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   Starost ův sloupek 
 

Dobrá zpráva čís. 1. Žákyně 6. třídy Štěpánka Hosenseidlová našla 
peněženku s větším obnosem peněz, kterou neprodleně předala na 
městskou policii. Chtěl bych touto cestou jí a všem podobně slušným 
děvčatům a chlapcům poděkovat za příklad, který dávají ostatním 
spolužákům a občanům. Štěpánka bude přijata na radnici, kde jí bude 
předán věcný dárek.  
Dobrá zpráva čís. 2. Velice prospěšné jednání se uskutečnilo mezi 
vedením města, zástupci Charity Kaplice a pečovatelskou službou 
města. Důvodem byly rozporuplné informace o činnosti těchto dvou 
služeb, které pro především starší a dlouhodobě nemocné 
spoluobčany zabezpečují na území Kaplice a jeho okolí sociální 
služby, jež jsou nanejvýš potřebné a důležité. Především pak šlo o to, 
aby byl ozřejměn přínos Charity Kaplice jako nepříspěvkové 
organizace, která se etabluje i v aktivitách s dospívající mládeží a  
nepůsobí zde jako konkurent pečovatelské služby města, nýbrž jako 
její partner. Chtěl bych sdělit, že pro město Kaplici je jedině dobře, 
když v něm a jeho okolí působí více organizací zabezpečujících 
sociální služby. 
Dobrá zpráva čís. 3. První dubnovou sobotu se početná skupina 
místních poutních turistů zúčastnila v Sandlu zahájení přeshraničního 
projektu Poutní místa na Malši, který postupně od pramene řeky 
prochází přes další obce na rakouské a české straně a končí v červnu v 
Kaplici. Převážná většina účastníku byla spokojena s programem i 
přijetím. Pouze k prameni se pro velké množství sněhu nedostali. Na 
projektu se na naší straně výrazně podílí kulturně informační centrum, 
čímž přispívá k bližšímu poznání a pochopení sousedů. 
Dobrá zpráva čís. 4. Po třech letech k nám opět zavítá výstava 
Národní knihovny České republiky, která nese název Půvaby a 
tajemství klementinských rukopisů 13. - 14. st. Návštěvníci tak budou 
mít možnost zhlédnout další rukopisy z děl středověkých mistrů. Za 
zmínku stojí Kodex vyšehradský, Svatojiřský procesionál či Pontifi-
kál biskupa Reginalda z Baru. Otevření výstavy se uskuteční 21. 
května. 
Dobrá zpráva čís. 5. Květen, patrně jeden z nejoblíbenějších měsíců v 
roce přinášející čarodějnice, vatry na kopcích, májky, pečení špekáč-
ků či jiných dobrot, je tady. Díky K. H. Máchovi nejen lásky čas 
Hynků, Jarmil a Vilémů. S přáním jenom dobrých zpráv přeji vše nej.  

         Ferdinand Jiskra 

 
   Den Země na Fantovce 
 

Každoročně se děti z Fantovky připojují k oslavám celosvětového 
Dne Země. Pro žáky 1. stupně bylo v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 
uspořádáno několik akcí. Žáci 4. a 5. tříd jeli na exkurzi do Úpravny 
vody v obci Plav, kde poznali, jakou cestou musí projít voda 
z přehrady Římov, než se stane vodou pitnou, poté se na samotnou 
přehradu podívali. Pro děti z 1. až 3. tříd si zase třídní učitelky 
připravily naučné stezky Kaplicí a okolím, na kterých si všichni 
zúčastnění mohli vyzkoušet své znalosti přírody a dozvěděli se 
zajímavosti např. o chráněných rostlinách a živočiších. Všichni žáci 
1. stupně se také podíleli na úklidu v okolí školy. 
Žáci druhého stupně si již na počátku března vybírali z osmi témat, 
která se vztahují k svátku Země. Jednalo se o témata: „Strom roku“ 
(Římovská lípa), „Pták roku“ (skorec vodní), „Ekosystémy našeho 
okolí“ (les, voda, louky), „Vodní zdroje“ (Malše, Římovská 
přehrada), „Zdravá výživa“, „Alternativní zdroje energie“, „Naučná 
stezka po našem okolí“ a „Výroba papíru“. 
Děti se podle svého zájmu zapisovaly k  jednotlivým tématům tak, 
aby ve třídách byla nakonec zastoupena všechna témata. Samostatnou 
skupinu vytvořil školní parlament s anketními otázkami. Během 
měsíce března a dubna děti s vedoucími učiteli vyhledávali 
informace, scházeli se a probírali strategii prezentace svého tématu v 
Den Země. Celý projekt vyvrcholil právě 22. 4., kdy žáci prezentovali 
zvolené téma před svou třídou. Ze všech osmi témat, která byla v 
každé třídě odprezentována, vytvořili žáci své „třídní noviny“, které 
později vystavili na chodbách školy.  
Práce dětí 1. i 2. stupně jsou vystaveny ve vestibulu školy 
k nahlédnutí rodičů i veřejnosti.   

ZŠ Fantova 
 

 
Velitel městské policie děkuje žákyni 6. tř. ZŠ Fantova Štěpánce 
Hosenseidlové za vrácení nalezené peněženky s vyšší finanční 
hotovostí.  
 

   Elektronizace ve řejné správy 
 

- datové schránky 
 

Dnem 1. 7. 2009 nabude účinnosti zákon č. 300/2008 Sb, o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na 
základě kterého dojde ke „zrovnoprávnění“ papírových dokumentů 
s elektronickými a zároveň k zajištění jejich vyšší bezpečnosti. Tímto 
krokem dojde k rychlejší, spolehlivější a levnější komunikaci mezi 
občany a veřejnou správou. 
Zřízení datové schránky bude od 1. července 2009 povinné pro 
právnické osoby zřízené státem (úřady) a právnické osoby zapsané 
v obchodním rejstříku. Povinnost mít datovou schránku se tak 
vztahuje i na družstva, bytová družstva, školy  apod. Naopak 
nepovinně si mohou zařídit datovou schránku např.  Sdružení 
vlastníků bytových jednotek i ostatní občané. 
Subjekty, které budou mít od 1. 7. 09 tuto povinnost, nemusejí o 
zřízení datové schránky žádat, Ministerstvo vnitra ČR jim datovou 
schránku zřídí automaticky, na základě zápisu v obchodním rejstříku 
a následně doručí statutárnímu zástupci žadatele přístupové kódy. 
Ostatní subjekty a občané tuto povinnost nemají, přesto jim může 
být datová schránka také zřízena, ale pouze na jejich žádost a za 
poplatek. 
Zřízením datových schránek odpadá nepříjemné chození na poštu a na 
úřady, protože přístup do datové schránky a komunikace s úřady bude 
možný z jakéhokoliv místa, kde bude k dispozici běžný počítač a 
internetové připojení. Komunikace tímto způsobem se stane 
bezpečnou a příjemnou pro uživatele. 
Bližší informace a odpovědi na všechny další otázky najdete na 
informačním portálu www.datoveschranky.info. 

Václav Malík, tajemník MěÚ Kaplice 
 

  Rekonstrukce ulice Malšské údolí 
 

a chodníku v Linecké ulici 
 

Odbor správy majetku Kaplice oznamuje všem občanům, že v době 
od druhé poloviny měsíce května 2009 až do poloviny července 2009 
bude probíhat rekonstrukce ulice Malšské údolí, Kaplice. 
Rekonstrukce je spolufinancována z programu Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad. Po dobu rekonstrukce bude 
docházet k omezení průjezdnosti touto komunikací. Nové dopravní 
značení bude rozmístěno včas. Proto žádáme všechny obyvatele v této 
lokalitě o shovívavost a trpělivost po dobu realizace tohoto díla. 
 
Dále Město Kaplice plánuje rekonstrukci chodníku v Linecké ulici, 
levá strana směrem z Kaplice od hasičů až po křižovatku Linecké a 
Omlenické ulice. Rekonstrukce je plánovaná na měsíce květen a 
červen 2009. Tento chodník je velice frekventovaný, proto žádáme 
všechny chodce, aby dbali dopravního značení nebo přešli na druhou 
stranu chodníku. Děkujeme za pochopení. 

