 (0:1) 
B:  40. Hošek, 66. Šimek, 79. Moule 
8. kolo Sokol Římov – FK Spartak Kaplice „B“   1:1 (0:1) 
B: 60. Kučera – 17. M.Zifčák 
9. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Smrčina Horní Planá    1:1 (1:1) 
B: 21. Fatura z pen.  – 19. Pouzar  

pokračování  na str. 9  
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   Knihovna m ěla svůj Týden 
 

pokračování ze str. 1 
Velkou radost nám udělalo 9 zájemců o zaškolení na práci 
s Internetem. S naší pomocí si založili své e-mailové 
schránky, odeslali první dopisy a naučili se vyhledávat na 
webových stránkách a ve vyhledávačích. Jejich nadšení a 
spokojenost byla pro nás největší odměnou.  
Za pomoci dvou studentek jsme udělali anketu mezi občany 
Kaplice na téma knihovna a kniha. Odpovědělo 120 lidí. 
S výsledky a otázkami Vás seznámíme v příštím čísle 
Zpravodaje.   
 
   Prvňáčci v novém 
 

Základní škola Fantova přivítala letošní prvňáčky v nově zre-
konstruovaných třídách. Svou školní pouť zahájili tito žáci:  

 
I. A - třídní učitelka Renata Tvarohová 
(zleva doprava, shora dolů): David Krutina, Martin 
Helebrant, Erik Foltin, Dominik Pešťák, Jan Červeňák, The 
Van Tung, Karolína Macháčková, Kristýna Růžičková, 
Gabriela Danielová, Sára Hochholzer, Kristýna Behancová, 
Martina Horáková, David Korbel, Jakub Bazsó, Eliška 
Andršová, Vladimír Fuchs, Jan Mach, Branislav Jano. 

 
1. B - třídní učitelka Bohuslava Barbořáková 
Simona Tomášková, Kristýna Trojáková, Kristýna Šimková, 
Martina Abrahámová, Martina Rigová, Linda Prágerová,  
Gabriela Kaňková, Ondřej Škabrada, Marek Nédeši, 
František Říha, Alexandr Spreitzer, Jiří Kováříček, Josef 
Vetrák, Tereza Zborovská, Stanislav Šebek, Zuzana 
Chmarská, Natálie Gažíková, Pavel Ondreáš, chybí Jiří 
Sedláček.  
Všem jmenovaným žákům přejeme mnoho školních úspěchů 
a pěkných zážitků v naší škole.       ZŠ Fantova 

   Jak s odpady v Kaplici 
 

Jaké odpady patří  
do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad 
 

Co můžete a co naopak nesmíte do jednotlivých kontejnerů 
na třídění odpadů odhodit, vám ukáže následující přehled. 
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. 
Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která 
pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku. 
 

Kontejnery na sklo 
* Co patří do kontejneru SKLO:  
Nevratné lahve bez uzávěrů, sklenice od kompotů apod., 
lahvičky od kosmetiky, lahvičky od mycích prostředků, 
okenní skla, tabulová skla ze skříní, skleněné nádobí, 
skleněné střepy. 
* Co nepatří do kontejneru SKLO: 
Skla s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní 
obrazovky, automobilová skla, keramika, porcelán, obaly od 
chemikálií, léků, jiné neskleněné odpady. 
 

Doporučení a upozornění 
S ohledem na své okolí nevhazujte prosím skleněné odpady 
po 22.00 hodině! Častým omylem, na který bychom rádi 
upozornili, je fakt, že lidé si v mnoha případech pletou 
keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné. 
Pokud to jde, zbavte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte 
tak jejich recyklaci. Pro další zpracování je velmi vhodné, 
aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. 
 

