
Záhřebský folklorní soubor „Ivan Goran Kovačič“  
vystoupil 12. března v kulturním domě 

 
 
 
 

Ročník XIV           ZDARMA        číslo 4 / duben 2010 
 

   Starost ův sloupek 
 

Tak letos opravdu až Josef ledy rozlámal a zbavil nás kopic sněhu. 
Zimu nepřetržitě trvající dva a půl měsíce jistě využili lyžníci všeho 
druhu. Určitě ale i oni se již těšili na jaro přinášející silnější sluneční 
paprsky. Prostě byla to zase taková ta zima, na niž za několik let 
budou dnešní děti vzpomínat jako na tu pravou a nad šálkem čehosi 
dobrého budou říkat: „Jo, když jsme byly malí, to byly zimy. Mrzlo 
až praštělo a sněhu bylo pod střechy.“ 
I když samotný březen působil tak trochu ospale, proběhly některé 
záležitosti, o něž se s vámi dovolím podělit.  
Je dobře, že se na různých úrovních připomínal den žen, kdy je i 
konkrétně zvýrazněn význam ženy pro občanskou společnost. Ne 
jinak tomu bylo i na setkání sdružení seniorů Svépomoc, které se 
konalo v kulturním domě a které bylo kolorováno vystoupením 
chorvatského pěveckého a tanečního sboru a doplněno ochutnávkou 
vín. Opakovaně se ukazuje, že je třeba soudy vyvozovat až po získání 
časové, chcete-li historické zkušenosti, neboť v paměti národa jsou 
vždy tradice, které z ní nevymizí a také se nemusí konat 
celospolečensky a masově. 
V sobotu před prvním jarním dnem zahájili místní pěšáci svůj 
turistický rok, kdy pravidelně každé úterý vyráží po jihočeských 
trasách za poznáním, zdravím i setkáním. Organizátoři z řad TJ Cíl 
nezůstávají jenom u těchto pěších výletů, ale celoročně je doplňují i 
zájezdy v rámci republiky a k nejbližším sousedům. Patří jim plné 
absolutorium a mohli by být inspirací např. pro milovníky cyklistiky, 
kterých je ve městě rovněž dostatek. Vždy, tak jako v tomto případě, 
je třeba, aby se našel někdo, kdo si organizační zabezpečení vezme na 
svůj „hrb“. 
Zápis do prvních tříd a jejich rozdělení do obou základních škol 
ukázal na problematiku vyváženosti v počtu žáků na těchto dvou 
školských zařízeních. Jestliže by trend, kdy v jedné škole bude jejich 
počet narůstat a v druhé ubývat, vedl k mezní situaci, musel by do 
záležitosti vstoupit zřizovatel tj. město. Nabízí se dvojí řešení. 
Rozložení počtu žáků tak, aby obě školy byly vyváženy anebo jejich 
sloučení. Obojí je otázkou vývoje v dalších dvou, tří letech i proto, že 
ve školních rocích 2011 a 12 počty prvňáčků klesají. Především však 
bude záležet na schopnosti komunikace mezi školami, aby byl udržen 
dosavadní stav, protože druhou variantu považuji za krajní. 
S přáním všeho dobrého. 

Ferdinand Jiskra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   Informace pro ob čany  
 

oprava místních komunikací 
 

Městský úřad v Kaplici, odbor dopravy a silničního hospodářství 
provedl prohlídku povrchu místních komunikací a zadal opravu 
výtluků a trhlin, které přímo ohrožují bezpečnost a plynulost 
silničního provozu na místních komunikacích. Kompletní oprava 
povrchu všech místních komunikací bude provedena v době, kdy to 
umožní klimatické podmínky (více jak +10 °C a posledních 24 hodin 
před recyklací více jak 0 °C) a bude možno použít asfaltovou 
živičnou směs obalovanou za horka. Výjimku budou tvořit místní 
komunikace v ul. Českobudějovické a Pobřežní, kde bude v průběhu 
roku 2010 provedena kompletní obnova povrchu komunikace. 

Mgr. Karel Čajan v.r., vedoucí odboru dopravy  
a sil. hospodářství  MěÚ Kaplice 

 

   K provozu na parkovišti  
 

v Českobudějovické ulici 
 

Odbor správy majetku informuje řidiče, kteří užívají parkoviště v 
Českobudějovické ulici, že na základě rozhodnutí rady města Kaplice 
se po dobu rekonstrukce Pobřežní ulice nebudou vybírat poplatky za 
parkování vozidel a to do 31. 10. 2010. 

Miroslav Štětina, vedoucí odboru správy majetku Města Kaplice 

Dvě momentky z představení pro děti 
„Nebojte se strašidel“, které bylo 

připraveno na 7. března 
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3. dubna, sobota     od 9.00 hodin  

VELIKONO ČNÍ TURNAJ  
neregistrovaných hráčů ve stolním tenise 
Přihlášky je nutné podat v IC Kaplice do 1. 4. 2010. 
Sponzorem akce je Restaurace Rafanda na Vyhlídce. 
Kulturní dům, sál   Občerstvení zajištěno, startovné 30,- Kč 
 

6. dubna, úterý  od 19.00 hodin  

TRAVESTI SHOW  
KOČKY Praha 
Velmi úspěšná show, jež se svou jedinečností, 
originalitou a profesionálním přístupem 
vymyká z průměru běžné travesti a udává tak 
punc kvality a zábavy. V „Horečce noci“ 
uvidíte Madonnu, Tinu Turner, Hanku 
Zagorovou a Helenu Vondráčkovou, ale i spoustu jiných osobností, 
které svým vtipem a šarmem rozproudí vaši krev. Dvouhodinová 
taneční show nešetří vizuálními efekty, světelným parkem a 
dokonalou zvukovou kulisou a vybaveností. 
Kulturní dům Kaplice    Předprodej vstupenek v infocentru / 200,- Kč 
 

11. dubna, neděle    od 17.00 hodin  

EXFANTA & NEZMA ŘI  
Již tradiční jarní podvečer, samostatné vystoupení obou kapel, 
možnost občerstvení. Exfanta tentokrát ve folkrockovém hávu 
(novinka - vzkaz pro fanoušky - Pepa vezme trubku!) 
Kulturní dům Kaplice    předprodej v infocentru / vstupné 100,- Kč   
 