Miroslav Štětina, vedoucí odboru správy majetku Města Kaplice 
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1. květen, pátek                 od 14.00 hodin  

MÁJOVÁ VESELICE  
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „Zelená melodie“ z Kamen-
ného Újezda. Pořádá zájmové sdružení důchodců „Svépomoc“.   
Slovanský dům     Vstupné 40,- Kč  
 

4. května, pondělí     od 19.00 hodin 

BESEDA S ÚČASTNÍKY DAKAR 2009   
Jan Froněk a jeho rodinný tým o své letošní účasti na proslulé 
motoristické rallye… K vidění bude i motocykl KTM 690 a mnoho 
záběrů přímo ze závodu.     
Kulturní dům Kaplice     vstup 30,- Kč 
 

7. května, čtvrtek     od 19.00 hodin  

KAMELOT - TURNÉ 2009   
Koncert v rámci turné „O 106“, při němž se kapela pokouší o rekord.  
Kulturní dům Kaplice   Předprodej 80,- Kč 
 

14. – 17. května    9.00 – 18.00 hodin    

VÝSTAVA CHOVATELSKÝCH TROFEJÍ 
Kulturní dům Kaplice (podrobnosti na str. 9 )  
 

16. května, sobota    od 14.00 hodin   

Poutní místa na Malši: CETVINY  
Na svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Evropy.  Program: pásmo 
hudby a poezie (české i německé), dětské vystoupení s divadelní hrou 
o sv. Janu Nepomuckém, procházka podél zrestaurované Křížové 
cesty. Občerstvení. Autobus odjíždí ve 13.00 hodin od kulturního 
domu, návrat po 17.00 hodině. Zájemci se mohou hlásit v IC Kaplice, 
380 311 388. 
Cetviny   
 

20. května, středa    od 19.30 hodin   

TRAVESTI SHOW  
Nejlepší pražská travesti skupina HANKY PANKY uvádí zcela nový 
program 2009 s názvem „Někdo to rád horké“. Během programu 
vystoupí hvězdy české i zahraniční scény, jako jsou například Celine 
Dione, Hana Zagorová, Eva Pilarová, Karel Gott, Helena 
Vondráčková a další. Nenechte si ujít jedinečnou show. Vstupenky 
zakupujte v předprodeji v IC / 150 Kč. Vystoupí i slečna Stefany z 
TV reality show Big Brother. Více info na www.hankypankyshow.eu 
Kulturní dům Kaplice  
 

Vernisáž  21. 5. v 17.00 hodin, výstava: út – so  9.00 – 16.30 hodin    

PŮVABY A TAJEMSTVÍ KLEMENTIN-
SKÝCH RUKOPISŮ 13. – 14. STOL. 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY KAPLICKA 
Výstava rukopisů Kodex vyšehradský, Velislavova bible, Svatojiřský 
procesionál a dalších, představující nejen tato díla, ale i zajímá fakta a 
okamžiky s nimi spojené… Stálou expozici Kaplicka doplní navíc 
výstava nejnovějších archeologických nálezů z Kaplice.  
Historická expozice Kaplicka  
 

22. května, pátek                 od 15.00 hodin  

Folklorní soubor z Chorvatska „ŽELEZNI ČÁŘ“   
Hudebně-taneční vystoupení na náměstí 
 

22. května, pátek                 od 21.00 hodin  

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice 
 

27. května, středa     od 10.00 hodin   

ČERT A KOČKA  
Loutkohra Jihočeského divadla pro děti z MŠ. Čert prý nikdy nespí! 
Ani nemůže, když ho lidi nenechají chvíli v klidu.  
Kino Kaplice  

    Kamelot  
 

– výjimečné turné 2009 „100“ 
 

Během 106 dnů odehraje Kamelot 
minimálně 100 za sebou jdoucích 
koncertů. A proč 100 koncertů za 
sebou? V roce 2009 vydá hudební 
skupina Kamelot po 3 letech nové 
CD, které bude během turné 
představeno jejím příznivcům a 
slavnostně pokřtěno v každém 
místě konání koncertu. Pokud se 
turné povede uskutečnit, bude 
Kamelot a všechna místa, kde se 
koncerty uskutečnily, zapsán do 
knihy rekordů. Navíc se Kamelot pro tento vlastní projekt rozhodl 
proto, aby pomohl podpořit Fond ohrožených dětí. Část svého 
honoráře věnuje právě tomuto Fondu.  
Skupina Kamelot patří mezi stálice na české a slovenské hudební 
scéně. Za 26 let své činnosti je ověnčena řadou nejvyšších hudebních 
ocenění (vč. zlaté, platinové a multiplatinové desky).  
 

   Modelá ři opět v Kaplici 
 

Krajské nominační kolo žáků a kadetů na MR 2009 
pro Jihočeský kraj plastikových modelářů 
 

Dne 23. května  od 8.30 hodin se uskuteční ve výstavní 
síni kulturního domu další modelářské klání. Tentokrát se jedná o 
Krajské kolo plastikových modelů žáků a  kadetů Jihočeského kraje. 
K vidění budou modely letadel a bojové techniky, jejichž autoři 
budou soutěžit o postup na modelářské mistrovství republiky. 
Neregistrovaní zájemci o účast v soutěži se mohou zaregistrovat ještě 
před zahájením soutěže.  
 

   Připravuje se na červen 
 

Svatý Kámen – setkání v sobotu 6. června 
 

Od 16.00 hodin varhanní koncert, v 17.00 
mše sv. s mariánskými litaniemi. Procházka 
po zastaveních cesty Sedmi bolestí Panny 
Marie, směrem do Rychnova nad Malší, 
prohlídka kostela v Rychnově. Odjezd 
autobusu z Kaplice v 15.30. Zájemci se 
mohou hlásit v Infocentru Kaplice, 
380 311 388. Návrat do Kaplice po 19.00 
hodině.   
 
  
 
 
 
 
 

květen 
 

15. 5.  Krumlovská dětská porta – účast dětí z našich 
hudebních kroužků        

20. + 21. 5.  Mcdonalds – Český krumlov   
         - malá kopaná pro 1. stupeň Zš  
23. 5.  Zájezd do jihlavské zoo 
         - odjezd v 7.30 hodin před DDM Kaplice 
          - cena na osobu – 300,- Kč /doprava + vstupné zoo/ 
          - bližší info – tel. 380 313 009 
30. 5.   Den dětí - Pohádková stezka   
 start ve 14.00 hodin, na parkovišti (U Ševčíka)  
2. 6.  Loučení s domečkem 

- vystoupení dětí z hudebních kroužků a aerobicu 
- výstava prací malých keramiků a výtvarníků 
- od 17.00 hodin v prostorách DDM 

 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
květen 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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4. pondělí Rodinný animovaný    ČESKÉ ZNĚNÍ    103 min.  
17.30 hod. BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 
 Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí 

a nástrah – přinejmenším tehdy, pokud běží kamery. 
Díky tomu má pocit, že disponuje super vlastnostmi. 
Když se ale jednou ztratí, zjistí, že to s jeho 
schopnostmi není až takové… Režie: B. Howard 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
5. úterý Akční film Francie   100 min.  
6. středa KURÝR 3 
20.00 hod. Frank Martin je donucen pod pohrůžkou smrti převést 

napříč Evropou ve svém vylepšeném autě vnadnou 
dlouhonohou Valentinu, dceru ukrajinského 
ministra… Režie: O. Megaton. Hrají: J. Statham, N. 
Rudaková 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. pondělí Válečné historické drama USA/Něm.   122 min.  
20.00 hod. VALKÝRA 
  Napínavý příběh plukovníka von Stauffenberga, který 

stál v čele protinacistického spiknutí, jehož hlavním 
cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení 
jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci. Režie: B. 
Singer. Hrají: T. Cruise, B. Nighy, K. Branagh 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. úterý Dobrodružný romantický USA/Austrálie   165 min.  
20.00 hod. AUSTRÁLIE  
  Bohatá anglická aristokratka zdědila statek s dvěma 

tisíci kusy dobytka v Austrálii. A s ním i starost. Při 
záchraně stáda jí, ve velké romantické podívané, 
pomáhá místní drsný mladý honák a domorodý 
chlapec …  Režie: B. Luhrmann. Hrají: H. Jackman, 
N. Kidman, D. Wenham 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
13. středa České drama    98 min.  
20.00 hod. EL PASO  
 Inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky 

sedmi dětí. Rodina se po smrti otce ocitá v ubytovně 
pro neplatiče a její případ se dostává do rukou mladé 
ambiciozní akvokátky... Režie: Z. Tyc. Hrají: I.  
Horváthová, L. Rybová, D. Prachař, V. Javorský 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
18. pondělí Promítání pro děti        ČESKÉ ZNĚNÍ      94 min.   
17.30 hod. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI  
 Myšák s velkými ušima je vykázán z rodné země a 

společně se stejně vykázanou dobrosrdečnou krysou se 
vydává na cestu, na níž se pokusí zachránit princeznu 
z království Dor… Režie: S. Fell 