Kontejnery na plasty 
* Co patří do kontejneru PLASTY: 
PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté), igelity, sáčky, tašky; 
čisté folie, vymyté kelímky od potravin bez víček, krabičky 
od pokrmových tuků, obaly od mycích prostředků, prázdné 
obaly od kosmetiky, misky, kbelíky, hračky, obaly TetraPak 
(krabice od mléka, džusu atp.), plastové výrobky. 
* Co nepatří do kontejneru PLASTY: 
Jednorázové pleny, bakelity, laminované pryskyřice, pěnové 
polystyreny, molitany, obaly od maziva olejů, lahve od 
stolních olejů, znečištěné plasty (např. zbytky potravin, 
chemikáliemi, oleji), novodurové trubky, linolea a jiné 
výrobky z PVC, automobilové plasty, jiné neplastové odpady 
 

Doporučení a upozornění 
Sešlapáváním plastových ráhví výrazně ušetříte místo v 
kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více 
a výrazně se tak zlevní celý sběr. U PET lahví nedotahujte 
uzávěry , uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků. Třídění 
plastů je velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění 
zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může 
recyklaci plastů úplně znemožnit. Z PET lahví není nutné 
odstraňovat etikety (i když byste tím zpracovateli pomohli), 
neboť před zpracováním procházejí mycí linkou, která má za 
úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, 
kterým je etiketa k láhvi přilepena. 
 

Kontejnery na papír 
* Co patří do kontejneru PAPÍR: 
Noviny, časopisy, katalogy, reklamní letáky, sešity, knihy, 
kancelářský papír, papírové obaly, krabice, karton a lepenka. 
* Co nepatří do kontejneru PAPÍR: 
Papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin; krabice od 
nápojů, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby; uhlový, 
dehtový a voskovaný papír, kopírovací papíry 
 

Doporučení a upozornění 
Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte! 
Ušetříte tak místo v kontejneru. 



 

 
strana 9 

                TURISTIKA  a  SPORT 
listopad

 
 
 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

1. 11.    Matějčkova vyhlídka    12 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Omleničky. Pěší trasa: 
Omlenička - Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Alpská chalupa - 
Zahrádka - Omlenička - Blažkov - Kaplice. 
8. 11.    Ze Zubčic do Velešína    8 km 
Autobusem (od školy) v 8.20 hod. do Zubčic. Pěší trasa: Zubčice - 
Markvartice - Velešín. Odtud autobusem do Kaplice. 
15. 11.  Z Chabičovic přes Spolí do Č. Krumlova 13 km 
Autobusem (od školy) v 8.20 hod. do Chabičovic. Pěší trasa: 
Chabičovice - Zahrádka - Přídolí - Spolí - Slupenec - Č. Krumlov. 
Odtud autobusem do Kaplice. 
22. 11.  Všeměřice - Rychnov nad Malší   10 km 
Odchod z parku v 9.00 hod. Pěší trasa: Kaplice - Zámeček - Ješkov - 
Všeměřice - Rychnov n. Malší. Odtud autobusem do Kaplice 
29. 11.  Z Pohorské Vsi do Benešova nad Černou  14 km 
Autobusem (aut. nádraží) v 9.10 hod. do Pohorské Vsi. Pěší trasa: 
Pohorská Ves - Lužnice - Jitronice - Kuří - Benešov n. Černou. 
Odtud autobusem do Kaplice. 
 

  Fotbal         výsledky / pokračování ze str. 7 
 

St. dorost – KP II. 
7. kolo Slovan Břilice – FK Spartak Kaplice   2:6 (0:3) 
B: za hosty:  7., 30., 80., 83. Lesňák, 14. Bóga, 78. Lexa z pen. 
8. kolo SK Dobrá Voda – FK Spartak Kaplice        1:7 (1:4) 
B: 4. Majer – 41., 45., 71. Lesňák, 22. Bóga, 42. Smolen, 52. Lexa 
z pen., 63. Jo.Šev čík 
1. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dobrá Voda        7:1 (2:0) 
B: 29., 56., 83. Lesňák, 73., 77. Smolen, 33. Lexa, 59. Kuzma          
– 53. Jenne 
9. kolo FK Spartak Kaplice – SK Jankov         2:1 (1:0) 
B: 41. F.Kouba, 75. Jos.Šev čík – 56. Beran 
10. kolo Centropen Dačice – FK Spartak Kaplice   3:0 (0:0) 
11. kolo FK Spartak Kaplice – Blatná                   11:1 (4:1) 
B: 30., 55., 58. Kuzma, 35., 52., 53. Jos.Šev čík, 5., 13. Smolen,   
66. Kova řík, 74. Lesňák z pen., 87. F.Kouba   – 12. Poláček 
 