16. dubna, pátek                 od 21.00 hodin  

LIGHTSTICK PARTY: „DJ: F“  
www.discoworld.ic.cz  
Kulturní dům Kaplice     
 

22. dubna, čtvrtek    od 19.30 hodin  

S PYDLOU V ZÁDECH  
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové 
partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel. V hlavních rolích: Josef Dvořák a 
Markéta Hrubešová, a další.   
Kulturní dům Kaplice  Předprodej 150,- Kč    
 

24. + 25. dubna, sobota, neděle      

KAPLICKÉ HRÁTKY  
2. ročník hudebně-dramatické přehlídky dětských souborů. Víkend 
plný divadla, hudby a doprovodného výtvarného programu, určeno 
pro širokou veřejnost, hudební část je soutěžní. Bližší info DDM 
Kaplice, 380 313 009, ddmkaplice@seznam.cz, www.ddmkaplice.cz. 
Kulturní dům Kaplice     
 

30. dubna, pátek      dopoledne              

MAJÁLES  
Průvod a program v režii Gymnázia a SOŠE Kaplice. 
 

30. dubna, pátek   od 18.00 – 22.00 hodin  

SLET ČARODĚJNIC  
Do průvodu si vezměte lampiony, vyrobte si barevné 
praporce, těšíme se na čarodějnické masky – ať je 
průvod veselý a pestrý!  
Program viz vpravo a také na plakátech.  
Průvod z náměstí na Suchý vrch, vatra na Suchém vrchu      
 

30. dubna, pátek      od 21.00 hodin              

FACEBOOK PARTY  
Kulturní dům Kaplice 

 
PŘIPRAVUJEME NA 13. KVĚTNA 
 

Koncert: ABBA World Revival 
Kulturní dům, 13. 5. 2010, od 19.30 hodin   
 

ABBA World Revival z Prahy je desetičlenný soubor, složený z 
profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv k tvorbě 
světoznámé švédské skupiny ABBA. Jejich repertoár zahrnuje přes 30 
nejznámějších písní švédské legendární skupiny 70. let, které byly 
nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a 
video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak 
přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a 
atmosféry každé jednotlivé skladby. Vlastní produkce je dokonalou 
živou interpretací skladeb ABBA  na špičkové úrovni, včetně 
dokonalé image, dobových kostýmů a pódiové choreografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
duben 
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KAŽDÁ 10. VSTUPENKA NA TENTO FILM 
ZAKOUPENÁ V PŘEDPRODEJI JE ZDARMA! 

 

OZNÁMENÍ 
Textilní galanterie Mireta 
Svobodová Miroslava 

 

Oznamuji ukončení provozu ke dni 30. 4. 2010 
Děkuji všem svým věrným zákazníkům za přízeň. 

 
 
 
 

 
 

POZOR! ZMĚNA PROMÍTACÍHO ČASU  
U DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ.  
PROMÍTÁ SE OD 18.00 HODIN 

 

 

6. úterý Romantická komedie USA    103 min.  
20.00 hod. MORGANOVI  
  Paul a Meryl jsou manželé, kteří mají jeden problém - 

nežijí spolu. Stanou se ale souhrou okolností svědky 
vraždy a následná opatření je donutí opět trávit 
společně čas a společně žít. Je tu šance na záchranu 
vztahu… Režie: M. Lawrence. Hrají: S. Jessica Parker, 
H. Grant 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
7. středa Romantická komedie USA  125 min.  
20.00 hod. NA SV. VALENTÝNA 
  Příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se 

protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý 
z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy. 
Režie: G. Marshall. Hrají: K. Bates, A. Hathaway, J. 
Alba, A. Kutcher, J. Roberts 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
10. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší     62 min.   
16.00 hod. O ZLATÉ RYBCE 
  O zlaté rybce, Cvrček a pavouk, O líném Honzovi, 

Krtek chemikem, O bílé princezně, Jak se Žofka 
postarala o svatbu  

  Vstup 20,- Kč 
12. pondělí Komedie USA   109 min.  
20.00 hod. LÍTÁM V TOM 
 Životním cílem Ryana Binghama je nalétat 10 miliónů 

leteckých mil a díky tomu vstoupit do elitní 
společnosti několika málo vyvolených. S hlavou v 
oblacích neochvějně míří za splněním svého snu, jenže 
život bývá pěkná mrcha.  Režie: J. Reitman. Hrají: G. 
Clooney, V. Farmiga 

  VSTUPNÉ 50,- Kč, mládeži nepřístupno 
13. úterý České drama    145 min.  
20.00 hod. POUTA 
 Touha uniknout z pasti vlastního života. Strhující, 

napínavý a temný příběh nevyzpytatelného i 
nebezpečného muže – příslušníka tajné policie za 
totalitního režimu. Režie: R. Špaček. Hrají: O. Malý, 
K. Farkašová, O. Kaiser  

 VSTUPNÉ 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
14. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ   88 min.   
18.00 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
 Dave se rozhodne poslat Alvina, Simona a Theodora 

do školy. Mezitím Ian, zdrcen ze ztráty Chipmunků a 
toužící po pomstě, hledá po světě zpívající a tancující 
zvířátka, až najde Chiperky, jejich holčičí provedení. 
Režie: B. Thomas 

  Vstup 70,- Kč  
 

KAŽDÁ 10. VSTUPENKA NA TENTO FILM 
ZAKOUPENÁ V PŘEDPRODEJI JE ZDARMA! 