  Vstup 70,- Kč 
19. úterý Mysteriózní drama USA   104 min.  
20. středa  POCHYBY 
20.00 hod. Střet přísné řeholní sestry a charismatického kněze, 

kterého podezřívá ze zneužívání černošského studenta. 
Mezi nimi balancuje mladičká sestra James, která se 
přidává tu na jednu, tu zas na druhou stranu… Režie: 
J. P. Shanley. Hrají: M. Streep, P. S. Hoffman, A. 
Adams 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

25. pondělí Historické drama VB/Itálie/Francie   110 min.   
20.00 hod. VÉVODKYNĚ 
 Vedla velmi extravagantní a rozmarný život plný 

intrik. Tato kontroverzní šlechtična si ovšem neprožila 
právě šťastné manželství… Režie: S. Dibb. Hrají: 
Keira Knightley, R. Fienes, Ch. Rampling 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
26. úterý  Komedie USA   109 min. 
27. středa SEX DRIVE 
20.00 hod. 18letý Ian se vydává s přáteli na cestu skrz Státy 

v bráchově milovaném Pontiacu, samozřejmě bez 
řidičáku, za holkou, s kterou se seznámil přes net. 
Režie: S. Anders. Hrají: J. Marsden, M. Cudlitz 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
30. sobota Pásmo pohádek pro  nejmenší     63 min.   
16.00 hod. KRTEK VE SNU 
  Krtek ve snu, Mikeš u cirkusu,  Madlenčin zachránce, 

Poplach na hradě, Dorotka a ježibaba,  Kocourek 
Mňouk  

  Vstup 20,- Kč 
 

Na červen připravujeme: MARLAY A JÁ, NORMAL, 
NENAROZENÍ, NOUZOVÝ VÝCHOD, RYCHLÍ A ZB ĚSILÍ, 
VÁLKA NEV ĚST, SEDM ŽIVOTŮ, STAR TREK, ZNOVU 17  
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák pondělí ve 14.30 hodin 
Angličtina  středa v 18.00 hodin 
Setkání nad Biblí  čtvrtek v 19.00 hodin   
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti pátek ve 12.30 hodin  
 

Cesty apoštola Pavla 
7. ekumenický večer se uskuteční v budově Archy   
Čtvrtek 7. května v 19.00 hodin 
                                              

Voda pro Afriku - misijní práce v Tanzánii 
Přednáška s promítáním. Našimi hosty budou Pavel a Mirjam 
Baldýnských, členové dobročinné organizace zabývající se hloubením 
studní v Africe a pomocí domorodcům. Vstupné dobrovolné. 
Úterý 12. května v 18.00 hodin v budově Archy   
 

Dětské odpoledne 
Dětské odpoledne je určeno zejména pro děti, ale zapojit se mohou 
také rodiče. Při dětském odpoledni nás čekají soutěže, hry, luštění 
apod. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.  
Pondělí 18. května v budově Archy ve 14.30 hodin 
 

Výlet na Sokolčí 
Výlet je určen pro děti i dospělé. Výlet se uskuteční jen za „pěkného“ 
počasí. Sraz ve 13.30 hodin v Blansku u turistického rozcestníku 
Neděle 31. května   
 

   Májové skota čení 
 

PS Poutníci Kaplice zve malé i velké na tradiční Májové skotačení 
/letos okolo parku/ Let balonem 16. 5. 2009 od 14.30 hodin.Těšíme 
se na Vás, přijďte si pohrát. 
 

Zvláštní ocen ění 
 

V soutěži Psaní pod Černou věží 2009 nebylo do poslední uzávěrky 
zahrnuto konkrétní pořadí vybraných soutěžících. Mimochodem 
hodnotily se dohromady práce prozaické i básnické na téma 
Závislosti, a to ze středních škol, vyšších odborných, dokonce i 
vysokých škol našeho kraje. S potěšením sdělujeme, že právě naše 
studentka 2. ročníku Obchodní akademie Kaplice Klára Pánková 
získala zvláštní ocenění za nejúspěšnější báseň. Děkujeme za 
reprezentaci a blahopřejeme.   G, SOŠE a SOU Kaplice  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
květen 
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   Informace k žádosti  
 

o vydání voličského průkazu 
 

Ve volbách do EP bude možno hlasovat také na voličský průkaz, 
který opravňuje ve dnech voleb 5. 6. a 6. 6. 2009 k hlasování v 
jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.  
Voličský průkaz, který opravňuje voliče ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na 
území České republiky, vydá voliči na základě písemné žádosti: 
- obecní úřad, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby 
do EP; 
- zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, 
má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. 
Pokud volič zasílá písemnou žádost o vydání voličského průkazu 
poštou nebo jeho žádost doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná 
osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Podepíše-li volič 
písemnou žádost před zaměstnancem úřadu a prokáže-li svoji 
totožnost platným občanským průkazem, případně cestovním 
dokladem, není úředně ověřený podpis na žádosti třeba. Žádost o 
vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději 
však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 21. května 2009 do 16.00 hodin.  
Voličský průkaz obecní úřad vydá nejdříve dne 21. května 2009. 
Písemnou žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP pro 
občany města Kaplice lze podat u MěÚ Kaplice, OVVŠ, oddělení 
evidence obyvatel. 

 MěÚ Kaplice, odbor vn. věcí a školství 
 

Upozornění pro voliče: 
Při těchto volbách dochází ke změně voleb. místností okrsků č. 6 a 7 
(dříve sál Slovanského domu). Volební místnost pro okrsek č. 6 bude 
v klubovně hotelu Zlatý kříž. Volební místnost pro okrsek č. 7 bude 
v kanceláři úřadu odboru územního plánování a životního prostředí, 
kancelář ve dvoře MěÚ, vchod z Kostelní ulice.  
Přehled všech volebních okrsků a do nich náležejícíci ulic bude 
uveden v příštím čísle Zpravodaje. 

 
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

1. - 3. květen Otevírání letní turistické sezony  
v Nových Hradech  

1. 5. koncert Milostná lyrika v proměnách času  
Soubor Musica Dolce Vita vystoupí v Zrcadlovém sálu 
novohradského zámku od 19.00 hodin, vstup 80,- Kč.  
2. 5. Dětský skleněný den v Koželužně  
Gravírování, malování na sklo, navlékání korálků, tvorba skleněných 
figurek a další techniky. Tvořivý den pro děti i celé rodiny od 10.00 
do 17.00 hodin. Vernisáž výstavy prací dětí z Ateliéru Koželužna 
vedeném V. Zítovou.  
Májová diskotéka – v Hotelu Máj Nové Hrady, od 20.00 hodin. DJ 
Roman Dollar, překvapení pro (nejen) zamilované nelze vyloučit.   
3. 5. Turistický výlet s průvodcem na Doppler v Novohradských 
horách, odjezd autobusu v 7.30 hod. z autobusového nádraží N. 
Hrady do Malont, odtud výstup na vrchol a zpět.  
 

9. květen OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY  
    NA NOVOHRADSKU   

Benešov nad Černou. Podrobnější pozvánka na str. 16.  
 

23. květen  Lipno Dragon boat race 2009  
Mistrovství dračích lodí na Lipenské přehradě. Závod od 11.00 hodin, 
Loděnice Lipno, Lipno nad Vltavou.  
 