Ml. dorost – KP II. 
7. kolo Slovan Břilice – FK Spartak Kaplice    3:1 (1:1) 
B: 5. Čutka, 65. Nohava, 75. Drábek – 20. Smolen  
8. kolo SK Dobrá Voda – FK Spartak Kaplice   0:5 (0:4) 
B: 30., 38. Korch, 6. Smolen, 15. Jozefík, 80. M.Rybár  
1. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dobrá Voda   5:5 (3:2) 
B: domácí:  7. z pen., 20., 54., 71., ob ě z pen. Smolen, 35. Doucha    
9. kolo FK Spartak Kaplice – SK Jankov    1:4 (0:1) 
B: 78. Půlpán  – 15., 45., 63. Jáchym,  50. Hanner    
10. kolo Centropen Dačice – FK Spartak Kaplice                11:0 (3:0) 
11. kolo FK Spartak Kaplice – Blatná     2:2 (1:0) 
B: 19. M.Rybár, 77. Smolen  – 62. Synek, 74. Poláček 
 

starší žáci - I. A třída 
5. kolo FK Slavoj Č. Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice   3:2 (2:1) 
B: za hosty O.Svoboda 2x  
6. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice    1:3 (1:2) 
B: za hosty Plosz, O.Svoboda z pen., Micák  
7. kolo FK Spartak Kaplice – Slavia Č.Budějovice   1:2 (0:1) 
B: O.Svoboda pen.  – Horažďovský, Vojič 
8. kolo Spartak T. Sviny – FK Spartak Kaplice    1:0 (1:0) 
9. kolo FK Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice „B“   2:2 (1:1) 
B: 20., 50. z pen. O.Svoboda  – 15. Wegenkittl, 70. Čenec, 
 

mladší žáci - I. A třída 
5. kolo FK Slavoj Č. Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice   1:4 (1:2) 
B: za hosty Řepa 2x, Micák, Čajan  
6. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice    0:6 (0:2) 
B: Micák 2, P.Troják, Krenauer, Bláha, Čajan   
7. kolo FK Spartak Kaplice – Slavia Č. Budějovice       2:5 (2:2) 
B. Micák pen., Roule  – Doskočil 2, Pauch, Kaňka pen., Jiřík 
8. kolo Spartak T. Sviny – FK Spartak Kaplice         4:1 (3:1) 
B: za hosty Micák  
9. kolo FK Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice „B“        1:0 (1:0) 
B: 3. Čajan      

přípravka - okresní přebor 
2. kolo FK Slavoj Č. Krumlov – FK Spartak Kaplice           6:0 (2:0) 
3. kolo volno 
4. kolo FK Spartak Kaplice – Šumava Frymburk          0:2 (0:1) 
5. kolo FC Vltava Loučovice – FK Spartak Kaplice        2:1 (1:0) 
B: za hosty Tácha z pen . 
6. kolo FK Spartak Kaplice – FC Velešín                2:1 (1:0) 
B: za domácí Tetour, Řepa  

 

    Řádková inzerce 
  

Prodám řadový rodinný domek rohový v Kaplici (3 + 1 + 
terasa, 2. p.: 2 + 1 + terasa). Kamenný sklep, tech. podlaží, 2 
garáže. Tel. 602 875 562 
-------------------------------------------------------- 
Prodám pěkný dr. 4+1 ve Velešíně, Na Vrších, 2. p., štuk, 
hala, lodžie, 790 tisíc. Tel. 777 197 057 
 
 