 

19. pondělí Romantická komedie USA  120 min.   
20.00 hod. NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE  
  Když rozvedená Jane dospěla do stavu střízlivosti, 

uvědomila si jednu úžasnou věc. Právě se svým ex-
manželem podvedla tu, s níž ji podváděl, když ještě 
nebyl ex. Nějak se to komplikuje? Režie: N. Meyers. 
Hrají: A. Baldwin, Meryl Streep 

  VSTUPNÉ 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
20. úterý Česká komedie   102 min.   
21. středa DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 
20.00 hod. Svědomitý, slušný doktor Dobeška je spokojený se 

svým životem, na rozdíl od své úděsné tchyně, kterou 
svou ochotou a skromností pobuřuje. Ta by radši za 
zeťě doktora s velkým D… Režie: Z. Troška. Hrají: J. 
Šmíd, E. Holubová, J. Langmajer, B. Klepl 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
26. pondělí Romantický horor V. Británie  102 min.   
20.00 hod. VLKODLAK  
  Lawrence se vrací domů, aby vypátral tajemné zmizení 

svého bratra. Netuší ale, že na něj v blackmoorských 
lesích čeká zlověstnější osud – osud krvelačného 
vlkodlaka… Režie: J. Johnston. Hrají: B. Del Toro, A. 
Hopkins, E. Blunt, H. Weaving 

  VSTUPNÉ 50,- Kč, mládeži nepřístupno  
27. úterý Česká pohádka   96 min.   
28. středa DEŠŤOVÁ VÍLA 
18.00 hod. Lidé jsou lakomí a kraj v těch dnech sužuje velké 

sucho. Chudá Květuška se vydává za Dešťovou vílou 
žádat o déšť a musí splnit tři přetěžké úkoly, aby se 
déšť vrátil a ona se mohla provdat za svého milého 
Ondru. Režie: M. Cieslar. Hrají: J. Gotwald, É. 
Kerekes, M. Donutil, S. Stašová, M. Labuda, S. 
Rašilov 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Kurs němčiny   pondělí v 17.30 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  pátek ve 12.30 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  pátek ve 13.30 hodin  
 

Velikonoční bohoslužby 
Čtvrtek 1. dubna v 19.00 hodin - setkání nad Biblí 
Pátek 2. dubna v 18.00 hodin - čtení pašijních evangelijních oddílů a 
slavení svaté Večeře Páně 
Neděle 4. dubna v 9.00 hodin - slavnostní bohoslužby s vysluhování 
svaté večeře Páně 
 

List Římanům 
14. ekumenický večer  
Středa 14. dubna v 18.00 hodin na katolické faře 
                                              

Jak aktivně pečovat o své zdraví 
Přednáška. Naším hostem bude doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., 
vedoucí katedry výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Vstupné dobrovolné 
Čtvrtek 15. dubna v 18.00 hodin, budova Archy  
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
duben 
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   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  31. prosinci 2009  
 
PŘÍJMY 

Druh příjmu 
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v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob 
ZČ 12 000 11 992 11 991 761,88 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 4 600 1 594 1 593 788,77 
daň z příjmů právnických osob 15 000 12 431 12 431 428,59 
daň z příjmů právnic. osob obec 5 000 5 449 5 448 660,00 
daň z přidaté hodnoty 23 000 23 892 23 891 669,75 
daň z nemovitostí 3 000 4 662 4 661 495,35 
poplatek za znečištění ovzduší 4 6 6 100,00 
poplatky za odnětí půdy  
a lesních pozemků 22 48 46 699,00 
ostatní daně 800 995 995 345,42 
správní poplatky 5 505 4 936 4 933 405,00 
místní poplatky 2 133 1 953 1 951 328,00 
likvidace komunálního odpadu 3 500 3 377 3 377 184,36 
ostatní odvody z vybraných 
činností 730 1 123 1 122 595,00 
Daňové příjmy celkem 75 294 72 458 72 451 461,12 
příjmy z poskytování služeb     231 982 980 741,45 
odvody příspěvkových organiz.           3 252 3 307 3 307 397,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 982 6 994 6 991 885,80 
příjmy z úroků  a dividend                               300 468 467 542,93 
přijaté sankční platby           971 1 022 1 017 381,34 
náklady řízení 112 70 69 000,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168 1 167 516,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                        405 403 874,63 
přijaté pojistné náhrady          72 69 603,00 
odměna za tříděný odpad                   500 350 349 560,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   50 93 92 554,00 
ostatní příjmy 35 432 395 773,75 
dary  358 357 954,31 
splátky půjček SF                         130 139 138 490,00 
Nedaňové příjmy celkem  13 731 15 860 15 809 274,21 
příjmy z prodeje bytů, domů a 
nebyt. prostor 3 083 3 828 3 707 586,00 
příjmy z prodeje pozemků 700 2 838 2 837 713,00 
dar hasičská zbrojnice Hubenov  16 16 444,00 
Kapitálové příjmy celkem  3 783 6 682 6 561 743,00 
dotace výkon agendy soc.služeb               307 306 984,00 
dotace soc. práv.  ochrana dětí   1 583 1 582 627,00 
dotace Volby 2009  238 238 505,85 
dotace ze SR v rámci souhr. 
vztahu               20 309 20 309 20 309 000,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 500 11 950 11 950 000,00 
dotace ze SR příspěvek na péči  27 000 28 178 28 178 000,00 
dotace ze SR a EU  1 493 1 491 568,00 
příspěvky od obcí  1 992 1 991 624,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 1 060 1 060 922 443,00 
převod z HČ použití fondu  441 440 690,00 
převod z HČ záloha na zisk BSŠ 2 312 2 312 2 311 548,00 
dotace SR poskyt. kraj  331 330 419,91 
dotace ROP 32 376 19 433 19 432 896,69 
dotace MZ  3 623 3 623 000,00 
dotace Jč. kraje  820 819 024,00 
Přijaté dotace celkem  94 557 

 
94 070 

 
93 928 330,45 

 
 

PŘÍJMY CELKEM 187 365  189 070 188 750 808,78 
 
 