   Letní tábor s PS Poutníci 
 

PS Poutníci pořádá již tradičně letní tábor Na Cihelně u Frymburka.  
Táborová hra: Cesta kolem světa za 8 dní.  Termín: 15. 8. - 22. 8. 
2009 /tentokrát na 8 dní z personálních důvodů/. Cena: 1.500,- Kč. 
Kontakty: Urazilová 380 313 515, Adámková 723 046 775 

   Vytápění a cena z CZT v Kaplici 
 

Vážení spoluobčané,    
mnoho z Vás se mne v poslední době dotazuje na ceny tepelné 
energie a celkový stav systému centrálního zásobování teplem (dále 
jen CZT) a proto jsem se rozhodl reagovat zde a pokusím se snad 
jednoduchým způsobem vysvětlit, jak to vlastně s těmi energiemi v 
našem městě je.  
Správa domů města Kaplice s.r.o. je výrobcem a dodavatelem tepelné 
energie, která je využívána ke dvěma účelům. Na ohřev studené vody 
a výrobu vody teplé a na vytápění objektů napojených na systém 
centrálního zásobování teplem v našem městě. Tepelná energie se v 
současné době vyrábí na zdroji umístěném mimo město a je 
distribuována do centra města. K výrobě tep. energie současně naše 
společnost využívá výhradně hnědé uhlí. To z důvodu, že ceny 
zemního plynu, který jsme využívali k výrobě tepla v minulosti, za 
poslední dva roky stouply natolik, že již nákupní cena energie v tomto 
palivu přesahuje prodejní cenu námi vyrobené energie z hnědého uhlí, 
za kterou prodáváme již konečným spotřebitelům. Pro informaci, cena 
tepelné energie námi vyrobené a prodané v roce 2008 byla 455 Kč / 
GJ včetně DPH, což je 1,263 Kč/kWh . Jen na okraj, nákupní ceny 
zemního plynu a elektřiny v r. 2008 byla ZP 1,528 Kč / kWh a el. 
energie na otop 1,667 Kč / kWh (ost. 4,9 Kč/kWh). 
Jak je patrné, cena tep. energie dodávané ze systému CZT v Kaplici je 
v porovnání s ostatními energiemi nízká. Pokud se podíváme na 
cenové nárůsty cen v minulých letech, tyto nikdy nepřesáhly hranici 
12 % meziročního nárůstu, jak tomu je u ostatních energií.  
Cenový vývoj v minulých letech - ceny jsou bez DPH :  
rok cena roční nárůst v % 
2004 318,06  
2005 322,97 1,544 
2006 350,36 8,481 
2007 375,62 7,210 
2008 418,21 11,339 
 

Ceny tep. Energie z CZT v našem městě jsou jedny z nejnižších v 
České republice. Pro příklad uvádím ceny ze srovnatelných měst v 
našem okolí v r. 2008:      
Kaplice   455,85 Kč/GJ Trhové Sviny  448,70 Kč/GJ 
Loučovice   392,40 Kč/GJ Velešín I  547,73 Kč/GJ 
Český Krumlov   567,89 Kč/GJ Velešín II  673,37 Kč/GJ 
 

Naše společnost se hodlá i v následujících letech ubírat stejným 
směrem, což znamená zajištění výroby a dodávek energie za přijatelné 
ceny. Zároveň se v souladu s energetickou koncepcí města Kaplice 
budeme podílet na rozšíření soustavy CZT do centra města a 
postupnému nahrazení lokálních zdrojů tepla, což je z hlediska 
odběratelů i města výhodné pro obě stany.  Na jedné straně dojde ke 
snížení produkce škodlivých emisí v centru města a zároveň profitují i 
odběratelé sníženými náklady na energie.  
 
Dále se mnoho lidí ptá, jestli zateplení domů je cestou, která se z 
ekonomického hlediska vyplatí. Na tuto otázku není jednoduchá 
univerzální odpověď. Obecně platí, že pokud je dům v tak špatném 
technickém stavu, že jsou nutné investice do tohoto domu, je dobré 
zahrnout do těchto investic i zateplení domu. Např. pokud bude nutná 
oprava střechy, nemá smysl tuto opravovat bez zateplení apod.   
A pro ty, kteří se mne ptají na názor, zda se ekonomicky vyplatí 
zateplení domu? Odpovím ze zkušenosti. Průměrný náklad na otop v 
Kaplici z CZT je cca. 14,40 Kč/m2/měsíc. Velmi dobrým zateplením 
se sníží náklady na otop o 40 - 45 % max. To znamená, ušetří se 6,50 
Kč/m2 maximálně. Závěr nechť si každý z Vás spočítá.  
Dle mého soukromého názoru je cesta zateplování do budoucna 
správnou, pokud jsou lidé v domě v takové finanční kondici a mohou 
si tato opatření dovolit, protože se nemění jen podmínky energetické 
náročnosti domu, ale i uživatelská hodnota a komfort bydlení. A tato 
hodnota není z hlediska uživatele nepodstatná. 
Věřím, že jsem odpověděl na vše, co se nejčastěji objevuje ve Vašich 
dotazech. V případě, že máte jakékoli jiné dotazy na výše uvedená 
témata, rádi Vám je zodpovíme.  

Jan Sytař 
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   Upřesnění podmínek pro ukládání   
 

odpadu ve sběrném dvoře od 1. 5. 09 
 

I přes celorepublikově velice složitou situaci v odpadovém 
hospodářství schválila Rada Města Kaplice dne 6. 4. 2009 na návrh 
odboru životního prostředí a úřadu územního plánování upřesnění 
podmínek pro ukládání odpadu ve sběrném dvoře. Usnesením Rady 
Města Kaplice se ruší: 
- množstevní omezení objemného a stavebního odpadu, které bylo 

300 kg na 6 měsíců a osobu, 
- zákaz příjmu směsného komunálního odpadu, 
- poplatek 2 Kč/litr oleje. 
 

Podmínky pro ukládání odpadu ve sběrném dvoře platné od 1. 5. 
2009 jsou následující: 
Ve sběrném dvoře je možno ukládat následující odpady: 
1. Objemné a stavební odpady:  

Pozn.: odvoz většího množství (např. z rekonstrukce domu) by si 
občané měli zabezpečit objednáním velkoobjemového kontejneru u 
Technických služeb Kaplice spol. s r.o. 

2. Pneumatiky bez disků z osobních automobilů: 4 ks na osobu a 
rok zdarma, ostatní pneumatiky z osobních automobilů za poplatek 
30 Kč/ks. 

3. Oleje - zdarma 
4. Směsný komunální odpad. 
5. Dále odpady viz. http://www.tskaplice.cz/  
     odkaz Seznam odpadů povolených k přijetí do sběrného dvora 
 

Do sběrného dvora mohou ukládat odpad i drobní podnikatelé za 
poplatek dle ceníku. 
Provozní doba sběrného dvora: 
Pondělí         zavřeno Úterý   8.00 – 16.00  
Středa 10.00 – 18.00  Čtvrtek 10.00 – 18.00  
Pátek   8.00 – 16.00 Sobota   8.00 – 12.00  
(Polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) Při ukládání odpadu je nutné 
dbát pokynů zaměstnance ve sběrném dvoře. 
Tyto podmínky se samozřejmě vztahují pouze na občany, kteří platí 
Městu Kaplice poplatky za odpady. Usnesení Rady Města Kaplice je 
vstřícným krokem vůči občanům města a snad přispěje k omezení 
černých skládek a hromadění objemného odpadu kolem kontejnerů na 
komunální odpad, kdy je tento objemný odpad odvážen jen díky 
vstřícnému přístupu jednatele a zaměstnanců Technických služeb 
Kaplice spol. s r.o. 

Ing. L. Bodnár, odbor život. prostředí a úřadu územního plánování  
 

   Ochrana rorýse obecného   
 

při stavebních úpravách obytných domů 
 

V těchto dnech se vrací z tropických oblastí Afriky jižně od Sahary na 
svá hnízdiště rorýs obecný (Apus apus). Do naší oblasti se vydává na 
pouhé 3 měsíce, aby tu vyvedl mláďata. Zůstává u nás nejkratší dobu 
ze všech tažných ptáků. Páry, které rorýs obecný tvoří na celý život, 
zůstávají věrni hnízdištím, na kterých úspěšně vyhnízdily, po celý 
život. Rorýs patří mezi vynikající letce, denně nalétá až 900 km. Jeho 
domovem je vzduch, kde tráví většinu svého života. Za letu si 
obstarává potravu, páří se a dokonce v letu i spí. Pevnou půdu pod 
nohama potřebuje pouze k tomu, aby měl kam naklást vejce a poté 
vyvést mláďata. Po celý zbytek roku nemá potřebu usednout, jen se 
přichycuje k šikmým stěnám, zatímco na ploché zemi se jen 
nemotorně plazí. 
Hnízdí v koloniích na vysokých budovách ve starší městské zástavbě, 
na panelových domech ve ventilačních průduchách, v dutinách 
v podstřeší budov, na věžích.  
Jaro je v plném proudu a naplno vypukne i stavební sezóna. Špatná 
tepelná bilance především panelových domů volá po rychlém řešení. 
Jedním z nich je i zateplování vnějších plášťů a střech budov. 
Nežádoucím efektem plošného zateplování budov je likvidace 
stanovišť rorýsů a má za následek ztrátu tisíců hnízdních 
příležitostí pro rorýse obecného. Průduchy na zateplených 
domech jsou opatřovány síťkami nebo mřížkami, které rorýsům 
brání v přístupu k vlastním hnízdním dutinám, případně jsou 