Druh výdaje 
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v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 12 12 123,00 
čipování psů 40 3 3 570,00 
zaměření majetku města 200   
údržba městských pozemků - louky 20   
nákup lesních pozemků 300 600 599 350,00 
příspěvek na hospodaření v lesích HČ  299 298 410,00 
činnost LOH fyz. a práv.osoby st. správa  1 001 1 000 133,00 
výstava trofejí 15 17 16 165,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 685 1 932 1 929 751,00 
Bělidlo 101 - multifunkční 
komplex   382 381 778,00 
komunikace úklid, posypy 2 650 3 600 3 599 672,00 
komunikace úroky z uvěru 1 197 940 940 069,50 
opravy komunikací 1 000 1 125 1 124 665,00 
BESIP propagace, materiál 10 6 5 593,60 
vyhrazená parkovací místa ZTP 60 48 47 755,40 
příspěvek nadace Jč. cyklostezky 7 7 7 195,00 
dopravní zprav., poradenské služby 56 33 32 429,60 
dopravní značení, odtah vraků 230 189 188 786,05 
pasport místních komunikací 250 68 67 830,00 
údržba krajnic u obecních komunikací 130 86 85 901,00 
oprava autobusových zastávek 50 16 15 309,00 
opravy a údržba chodníků, schodišť a 
komunikací 2 970 2 617 2 615 066,59 
rekonstrukce ulice Malšské Údolí 4 453 4 428 4 427 150,00 
rekonstrukce ulice Tržní 4 114 4 045 4 045 252,00 
rekonstrukce komunikace 
Českobudějovická  139 138 417,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  140 30 30 250,00 
parkovací plochy, rekonstrukce 
komunikací PD 30 722 721 257,00 
Doprava celkem 17 347 18 099 18 092 598,74 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 8 118 117 519,80 
přívodní řad úhrada úroků ČS 33 32 31 353,80 
vodovod, kanal Hubenov, Dobechov 175 189 187 591,70 
vodovod, kašna Blansko 3 025 9 843 9 842 351,24 
opravy kanalizací a vpustí 600 555 553 563,00 
Vodní hospodářství celkem 3 841 10 737 10 732 379,54 
Spoje - zřízení TV Prima 60 41 40 388,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 2 043 2 043 2 043 000,00 
MŠ Nové Domovy - výměna oken, 
opr.WC, myčka 1 321 319 319 218,60 
MŠ Nové Domovy dopr. hřiště - grant 
Jč. kraj  3 3 200,00 
MŠ Nové Domky přísp. na činnost 1 190 1 190 1 190 000,00 
MŠ Nové Domky výměna oken, 
rekonstr. topení 2 300   
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost  1 452 1 452 1 452 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekon. zahr., výměna 
oken 1 200 342 340 607,00 
Předškolní zařízení celkem 9 506 5 349 5 348 025,60 
ZŠ Fantova - dotace Jč. kraj  60 60 000,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  4 489 4 574 4 574 050,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 5 127 5 127 5 127 000,00 
ZŠ Školní dotace Jč.kraj   331 330 419,91 
ZŠ Školní - výměna oken ŠJ 250 250 250 000,00 
ZŠ Fantova rekon. WC II. pavilon,  
opr. fasády  1 150 793 792 533,00 
ZŠ Fantova tělocvična podlahy, okna 1 304 1 742 1 740 602,00 
Základní školy celkem 12 320 12 877 12 874 604,91 
městská knihovna 2 312 2 357 2 352 690,73 
kronika města 25 32 31 382,00 
přeshraniční spolupráce 25 8 7 362,00 
KIC příspěvek na činnost 4 485 4 487 4 486 920,00 
publikace Kaplický poutník  30 30 000,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 1 1 000,00 
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hrad Pořešín 200 2 216 2 216 001,00 
údržba a rozšíření městského rozhlasu 60 50 50 068,00 
údržba památek  400 835 833 907,30 
pamětní desky  78 72 521,00 
občanská komise 100 105 103 365,00 
Kultura celkem 7 617 10 199 10 185 217,03 
běžné opravy sportovišť 200 203 201 587,00 
koupaliště 460 555 554 045,00 
údržba sportovišť 1 510 1 546 1 545 557,00 
neinv příspěvek sport odd na mládež 660 660 660 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 100 100 100 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 135 135 135 000,00 
oplocení tréninkového hřiště 200 392 391 879,00 
dětské hřiště Omlenická, Vyhlídka 1 953 1 928 1 926 825,50 
odstranění pískovišť, oprava oplocení 
dět. hřišť 70 393 392 793,50 
skateboardové hřiště - dovybavení 350   
lyžařská běžecká trasa 10   
příspěvek na ostatní zájmovou činnost 
org. 125 121 121 000,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  5 773 6 033 6 028 687,00 
Zdravotnictví   12 11 11 000,00 
úroky z úvěru BSŠ, Linecká 15 BJ 1 712 1 715 1 714 774,25 
realitní kancelář služby  10 20 19 800,00 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 45 129 128 840,00 
příspěvek na údržbu nemovitostí 100   
Česká pošta nájemné  čp.84 96 96 95 529,80 
pojištění majetku 350 236 235 632,00 
veřejné osvětlení energie 600 829 828 462,08 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 050 1 137 1 134 924,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 672 662 660 069,76 
právní služby a soudní výlohy  200 41 40 469,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro spr. 
obvod 1 534 1 693 1 693 277,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 180 100 99 463,00 
ostatní opravy majetku 500 470 469 818,20 
městský mobiliář 94 129 127 898,51 
nákup pozemků 500 127 127 150,00 
výkup havarij objektů,  
odstr. havarijních staveb 400   
věcná břemena, nájmy 40 26 25 787,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 700 412 411 614,50 
dotace z EU služby 900 404 403 584,00 
projektové dokumentace k dotacím 500 445 444 396,50 
Bydlení, komun. služby 
celkem 10 183 8 671 8 661 489,60 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd. odpadu 2 220 3 111 3 110 618,50 
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 528 629 628 008,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 4 462 4 462 4 461 995,00 
vývoz kontejnerů osady 70   
likvidace černých skládek, autovraků 70 11 10 734,00 
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65   
úklid města 2 600 2 588 2 587 809,00 
úklid zeleň města  1 830 2 240 2 239 292,00 
chemická ochrana a ošetření 10   
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 270 252 250 674,00 
park WC  44 42 874,14 
péče o vzhled - vánoční a květinová 
výzdoba  190 232 230 728,00 
revitalizace městského parku  2 508 2 985 2 984 528,34 
Ochrana život. postř. celkem 14 823 16 554 16 547 260,98 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 38 500 39 675 39 673 389,00 
Dům s pečovatelskou službou     1 082 1 111 1 107 506,34 
Chráněné bydlení Blansko 739 682 676 289,00 
klub důchodců 44 30 28 674,51 
sociální pomoc, poradenství, péče, služby  85 9 8 194,78 
Sociální péče celkem 1 950 1 832 1 820 664,63 

Civilní nouzové  
plánování 22 4 3 307,58 
Městská policie 2 597 2 370 2 363 178,72 
Požární ochrana 247 1 437 1 429 472,28 
Místní zastupit. orgány 2 838 2 726 2 721 653,99 
Činnost místní správy 35 763 35 273 35 256 028,73 
Volby do Zastupitelstev krajů   238 238 505,85 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 100 8 602 8 600 512,90 