zcela uzavřeny. Pokud dochází k těmto úpravám v době hnízdění, 
mohou být přímo zazděna živá mláďata. (Jenom v Praze poklesl 
v důsledku těchto opatření počet hnízdících rorýsů za posledních 
15 let o téměř 45 %). 
Rorýse obecného chrání ust. § 48 a ust. § 50 zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle přílohy 
III vyhlášky č. 395/1992 Sb., vyhláška k provedení některých 
ustanovení zákona č.114/92 Sb., je rorýs obecný zvláště chráněný 
druh v kategorii ohrožený.  
Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých 
vývojových stadiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá 
sídla i jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich 
přirozeného vývoje, chytat je, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není 
dovoleno ničit a poškozovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná 
sídla. Za porušení zákona ukládá orgán ochrany přírody 
v odůvodněných případech pokutu. 
Stavební úpravy by neměly být prováděny v době rozmnožování 
rorýsů v době od 20. dubna do 10. srpna. Jsou-li práce již započaty, je 
vhodné ponechat prostor minimálně 2-3 pater od horního okraje 
budovy s ventilačními průduchy bez lešení a dostavět až poté, co 
rorýsi lokalitu opustí (tj. po 10. srpnu). Je možné v horních patrech 
pracovat i při hnízdění rorýsů. Pak je ovšem nezbytně nutné omezit 
práce na 9.00 – 15.00 hod. denní doby, tak, aby rorýsi mohli nakrmit 
mláďata ráno a večer. Při stavebních úpravách by neměly být 
zaslepovány ventilační otvory (rorýsi přichází o svá tradiční hnízdiště, 
v době hnízdění by zahynuly všichni ptáci, kteří jsou na hnízdech). 
Částečné zazdívání otvorů je možné, nechají-li se nezaslepené vletové 
štěrbiny dlouhé minimálně 7 cm. Stěnu  pod otvorem je vhodné 
zdrsnit, aby se mohli rorýsi lépe přichytit při přistávání a lokalita 
hnízdění zůstala pro tento druh přístupná. Dále je nutné zachovat 
dosavadní profily otvorů.  Proti zatékání dešťové vody je možné nad 
otvory umístit plechové stříšky o přesahu cca 10 cm.  
Rorýsi svými zobáky a trusem nepoškozují drahé zateplení a novou 
fasádu, protože jejich zobák je velmi jemný a drobný, uzpůsobený 
k lovu měkké potravy ve vzduchu. Hnízdo rorýse je křehká stavba (z 
materiálů zachycených za letu), kterou mláďata během pobytu na 
hnízdě zcela rozšlapou. V hnízdě ani v jeho nejbližším okolí 
nenajdeme zbytky trusu. Rodiče trus mláďat z hnízda pečlivě 
odstraňují a sami se vyprazdňují mimo hnízdo. Rorýsi nepředstavují 
pro lidské zdraví žádné nebezpečí. Jejich nemoci jsou na člověka 
nepřenosné a paraziti, kteří mohou obývat jejich hnízda nebo 
parazitují přímo na ptácích jsou typické jen pro ně a nepřenáší se na 
člověka. 
Rorýsi žili v těsném sousedství lidí dlouhá staletí. Bude tomu i 
nadále? 
Použitá literatura: Česká společnost 
ornitologická-Ochrana rorýsů a netopýrů při 
rekonstrukcích budov. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR.  

Ing. Eva Bímová, MěÚ Kaplice 
 

Správně upravená plastová koncovka, 
 foto archiv ČSO  

 
   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování paní knihovnici 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní knihovnici Evě Jáklové 
za pěkně připravené a pro děti zajímavé besedy v Městské knihovně 
v Kaplici.   Žáci a učitelky 1. stupně ZŠ Fantova 
                                                 

Poděkování 
Vřelé díky všem, kteří se měli starat o úklid v zimním období. Můžete 
být na sebe hrdí…     Jitka Drdáková 
 

Poděkování pro DDM Kaplice 
Chtěla bych poděkovat pracovníkům Domu dětí a mládeže v Kaplici 
za vstřícnost a podanou pomocnou ruku. V době, kdy naše Pionýrská 
skupina neměla vlastní klubovnu, poskytl DDM našemu dětskému 
oddílu prostory k pravidelným schůzkám. Díky této pomoci jsme 
museli činnost jen omezovat a ne úplně pozastavit. Ještě jednou 
děkuji.     Jitka Adámková, PS Poutníci Kaplice 
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   Usínání mezi knihami…   
 

Zatím poslední letošní uspořádanou akcí v městské knihovně byl 
„Březen – měsíc Internetu“ (celý měsíc čtenářská amnestie = 
odpuštění poplatků, v týdnu 16. – 20. 3. 2009 Internet a zápisné pro 
nové čtenáře zdarma, 11. března zaškolení pro veřejnost „Nebojte se 
Internetu“, soutěž v oddělení pro děti „Ur čete ilustrátory knih“, 
besedy na téma Společenské chování, návštěva knihovny – besedy a 
informatiky, připojení pobočky na Sídlišti 9. května k Internetu 
s provozem zdarma každý čtvrtek 14.00 – 18.00 hodin.) Všechny 
akce byly zaměřeny na PODPORU DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ. 
Zlatým hřebem se jako každý rok stala „Noc s Andersenem“. 
Devátým rokem jsme spali v knihovně, tentokrát zde nocovalo 18 
dětí, které dorazily se spacáky a karimatkami o 18.00 hodině večerní 
do ráje i labyrintu knih, knížek a všelijakého počtení. Večerní 
program plný soutěží, kvízů a her nám odstartovali kapličtí 
divadelníci - pan Opekar s manželkou a pan Bauer. Jejich zásluhou 
byly děti natolik zaujaty a vtaženy do děje, že se jim ani nechtělo 
přestat. Divadelníci měli pro malé nocležníky připravený skutečně 
bohatý program. Hned na začátku druhé části večera byla rozdělena 
originálním způsobem družstva a ta mezi sebou v tento dramatický 
večer soutěžila.  
Věnovali jsme se ale také přípravě na Velikonoce, děti zdobily 
vajíčka v květináči a podílely se na velikonoční výzdobě. Svou paměť 
si vyzkoušely v kvízu, v němž doplňovaly přísloví (a že je občas 
napadaly osobité verze, to můžete posoudit sami:  Všude dobře - ale 
v posteli nejlíp. Pod svícnem - není světlo. Jak si kdo ustele - tak se 
v tom vyspí. Líná huba - málo mele. Dvakrát měř - stokrát běž. Jak 
k jídlu - tak k pití. Co můžeš udělat dnes - neuděláš.) Všechny soutěže 
jsme vyhodnotili a děti dostaly odměny. Na závěr jsme si povídali o 
H. Ch. Andersenovi a usínali při pohádce Křesadlo…  
Na závěr ještě pro zajímavost jaké bylo v našem koutku Evropy 
letošní pohádkové nocování: 840 je počet míst, na nichž děti „s 
Andersenem“ nocovaly (z toho 118 slovenských, 47 polských a 3 
slovinská místa). Počet dětí dosáhl čísla 28.239. Počet dospělých 
organizátorů 6.811, celkem se napočítalo 35.050 účastníků Noci 
s Andersenem. Všude se četlo, zpívalo, hrálo, soutěžilo, chatovalo, 
žilo, jedlo, spalo… a to celý páteční večer, celou dlouhou (nebo 
krátkou?) noc a sobotní ráno.  

kaplické knihovnice  

 
   Letní divadelní komedie  
 

na hradech Pořešín, Louzek a Velešín  
a na tvrzi v Tiché 
 

Sdružení Hrady na Malši, jehož členové jsou města Kaplice, Velešín 
a obce Bujanov, Benešov nad Černou, Dolní Dvořiště a Sv. Jan nad 
Malší, každoročně připravuje letní kulturní akce pro veřejnost. 
V listopadu 2008 bylo sdružení úspěšné v žádosti o finanční 
prostředky z Evropské unie na opravu hradu Pořešín v celkové výši 
přes 2 miliony korun. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit 
k úpravám v provozu hradů tak, aby kromě stavebních prací a 
archeologických výzkumů, které budou probíhat zvláště na hradě 

Pořešín a na tvrzi v Tiché téměř po celé letní období, bylo možné na 
těchto historických místech uspořádat zajímavé kulturní pořady.  
Proto byl zvolen dosud nevyzkoušený model, kdy různá představení 
budou probíhat na jednotlivých objektech během jediného víkendu 
v různých časech. Protože ale hrady na Malši leží velice blízko sebe, 
nebude pro diváky problém zhlédnout všechna představení, na které 
bude vstupné dobrovolné, a to třeba tím způsobem, že si na hrady 
dojedou buď na kole, pěšky příjemnou procházkou podél Malše nebo 
vozem. 
Program představení:  
Pátek 5. června 2009 od 20.00 hodin, hrad Pořešín  
„Bídníci“ - slavné dílo Victora Huga ve velmi neotřelém pojetí 
s překvapivým a šokujícím závěrem 
„Marathón“ - netradiční zpracování námětu bitvy Řeků a Peršanů, 
představení je předváděno jen po déletrvajícím skandovaném potlesku 
diváků 
 

Sobota 6. června 2009 od 14.00 hodin, hrad Louzek  
„Sněhurka“ - děsuplná pohádka s dobrým koncem, děti hrají 
trpaslíky, dospělí se vystřídají na Sněhurce 
 

Sobota 6. června 2009 od 20.00 hodin, tvrz v Tiché 
„Romeo a Julie“ - kdo by neznal nejslavnější dílo W. Shakespeara? 
Láska, nenávist, zrada a pomsta! Krutý konec obou milenců pomohou 
zrealizovat dobrovolníci z hlediště... 
 

Neděle 7. června 2009 od 10.00 hodin, hrad Velešín 
„Červená Karkulka“ - krev bude stříkat proudem! Naprosto reálné 
zobrazení řady odborných chirurgických výkonů během představení, 
vlk i myslivec jsou neúprosní! Rodičům od 45 let z důvodů 
drastických scén vstup zakázán! 
 

Představení uvádí Pouliční a hradní divadlo Karlovy Vary. Všechna 
představení jsou vhodná pro rodiny s dětmi, které jsou zvláště vítány! 
Program jednotlivých představení se může změnit, obvyklým jevem 
je v případě spokojenosti herců s reakcí publika připojení přídavku, 
jehož cílem je bohulibý záměr vzdělání diváctva.  
Sdružení Hrady na Malši připravuje kromě této akce během letošního 
července již tradiční archeologický kemp pro mládež a akci pro 
tělesně i mentálně postiženou mládež z Jižních Čech, tentokrát 
s námětem života ve středověkém Japonsku.  
Během srpna začnou práce na výstavbě budovy expozice na hradě 
Pořešín, která bude stát v předpolí hradu a bude obsahovat jak velký 
model hradu v dobách jeho největší slávy, tak i jednotlivé nálezy 
zbraní, keramiky a dalších nalezených předmětů. V letošním roce je 
plánována i příprava projektové dokumentace pro opravu hradů 
Louzek a Sokolčí. Současně započnou práce na přípravě 
archeologického výzkumu románské královské kaple na hradě 
Velešín, které jsou nezbytné pro rekonstrukci kaple v roce 2010. 
V tomto roce by mělo dojít i ke slavnostnímu vztyčení dřevěného 
kříže a k sloužení mše po dlouhých 520 letech od opuštění hradu.  
V prosinci 2009 se uskuteční 2. ročník Slavnostního večera sdružení 
Hrady na Malši spojeného s přednáškou na zajímavá historická 
témata. Tentokráte půjde o přednášku prof. Tomáše Durdíka na téma 
„Dobývání hradů ve středověku očima archeologa“ a o přednášku, 
která přiblíží archeologický výzkum v roce 2009 na hradě Pořešín a 
na tvrzi v Tiché.     
Na závěr roku 2009 a na samém počátku roku 2010 se uskuteční dvě 
tradiční akce, a to „Hradní medovina“ 26. 12. 2009 na hradě Velešín, 
kterou organizuje Spolek přátel města Velešín a „Novoroční hradní 
grog“ 1. 1. 2010, který pořádá TJ Cíl Kaplice ve spolupráci se 
sdružením Hrady na Malši. 
Sdružení Hrady na Malši Vám přeje hezké léto! 
     Radek Kocanda   
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   Projekt u čitelů ZŠ Kaplice, Školní  
 

Již druhým rokem učitelé základních škol vyučují podle školních 
vzdělávacích programů, které si vytvořili na základě zákona podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pro 
školy je tento dokument závazný. Výběr učiva je součástí školního 
vzdělávacího programu a je plně v kompetenci školy. Někteří učitelé 
naší školy si již před několika lety začali vytvářet pro potřeby svých 
vyučovacích hodin přehled základního učiva. 
Na jaře 2008 vyhlásil Jihočeský kraj výzvu pro předkládání projektů 
v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
Připravili jsme projekt, který řeší zpracování základního učiva 
z většiny předmětů do formy webových stránek. Do týmu pro 
řešení projektu se postupně přihlásilo celkem 14 učitelů školy. 
V lednu letošního roku byl projekt schválen k realizaci a škola tím 
získala celkem 908 122 Kč. Realizace projektu začala v březnu a celý 
projekt bude ukončen na konci roku 2011. Učitelé tím získají celkem  
7 notebooků pro svou práci a 3 datové projektory k využití ve 
vyučování. Ostatní finanční prostředky jsou určeny na technické 
zabezpečení projektu a odměny za práci na převedení vybraného 
učiva do elektronické podoby. 
Přínosem projektu bude vznik všeobecně přístupného přehledu 
základního učiva většiny předmětů pro využití přímo ve vyučování i 
pro domácí přípravu žáků, případně doplnění učiva v době jejich 
nepřítomnosti ve škole. Projekt nenahrazuje učebnice, měl by se stát 
jejich doplňkem. Jeho výhodou je, že může být průběžně doplňován a 
aktualizován. První fází je vytvoření osnovy s příslušnými odkazy, 
která bude zveřejněna a postupně doplňována jednotlivými stránkami. 
Těch předpokládáme vytvořit asi tisíc, které doplníme obrázky, 
mapkami a schématy.  Využíváme skutečnosti, že internet se stává 
součástí běžného vybavení domácností a pro současné žáky je čerpání 
informací z internetu samozřejmostí. 
Rozpočet projektu je financován z 85% z evropských fondů, 
zbývajících 15 % je zabezpečeno ze státního rozpočtu. Finanční zátěž 
pro školu je nulová. Nutnou podmínkou je udržitelnost projektu ještě 
minimálně 5 let od jeho ukončení.  

Ludvík Bartyzal 
 

   Chovatelská p řehlídka trofejí   
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, bude se i tento rok konat v Kulturním 
domě v Kaplici chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 
2008 v honitbách okresu Český Krumlov. Na tuto přehlídku bude 
předloženo cca 800 ks srnčích trofejí, 90 ks jeleních trofejí a dále 
trofeje daňků evropských, muflonů, prasat divokých a predátorů. 
Za touto přehlídkou se schovává také velké množství práce. Všechny 
trofeje budou za 3 dny ohodnoceny hodnotitelskou komisí, která se 
skládá z mysliveckých odborníků působících v okrese Český 
Krumlov. Novinkou letošního roku je hodnocení trofejí, bez uvedení 
jména lovce, čímž je zaručeno absolutně nestranné posouzení trofeje. 
Hodnocení trofejí spočívá v určení chovné hodnoty, zda daný jedinec 
byl průběrný (zelený bod na štítku trofeje) či chovný (červený bod). 
Hodnotitelská komise bude také bodovat význačné trofeje podle 
mezinárodních kritérií CIC a v případě dosažení mezinárodně 
stanovených hodnot budou těmto trofejím uděleny medaile. 
Chovatelská přehlídka je pro všechny myslivce vyvrcholením a 
ukončením uplynulého mysliveckého roku. Je nutné si uvědomit, že 
za těmito trofejemi se skrývá nespočitatelné množství hodin 
strávených v honitbách při přikrmování zvěře, stavění přikrmovacích 
zařízení a posedů, ochraně zvěře před nepříznivými vlivy atd. Ulovení 
průběrného jedince je pouze dovršením celoroční práce myslivce 
v honitbě a zároveň vhodným chovným zásahem do populace volně 
žijící zvěře. 
Na chovatelskou přehlídku zveme samozřejmě nejen všechny 
myslivce, ale zejména širokou veřejnost, která zde bude mít možnost 
seznámit se s problematikou myslivosti podrobněji. Chovatelská 
přehlídka bude slavnostně zahájena za zvuků mysliveckých fanfár a 
zpřístupněna veřejnosti dne 14. 5. 2009 v 1000 hodin. Každý den 
budou v sále kulturního domu přítomni pořadatelé z řad myslivců, 
kteří ochotně zodpoví Vaše případné dotazy. Využijte tedy této 
možnosti a poznejte naši českou myslivosti i z této strany. 