VÝDAJE  CELKEM                                                        166 184 183 042 182 939 894,08 
 

FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na bankovních 
účtech 4 292 12 233 12 447 532,31 
přijatý úvěr 10 263 10 620 10 620 375,00 
uhrazené splátky dlouhodob. 
půjček -38 393 -30 180 -30 178 822,01 
aktivní dlouhodobé operace 
příjmy 2 657 1 300 1 300 000,00 

FINANCOVÁNÍ 
CELKEM -21 181 -6 027 -5 810 914,70 

J. Holemá, MěÚ Kaplice 
 

   Termíny svozu odpadu 
 

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v 1. pololetí roku 
2010 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Duben  1. + 15. + 29. 4.  26. 4. 
Květen  13. + 27. 5.  24. 5. 
Červen  10. + 24. 6.  21. 6. 
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 

Chaloupková M., referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
 

   Humanitární sbírka v Kaplici 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje 
sbírku použitého ošacení  
 

Sbírka se uskuteční 23. 4. 2010 v budově kina Kaplice mezi 8.00 až 
15.00 hodinou.   
 

PŘIJÍMÁME:  
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony   
Látky /min. 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek/ 
Domácí potřeby /nádobí bílé i černé, skleničky/ - vše nepoškozené 
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 
Obuv /veškerou nepoškozenou/ 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů. Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí. Znečištěný a vlhký textil.  
 

Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace 
na tel. 224 316 800.  
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.  
Více na  www: diakoniebroumov.org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaplický Zpravodaj.  Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,   

IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76, 
uzávěrka 4. čísla 20.  3. 2010. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.  

Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,  tel.: 380/311388, 
infocentrum@mestokaplice.cz. Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, 

P. Odložil, J. Langová, V. Hajer, Z. Langová.   
Internetová verze: www.mestokaplice.cz 

 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 
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duben 2010 
 

Velikonoční prázdniny 
2. 4.  Velikonoční turnaj  ve stolním tenisu  

Od 9.00 hodin, herna TJ Spartak Kaplice 
              Pálky vlastní, sportovní přezůvky s sebou 
2. 4. Výtvarná dílna - od 9.00 hodin, přezůvky s sebou.  

Vyrobíme si jarní ptáčky, s sebou 2 menší šišky. 
Keramická dílna – od 11.30 hodin. Malované jarní misky a 
hrnky. Přihlášky do 1. 4. 2010.  
 

24. 4. Kaplické hrátky - 2. ročník hudebně-dramatické 
přehlídky dětských souborů s doprovodným výtvarným 
programem. KD Kaplice.  

 

   Velikono ční program  
 

římskokatolické církve 
 

Kaplice 
Zelený čtvrtek (1. 4.)  Památka Poslední večeře Kristovy s učedníky. 
Mše sv. v 18.00, pak společná večeře na faře, a ve 21.00 hodin 
modlitba v kostele s Kristem v Getsemanech.  
Velký pátek (2. 4.) Památka Kristova Ukřižování 
Rozjímání  křížové cesty v 8.00 hodin. Velkopáteční obřady v 18.00 
hodin.  
Bílá sobota (3. 4.) Tichá modlitba u „Kristova hrobu“ v kostele 10.00 
– 19.00 hodin. Oslava Kristova vzkříšení 20.30 hodin.  
Velikonoční neděle (4. 4.) Slavnostní mše sv.  v 9.30 hodin.  
 

Blansko 
Velký pátek (2. 4.) Památka Kristova Ukřižování 
Rozjímání křížové cesty s promítáním v 17.00 hodin.  
Velikonoční pondělí (5. 4.) Mše sv. v 9.30 hodin.  
 

Pohoří na Šumavě 
Velikonoční pondělí (5. 4.) Mše sv. v 15.00 hodin.  

 
   Hrad Rožmberk  
 

otevírá návštěvníkům nové komnaty  
 

Pokud o nadcházejících dubnových víkendech zabloudíte na nedaleký 
hrad Rožmberk, budete se moci potěšit pohledem a návštěvou nově 
zrestaurovaných šlechtických pokojů, které více než 150 let nikdo 
nespatřil. Tyto komnaty se nacházejí v horním patře hradu a patřily 
šlechtickému rodu Buquoyů, kteří v polovině 19. století tyto prostory 
na hradu Rožmberk obývali. K vybavení jídleny, pracovny, herny a 
salónu byl využit zejména mobiliář, který byl dosud uložen 
v depozitářích hradu. Mnoho předmětů muselo podstoupit odborné 
restaurátorské zásahy, některé kusy byly pro vznikající expozici 
zakoupeny či zapůjčeny z jiných hradů či zámků. Prohlídková trasa 
byla otevřena už v březnu tohoto roku, od dubna si ji můžete projít o 
sobotách a nedělích mezi 9.00 – 16.00 hodinou a v následujících 
měsících krom pondělků po celý týden. Trasa bude podle všeho 
přístupná i v zimních měsících.  

 

 
 
 
 

5. 4. VELIKONOČNÍ VAJÍ ČKO     PONDĚLÍ  14 km 
Odchod z parku v 13.00 hodin. Trasa: lesní cestou – Zdíky – Louzek 
– pod Louzkem opékání vuřtů, které si donesete. Zpět přes Ježkov – 
Zámeček – Kaplice. Vede K. Merhout. 
6. 4. Z ROŽMITÁLU NA ŠUM. DO OMLENI ČKY 10 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Rožmitálu na Šumavě. Trasa: 
Rožmitál na Šum. – Močerady – Zahrádka – Vracov – Omlenička, 
autobus v 13.30 hodin. 
13. 4. MARIA RAST     14 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin na nádr. ČD, vlakem v 8.31 hodin 
do Horního Dvořiště. Trasa: H. Dvořiště – Dol. Drkolná – Studánky – 
Martínkov – Maria Rast – Vyšší Brod, vlak ve 14.21.  
17. 4. MATĚJČKŮV MEMORIÁL     SOBOTA 15 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Kaplice – Blažkov – Omlenička 
– Výnězda – Matějčkova vyhlídka – Poluška – Věž. Pláně (občerstve-
ní) – Dol. Pláně, autobus v 16.05 hodin. Vede p. Merhoutová. 
20. 4.  GRANÁTNÍK     11 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Č. Krumlova. Trasa: Č. 
Krumlov – Nový Dvůr – Granátník – po žl. do Zlaté Koruny, vlak 
v 13.04 hodin.  
24. 4. HRADY A ZÁMKY STŘEDNÍ MORAVY   SOBOTA   
Zvláštním autobusem od býv. jeslí v 6.00 hodin. Vede ing. B. Pavelek.  
27. 4. SLABOŠOVKA     11 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – Suchý vrch – Na 
Papírně - Přísečno – Smrhov – Malče – Slabošovka – Besednice, bus.   
 

Nedojeli jsme k prameništi Černé 
Před rokem jsme lyžmo projeli přes státní hranici s Rakouskem u 
hraničního znaku IV/23 (za vodní nádrží Zlatá Ktiš, kterou stavěli 
v 18. století jako jedinou ze šesti i Češi – rybníkáři z Třeboňska) 
v Novohradských horách a po kilometru přijeli do místa zvaného 
Schwarzauhof. V údolí tam stojí pár venkovských chalup a 
penzionek, od něhož  jihovýchodně leží rozsáhlé mokřadní louky. 
Spojením několika potůčků tam vzniká Černá, která protéká na naše 
území. Přes hranici se dalo po solidním můstku normálně přejet, jen 
jste tak nemohli učinit na kole či na koni. Označení „lesní cesta“  bylo 
doplněno sdělením, že v lese okolo se pracuje. Čili něco podobného 
jako u nás, i když dříve takováto sdělení Rakušané téměř nepoužívali, 
nehledě na to, že lesní práce v tomto prostoru (těžba a odvoz dřeva) 
se evidentně už delší dobu nekonají. Není tam totiž už co těžit,  holiny 
mají navlas podobné těm u nás. 
Letos 6. března 2010 jsme si chtěli cestu zopakovat (drobná oslava 
MDŽ na třiceticentimetrové sněhové duchně) a on můstek nikde! 
Patrně byl rozebrán a odvezen, čímž se nám jen potvrdila zkušenost i 
z jiných míst na hranici, že naši přemilí sousedé netouží zas tak moc 
po našich návštěvách. Ten potůček se sice dá překročit a o kousek výš 
proti toku i přelézt na lyžích, ale proč, když nejste vítáni? Ani byste 
nevěřili na kolika místech vás dnes sousedi v pohybu v jejich lesním 
prostoru Novohradek a Šumavy na Vyšebrodsku omezují. A začalo 
to, věřte, nevěřte, po Schengenu. Zvlášť kolaři a koňáci (ano rajtuje se 
i přes hranici) to mají složité. 
Takže: chcete-li vidět ono prameniště, hajdy do Horní Stropnice, pak 
do Šejb, přes hranici do Harbachu a přes Lauterbach dále na 
jihozápad po silnici. Pak kousek pěšky a máte šanci. Po turistických 
značkách raději ne, byť právě kolem Harbachu je několik pěších 
okruhů pro zdravou chůzi s  holemi (severský styl). Ani velké mapy 
na tabulích tam stojících vám nebudou mnoho platné, protože způsob 
značení, zvláště v lese, je doslova hrozný. Dodnes jsem ho nepochopil 
a stále blahořečím Klubu českých turistů jak elegantně a jednoznačně 
si vystačí se čtyřmi barvami, jejichž kombinací vytvořil solidní síť tras 
pro všechny, kdož se rádi toulají. Naštěstí naše mapy mají částečný 
přesah i do Rakouska, takže ty potřebné lesní cesty si na nich najdete. 
Jinak podotýkám, že zmizelý můstek měl závoru se zámkem, která se 
v případě potřeby otevírala, aby například při lesním požáru mohli 
Rakušané k nám a naopak. A to prosím bylo takhle zařízeno i před 
rokem 1989, ovšem za přísných podmínek.             Pavel Mörtl  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              duben 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Šachisté postupují  
 

Šachisté Spartaku Kaplice vyhráli svoji skupinu 3. divize a po roce se 
vracejí zpět do druhé divize. Dá se říci, že svoji skupinu vyhráli 
poměrně hladce, když ve 40 soutěžních partiích v tomto ročníku 
zvítězili v 31 případech, 5 x se rozešli s remizou a pouze 4 x odešel 
náš hráč od šachovnice s porážkou. Jako družstvo jsme z 8 zápasů 7 x 
zvítězili a pouze jednou remizovali. O body se v uplynulé sezoně 
podělili (seřazeno od první šachovnice): 
jméno                    zápasů    výhra    remiza    prohra     body 
Lauko Marian  8  5        1      2    5,5 
Bürger František  6             5            0             1         5 
Kašpar Jaroslav  3             2            1            0         2,5 
Janošťák Jiří   7             5             2             0         6 
Benda Michal    3            3             0             0         3 
Kohout Jan      1             1             0             0         1 
Lefler Václav     8             7             1             0         7,5 
Mikuli č Bohumil  2             1            0             1         1 
Kypta Ladislav    2             2             0             0         2 
  

Konečná tabulka 3. divize skupina východ 2009/10 
poř.         družstvo                    V   R   P   body  partie   skore 
1. Spartak Kaplice            7   1   0        22        31        33,5  
2. Veselí n. Lužnicí B         7   0   1        21        27        29,0  
3.  Jiskra Třeboň A              5   2   1        17        23        27,5  
4. Vltavín Besednice          4   2   2        14        20        24,5  
5. Suchdol nad Lužnicí       2   2   4         8        15        17,5  
6. Veselí nad Lužnicí C      2   1   5         7        12        15,0  
7. Jiskra Třeboň B              2   0   6         6        12        14,5  
8. Spartak Počátky B          2   0   6         6        10        12,5  
9. Sokol Ledenice               1   0   7         3          4          6,0     
Do příští sezony počítáme s vytvořením dvou týmů. A tým, který 
bude hrát 2. divizi a tým B, který zkusí štěstí opět ve 3. divizi. O 
aktivitách klubu se můžete dočíst ve vývěsní  skříňce před restaurací 
u Ševčíka. Zároveň tímto zveme všechny zájemce o královskou hru 
do svých řad.  