Na závěr je nutné samozřejmě uvést, kdy bude chovatelská přehlídka 
trofejí zpřístupněna veřejnosti a sice: 
Přehlídka bude veřejnosti přístupná v těchto dnech a hodinách: 
Čtvrtek 14. 5. /1000 - 1800 hodin/, pátek 15. 5. /800 - 1800 hodin/, 
sobota 16. 5. a neděle 17. 5. /900 - 1800 hodin/. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí odboru životního prostředí  
a úřadu územního plánování 

 

   Jízda sn ěženek 
 

V sobotu 21. 3. pořádal Veterán car club Kaplice první soutěž 
v letošním roce pod názvem Jízda sněženek. Touto soutěží se 
odstartoval II. ročník celoroční soutěže veteránů o putovní pohár auto 
– moto po stopách Vítkovců Jihočeským krajem. Tak jako loni bude 
soutěž rozdělena do několika etap. V letošním roce jsou na pořadu 
etapy tři. První z nich, jak jsme již uvedli, se jmenovala Jízda 
sněženek. Od doby, kdy vznikl náš klub, je to již v pořadí čtvrtý 
ročník této soutěže. Tak jako každoročně, počasí nám opět nepřálo, 
ale nadšené veteránisty to neodradilo. Dostavili se v několika 
desítkách na start a zvláště obdivováni za daných poněkud chladných 
klimatických podmínek byli veteránisti na motocyklech… 
Na startu se sešly letité Škody Felicia, Octavia, 1000MB atd., Opel, 
Fiat, Tatra, BWM, motocykly Jawa, ČZ a přijel také i krásný Velorex, 
který si pamatujeme z filmu Vrchní prchni.  
Pořadatelé připravili pro zúčastněné soutěžní trasu, dlouhou asi 70 
km. Tato trasa byla připravena jako orientační jízda a vedla přes 
Besednice, Trhové Sviny, Jílovice - zde jsme navštívili zdejší 
veteránské muzeum a chceme toto cestou poděkovat za umožnění této 
návštěvy. Zároveň si tu soutěžící mohli odpočinout a občerstvit se. Po 
nabrání sil pokračovali přes Borovany, Ledenice, Slavošovice, 
Zvíkov, Lišov a Rudolfov. Dojelo se až na náměstí v Českých 
Budějovicích. Na startu všichni obdrželi seznam úkolů a mapu. Po 
odstartování hledali a plnili záludné úkoly, jako např. hledání a 
opisování letopočtů nebo odhadování hloubky kašny. Patřily sem i 
úkoly na čas, viz. pití piva, výměna kola a jiné.  
Soutěž dopadla v pořádku a všichni se ve zdraví vrátili do cíle, kde 
jsme jí krásně zakončili pozdním obědem a kde proběhlo celkové 
vyhodnocení v kategorii auto i moto. Věříme, že se našim 
veteránovým kolegům, kteří přijeli k nám na start, soutěž líbila a 
přijedou na další soutěže našeho klubu.  
Našich akcí se může zúčastnit každý, kdo má auto/moto jakékoliv 
značky do roku výroby 1983 (vozidlo nemusí byt registrováno jako 
veterán). Pokud projeví zájem o soutěž i motorista s mladším 
vozidlem, jsme ochotni mu umožnit soutěžit, ale samozřejmě bez 
možnosti se umístit.   
3. - 5. 4. 2009 jsme vystavovali své veteránové miláčky na 
Mobilsalonu v Českých Budějovicích. Další nejbližší soutěž 
připravujeme pod názvem:  „Sraz všech značek“ - Veteráni versus 
nová doba. Uskuteční se 4. - 5. 7. 2009 a soutěžit zde budou 
auto/moto veteráni proti auto/moto neveteránům. To znamená, že 
mohou přijet nová vozidla a zapojit se do soutěže. Body veteránů 
z této soutěže budou započítány do výše zmiňované celoroční 
soutěže. Jako další a zároveň poslední soutěží v letošním roce, kde se 
bude bodovat do celoroční soutěže, je připravena 26. 9. 2009 „Jízda 
sv. Václava“. Na jejím ukončení dojde také k celkovému 
vyhodnocení celoroční soutěže a výherci předáme putovní pohár.  
Více se dozvíte na internetových stránkách www.vcckaplice.cz. 
Veterán car klub Kaplice chce touto cestou poděkovat sponzorům, 
s jejich pomocí můžeme tyto soutěže uspořádat. 

VCC Kaplice, Šebek Stanislav 



 
strana 10 

 
 

 
 
 
 

5. 5.  ZÁTOŇ     14 km 
Autobusem od školy v 6.45 hodin do Omleničky. Trasa: Omlenička – 
Zahrádka – Silniční domky – Suchý Dvůr – Dubová – Všeměry – 
Zátoň. Autobus 14.53 přes Rožmberk či 13.16 Č. Krumlov. 
8. 5.  POCHOD NA KOHOUT  PÁTEK   
Odchod z parku v 8.00 hodin. Vede Ing. Pavelek.  
12. 5.  NOVÉ HRADY – VEVEŘÍ   14 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a 
dále do Nových Hradů. Trasa: Nové Hrady – hrobka Buquoyů – 
hraniční přechod – Veveří – Černý Kříž – Dlouhá Stropnice – Horní 
Stropnice, autobus.  
16. 5. BUŠKŮV HAMR  SOBOTA  
Odjezd v 8.00 hodin zvláštním autobusem od býv. jeslí. Vede Bárta.  
19. 5. ZE SUCHDOLA DO KAPLICE  12 km  
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Suchdola. Trasa: Suchdol – 
Pšenice – Zdíky – Skoronice – Ješkov – Zámeček – Kaplice.  
22. – 29. 5. BESKYDY  
Vede Merhoutová. 
30. 5.  NA KOLE ÚDOLÍM MURAUTAL  
Odjezd v 4.45 hodin. Vede Ing. Lisý.   
  

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
17. kolo FK  Lažiště – FK Topmen Spartak Kaplice 0:2 (0:2) - B: 11. 
Románek, 31. Záveský z pen. 18. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – 
FK Olympie Týn nad Vltavou 3:0 (1:0) - B: 26. M.Pulec, 81. L.Pulec, 88. 
Flöring. 19. kolo SK Otava Katovice – FK Topmen Spartak Kaplice 0:3 
(0:0) - B: 56. Beránek, 59. Flöring, 64. Lesňák. 20. kolo FK Topmen 
Spartak Kaplice – FK Tábor 1:0 (0:0) - B: 90. P.Pulec. 21. kolo FK 
Spartak MAS S.Ústí „B“ – FK Topmen Spartak Kaplice 4:4 (3:1) - B: 3., 
20. Kolací, 38. Jelen, 48. Kvasnička – 66., 74. Flöring (2x pen), 43. 
Houška, 78. Lesňák.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
15. kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – Hraničář Malonty 2:1 (2:1) - 
B: 30. Preusler, 32. Vošický – 44. Kubát. 16. kolo Sokol Olešnice – FK 
Topmen Spartak Kaplice „B“ 6:0 (4:0) - B: 20., 36. Husa, 62., 68. Fiala, 
17. Raab, 34. Lenk. 17. kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – Sokol 
Chvalšiny 4:0 (0:0) - B: 81., 85. Ševčík, 87. Procházka, 90. Hejna.  
 

dorost – I. A třída 
14. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK Topmen Spartak Kaplice 2:3 
(2:1) - B: 37. Haňur, 45. M.Bašta – 44. Krenauer, 57. Valíček, 66. 
Novotný z pen. 15. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – FK Olympie 
Týn nad Vltavou 0:2 (0:0) - B: 49., 68. Nikl. 16. kolo Nové Hrady – FK 
Topmen Spartak Kaplice 0:2 (0:2) - B: 6. Doubrava, 21. Vác. Čutka. 17. 
kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Dříteň 3:1 (1:0) - B: 45. Goldfinger, 
62. Půlpán, 66. Dang Van – 60. Florián.  
 

starší žáci - I. A třída 
22. kolo SK Lišov – FK Topmen Spartak Kaplice 1:3 (0:0) - B: za hosty 
Zeman, Dvořák, Smolen. 12. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK 
Čtyři Dvory „B“ 7:1 (3:0) - B: 24., 50. Řepa, 5. Skypala, 16. Hami, 41. 
Krnínský, 52. Holčík, 68. Zeman – 61. Vajo. 13. kolo Hraničář Horní 
Stropnice – FK Topmen Spartak Kaplice 2:2 (0:1) - B: Zeman, Holčík.  
 

mladší žáci - I. A třída 
22. kolo SK Lišov – FK Topmen Spartak Kaplice 1:0 (0:0). 12. kolo FK 
Topmen Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory „B“ 2:3 (2:0) - B: 9. Divoký, 
18. Tůma – 32. Matušek, 54. Osmani, 60. Fojtík. 13. kolo Hraničář 
Horní Stropnice – FK Topmen Spartak Kaplice 5:0 (3:0).  
 