 Za kaplické šachisty Václav Lefler  

--------------------------------- 
ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 

 

   Masopust na ZŠ Školní 
 

 

V pátek 19. února si třídy prvního stupně ZŠ připomněly tradiční 
český zvyk, Masopust. Všechny děti  se sešly v tělocvičně naší školy 
na přehlídce masopustních maškar. Před diváky prošli vesničané s 
koledníky, doprovázení maskami koní, medvědů a dalších zvířat. 
Každá třída měla připravené krátké vystoupení. Prvňáci se svými 
učitelkami nacvičili na lidové písničky vlastní tanečky, druháci 
zatančili známý ptačí tanec, třeťáci předvedli složité proplétání při 
písničce Pletla kytku z rozmarýnku. Čtvrťáci tancovali při písničce 
Červená růžičko, při níž hrál sólo na trubku Tadeáš Ivanič a mazurku 
Měla babka. My, páťáci, jsme tancovali polku na písničku Pod 
našima okny a A já tě nechci a já tě nemiluju, kterou nazpíval Pavel 
Liška. Byli jsme přitom oblečeni jako vesničané z dřívějších dob. Při 
ukončení masopustní veselice paní učitelky pochválily všechny děti 
za předvedené masky i za jejich vystoupení a rozdaly odměny – 
bonbóny.  
Do přípravy masopustních masek se zapojili také naši rodiče, kterým  
za to patří naše poděkování. 
Z názorů přítomných dětí: Věrča Macháčková: „Protože bylo málo 
kluků, oblékl jsem se za mužského“. Vladislau Kazimirovich: 
„Nacvičování tance bylo těžké, byl to stres.“ Bára Bílková: „Myslím 
si, že se nám vystoupení povedlo. Spokojeně jsme se rozešli 
s pocitem prožití pěkného dne.“ Jakub Jirkal: „Masopust slavíme u 
nás ve škole kvůli tradici. Slaví ho děti na prvním stupni, takže pro 
nás páťáky to byl poslední Masopust.“ Viki Kováříková: „Je fajn, že 
si můžeme vyzkoušet, jak Masopust probíhá. Tyto zážitky 
nezapomenu.“ 

Žáci 5. B, ZŠ Školní 
 

   Poznáváme st řední školy 
 

V únoru jsme v rámci projektu „Poznáváme střední školy“ navštívili 
SOŠ a SOU v Třeboni. V této škole nabízejí ke studiu různé učební 
obory, ale i obory s maturitou, které jsou zaměřené na cestovní ruch, 
modelářství a návrhářství oděvů, ale i obory týkající se uměleckého 
zpracování skla.  
Zástupkyně ředitele školy nás seznámila s historií školy, jejich 
různými aktivitami a také se pochlubila, že studenti jejich školy byli 
vybráni, aby navrhli a zhotovili šaty pro účastnici soutěže Česká Miss 
2010 s číslem 10, která bude reprezentovat Jihočeský kraj. Při 
zdobení šatů budou použity rybí šupiny, které škole darovali žáci 
Střední školy rybářské v Třeboni. Viděli jsme zpracování právě těchto 
šupin a spolu s námi vše sledovali i redaktoři MF Dnes, kteří zde 
připravovali reportáž. 
Prostory školy, ale i domov mládeže na nás působily velmi přívětivě a 
také nás zaujaly různé možnosti, jak trávit po škole volný čas (squash, 
posilovna aj.). Nejvíce se nám líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet 
nejen broušení, ale i malování skla.  
Žák z naší 9. třídy Jan Němec se pak zúčastnil 1. března akce určené 
žákům 8. a 9. tříd ZŠ „S šikovností nejdále dojdeš“ aneb malujeme a 
brousíme sklo pro radost a jeho práce byla vyhodnocena jako nejlepší. 
Celý výlet do Třeboně se nám moc líbil a těšíme se, že nám naši 
učitelé připraví další zajímavá setkání se středními školami 
jihočeského regionu. 

Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Kaplice, Školní ul. 
 

   Šelmy 
 

K nám do třídy 4. B zavítala návštěva z Třeboně, chovatelé šelem pan 
Matouš a paní Zuzana na přednášku o zvířatech. Probírali jsme 
kočkovité, psovité a lasicovité šelmy, mluvili jsme o vydře říční, kuně 
lesní a skalní, rysu ostrovidu, medvědu hnědém a vlku obecném. 
Hráli jsme různé hry ve skupinách a venku na sněhu jsme čichem 
poznávali vzorky ve skleničkách, promítali si na plátně videa, jak loví 
liška myšky. Největší zážitek jsme měli z živé lišky Agáty a fretky 
Pišty, které jsme si mohli pohladit a vyfotografovat. Byl to moc 
krásný den, líbilo se nám to a dost jsme si to užili. 

 Žáci 4. B, ZŠ Školní 
 

   Zimní radovánky na 1. stupni  
 

První týden po pololetním vysvědčení v pondělí 1. února si uspořádali 
čtvrťáci a páťáci ZŠ Školní jednodenní lyžařský kurz na Kozí Pláni. 
Celí natěšení jsme se probudili do pravého krásného zimního dne s 
mrazíkem a sluníčkem. Ti z nás, kteří už lyžovat umějí, byli vybaveni 
lyžemi. Ti, kteří se chtěli učit základům sjezdového lyžování, měli 
možnost. Pár kluků si vezlo také snowboard. Ostatní měli boby. Na 
Kozí Pláni na nás čekali s upravenou lyžařskou sjezdovkou se dvěma 
vleky, ale také s vlekem pro bobaře, který se nám velmi zamlouval. 
Při svačině se podával horký čaj. Měli jsme radost z pohybu i z toho, 
že nedošlo k žádnému úrazu. Trochu unavení jsme se vraceli 
autobusem zpět a oknem pozorovali zasněžené stromy a krásnou 
krajinu. Zavzpomínat si na tento vydařený sportovní den můžeme nad 
videozáznamem a fotkami.  

ZŠ Školní 
 

   Školím se, školíš se, školíme se…  
 

Tak se dá nazvat pondělní proškolování pedagogických pracovníků 
v době jarních prázdnin. Mgr. P. Leitgebová nám vhodnou a názornou 
formou předala vědomosti, jež sama získala na kurzu Čtením a 
psaním ke krtitickému myšlení. Po přestávce jsme pokračovali další 
přednáškou, kterou vedl drogový specialista Policie ČR. Informoval 
nás a provedl touto mnoho tak diskutovanou a problematickou 
oblastí. Pro nás pedagogy především vyplynula opětovná prevence a 
včasné odhalování. Následovaly konkrétní dotazy, jež vyplynuly 
z naší praktické činnosti. Pracovní den byl ukončen proškolováním 
řidičů, které se koná pravidelně po dvou letech.  