   Děti z družiny u hasi čů 
 

První dubnový týden děti z družiny ZŠ Fantova navštívily požární 
stanici v našem městě. Nemohly se dočkat, až si vlezou do některého 
z požárních aut nebo si vyzkouší pomůcky, které naši hasiči používají 
při zásahu.  
Chtěly bychom tímto poděkovat všem hasičům, kteří se starají o naši 
bezpečnost a děkujeme za krásné odpoledne plné zážitků. 

Vychovatelky ze ŠD Fantova 

   Brána názor ům otev řena … 
 

Proti všem a proti všemu 
Když J. A. Komenský nazval jedno ze svých děl „BRÁNA JAZYKŮ 
OTEVŘENÁ“, jistě netušil, že malinkou záměnou slov – JAZYKŮ ZA 
„NÁZORŮ“ položí o mnoho set let základ kaplického měsíčníku „Kaplický 
Zpravodaj“. Tou Branou prošli jiní – snad projdu i já, jako prostý občan po 
60ti létech života v Kaplici.  
A nejinak později Alois Jirásek ve známé trilogii pomohl tentokráte i mně pro 
charakteristiku apelu pana Putzera v č. 1/09 v Kaplickém Zpravodaji bez 
názvu. Pro změnu. Naň reagovali v příštím čísle p. starosta stručně a 
shovívavě a v témže vydání p. Mgr. Jiří Krba, zastupitel města, který již 
zdařile „přitlačil na pilu“ k osmi poťouchlým a nepravdivým vývodům, jimiž 
apel přímo přetéká; Mgr. Krba správně vystihl, z čeho žlučovitost invektiv p. 
Putzera vznikla a netřeba vše opakovat. Zaujal spíše všeobecné stanovisko. 
V záměrné časové prodlevě se mělo ukázat, jak se vyvine veřejné mínění, po 
němž p. Putzer vyzývá – proto má odezva až dnes. Mýlí se ten, kdo se 
domnívá, že napadení představitelstva obce a jejího aparátu jaksi odeznělo, 
zaniklo. Kdo se však zajímá o názorovou hladinu, ví, že tomu tak není. Zlé 
semeno se vždycky lépe ujímá a má tuhý život. Kromě dvou ohlasů na 
rekonstrukci městského parku se nestalo vůbec nic. Mlčící většina – jde-li o 
veřejný projev. Autor p. Putzer musí být zklamán; nabízí se dilema, které 
prožil v XIX. stol. italský anarchista Luigi Lucheni, když na břehu 
Ženevského jezera zavraždil pilníkem rakouskou císařovnu Alžbětu. Činu 
nelitoval, horečně toužil vědět, zda se o jeho činu píše v novinách… Chtěl také 
vyburcovat veřejnost k odezvě a – dostal provaz.  
Snad nebude od věci veřejnost informovat, jak se kritizované podněty skutečně 
jeví. A napravit reputaci města. Proto posloupně, jako v matematice.  
1) Rozpočet města a jeho změny:  
„Proč se složitě tvoří rozpočet a schvaluje, když jsou v něm během plnění 
desítky změn?“, táže se pisatel p. Putzer. Odpověď je jednoduchá: ještě nikdo 
a nikdy nesestavil takový, který by odolal působení nevypočitatelných vlivů, 
jež nelze předvídat a eliminovat je jinak než změnami. To platí o „rozpočtu“ 
jednoho každého z nás, měst, krajů, vlád a zajisté též Evropské unie. Snad by 
pomohla věštba z křišťálové koule, či proroctví Slepého mládence…? Druhá 
možnost je – nesestavovat rozpočet vůbec, což je pisatelovu stanovisku patrně 
nejblíže! Po dobu 17ti let jsem stál u zrodů rozpočtu města. Zlehčovat takto 
práci p. ing. Holemé – stavitelky a strážkyně rozpočtu nesmyslnými vývody se 
mi jeví – mírně řečeno – velmi, velmi neuctivé!  
2) „Existuje plán rozvoje města“ – ptá se naivně občan znovu (a ještě 
vícekrát). Pane pisateli – existuje a již dokonce dlouhé desítky let zpátky, stále 
se aktuálně doplňuje (tč. novela); o hlavních záměrech byla dokonce vydána 
brožura, zpracovaná na vědeckém základě za spoluúčasti městského 
zastupitelstva. Nadále se upřesňuje, když mnohé záměry se již uskutečnily (a 
odezněly), jiné se aktualizují. O komisi rozvoje města se může pisatel přesvěd-
čit v příslušné části internetu; chce to jen trochu dobré vůle, ale ta chybí.  
Vaše chiméra, pane pisateli, že se „…pouze zachraňuje současný stav tam, kde 
se to nejvíce ozývá …“ je rovna pivním meditacím mimořádných hodnot, při 
nichž se od nepaměti „ řešilo – neřešilo – vyřešilo“ na místě úplně všechno. 
Škoda, že jen do příštího dne.  
Jmenovitý výčet akcí, vykonaných v r. 2008, je obsažen ve známém sloupku 
p. starosty v KZ. Je toho hodně. A také drahé.  
3) „Výstavby a rekonstrukce ve městě“ – což koresponduje s předchozím 
bodem – „pro oko občana“ přinejmenším podivným způsobem“ – škoda jen, 
že jste jej nemohl specifikovat? Je zde patrně míněna rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu I. v Pořešíně, který jste – mimochodem – povýšil na město. I. 
etapa byla nákladem 9,5 mil. Kč ukončena. Autor – čistě z obč. zájmu – 
obhlédl vše na místě a ověřil u stav. orgánu města, že oba řady, jimž se měl 
„postavit do cesty“ transformátor, prochází mimo krizová pásma 4 a 10 m, což 
by při porušení žádný orgán nezkolaudoval. A II. etapa Pořešín Jih je řádně 
vyprojektována za 3,138 Kč a bude realizována v r. 2009, pokud to ovšem 
rozpočet (dotovaný) unese. Pan Putzer míní, „že je to ve hvězdách“. Nebylo 
by lépe ponechat hvězdopravectví astrologům či prorokům? On také ví či 
věděl o chybách v projektu – vše je mu zřejmé, jak několikráte opakuje ve 
svých chmurných vizích; bohužel pozitivní slovo ani jediné! Má dále 
pochybnosti o účelnosti vynaložených peněz zmíněné I. etapy města Pořešína. 
Máte-li pochybnosti o neúčelnosti ověřené, je občan povinnen ze zákona 
takové skutečnosti oznámit. Lépe však bude ponechat tuto „starost“ stát. 
kontrol. orgánům k tomu oprávněným.  
Podobné pochybnosti jsou vzneseny k výstavbě odstavné plochy u Mateřské 
školky. Nejde o parkoviště, ta mají  jiné parametry. Plocha běžně slouží svému 
účelu – bohužel je to jen kapka v moři vozidel, která zaplňují jakékoli plochy 
– nejen v Kaplici. A protože plocha je placená, výnos parkovného časem 
umoří výdaje „z peněz daňových poplatníků“, jak zní dnes oblíbený slogan.  
Je únavné dále pokračovat, bude možná únavné i čtení v KZ. Možná, kdyby se 
uskutečnila anketa o čtivosti KZ, vyjasnilo by se mnohé.  
Za svoji osobu soudím, že my prostí občané, kteří jsme dnešnímu zastupitel-
stvu dali své voličské hlasy a důvěru, neměli bychom bez odezvy ponechávat 
hanobení, překrucování a znehodnocování práce města. Zaslouží si to.  

Josef Mikšátko, Kaplice 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              květen 
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   Řádková inzerce 
 

Koupíme byt v Kaplici 2+1 nebo 3+1. Platba ihned hotově. Tel.: 
725 844 242.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