Pedagogové G, SOŠE a SOU Kaplice  
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Troje kaplické varhany 
 

V Kaplici mají své varhany kostely sv. Petra a Pavla, sv. Floriána a 
kaple sv. Josefa a Barbory v Základní umělecké škole. Do 
děkanského kostela sv. Petra a Pavla postavil prvé varhany v roce 
1726 Václav Pantoček z Dačic. Tyto varhany byly v roce 1887 
nahrazeny dvou manuálovými mechanickými zásuvkovými varhany 
firmy Karla Schiffnera. Skříň těchto varhan je novogotická se 
šestnácti znějícími rejstříky. Za prvé světové války byly z varhan 
rekvírovány cínové píšťaly.  
V roce 1928 „bylo usilovně žádáno o renovaci varhan za účelem 
zlepšení kostelní hudby a město i okresní úřad byly požádány o 
příspěvek.“ Farní úřad se v tomto roce obrátil na firmu Rieger se 
žádostí o posouzení a firma odpověděla, že staré varhany se dají jen 
těžko opravit a nové by stály 30 až 45 tisíc tehdejší měny. Nakonec 
byla oprava varhan v děkanském kostele sv. Petra a Pavla zadána 
Františku Šuranovi a ten ji ukončil v listopadu 1928 za osm tisíc 
korun.  
Raně romantické varhany respektují v prvém manuálu ještě základní 
sestavu principálového sboru, po vzoru klasického varhanářství. 
Druhý manuál je již osazen romantickými hlasy. Zvukově patří ke 
kvalitnějším nástrojům své doby, je po nedávno provedené 
rekonstrukci provozu schopný a má bohaté možnosti využití nejen při 
liturgických bohoslužbách, ale i při varhanních koncertech. 
 

Současné varhany na kůru v kostele sv. Floriána jsou dílem pražské 
firmy Leopolda Štěpána Petra z Prahy a byly postaveny v roce 1902. 
Jedná se o jedno manuálový kuželový nástroj s jednoduchou 
pseudogotickou skříní. Hrací stůl je postaven před skříň s orientací 
čelem k oltáři. Vzduch dodává mechanicky ovládaný zásobníkový 
měch v postamentu. Nástroj má dobově odpovídající romantickou 
dispozici s osmi rejstříky v manuálu a se dvěma rejstříky v pedálu. Je 
téměř jisté, že před tímto nástrojem zde byl starší nástroj, ale o jeho 
tvůrci i rozsahu mi není zatím nic známo.  
 

Třetí varhany v Kaplici jsou v kapli sv. Josefa a Barbory, která dnes 
slouží jako koncertní sál Základní umělecké školy. Dnešní kaple sv. 
Josefa a Barbory je pozůstatek presbytáře protestanského kostela z 
doby před Bílou horou, který byl v době baroka přestavěn na špitál a 
presbytář byl přestavěn jako špitální kaple. Současná tvář kaple 
pochází z 18. století, ale rokokový pozitiv na kůru je zřejmě 
přenesený z jiného kostela. Jím by mohl být právě kostel sv. Floriána 
v Kaplici. 
Při pátrání po tvůrci nástroje byl nalezen v bílé kůži tlačený 
monogram MP, vroubený rostlinným dekorem a siluetou dvojice 
ptáků, což je známé označení dílny Martina Palečka, který v závěru 
svého života působil v Netolicích. Pozitiv zřejmě pochází z období 
jeho netolické působnosti před rokem 1765. Pro Palečka svědčí i 
uspořádání píšťal a zátky krytů. 
Píšťalová skříň pozitivu spočívá v objemném hranolovém postamentu 
a s ohledem na umístění před masivním zábradlím kůru je posunuto 
poněkud dozadu. Hrací stůl je vestavěn do zadní části nástroje. V 

postamentu jsou patrné stopy výřezu po dávno již neexistující 
pedálové klaviatuře a důvodem odstranění byla nesporně 
nedostatečná hloubka v kapli. Upravený postament dnes skrývá 
novodobý zásobníkový měch, který v nedaleké minulosti nahradil 
původní klínové měchy. Hrací mechanika je „štecherová“ a vzdušnice 
zásuvková. 
Klaviatura manuálů v obrácených barvách a dřevěné regulační páčky 
jsou původní. V minulosti nástroj zřejmě přišel o většinu kovových 
píšťal. Kolem roku 1970 provedl Jaroslav Hubený z Protivína 
nešťastnou rekonstrukci, která byla poplatná době. Hubený 
rekonstruoval nástroj podle subjektivní představy o dispozici 
barokních varhan bez ohledu na omezené prostorové možnosti skříně. 
Rekonstruovaná dispozice se značně odlišuje od původní dispozice. 
Nástroj má šest rejstříků a rokokovou skříň se střední věží. Varhany 
jsou průběžně udržovány a konzervovány a jejich píšťaly se občas 
rozeznějí při koncertech Základní umělecké školy, která kapli využívá 
jako koncertní sál. V současné době se již projevují u nástroje některé 
nedostatky, včetně lokálně aktivního červotoče. V budoucnu se počítá 
se stylovým rekonstruováním nástroje do původního stavu.  

František Schusser 
 

 
  Projekt Živá pam ěť Jiho českého kraje  
 

Pište příběhy  
 

Web pro seniory na adrese www.sedesatka.cz otevírá pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje ojedinělý projekt. Lidé mohou na adresu 
pamet@sedesatka.cz zasílat zajímavé příběhy či osudy, které by 
neměly být zapomenuty a které se váží k Jihočeskému kraji.  
 
„S každou generací odchází obrovský rezervoár zkušeností, příběhů, 
osudů a jmen, o které následující generace definitivně přicházejí. 
Cílem projektu Živá paměť Jihočeského kraje je zachytit zajímavé 
příběhy, redakčně je zpracovat a uchovat je pro budoucnost. Všechny 
sebrané příběhy a osudy budeme postupně zveřejňovat na 
www.sedesatka.cz, nejlepší z nich pak v roce 2012 vydáme knižně“  
vysvětluje Jan Vojvodík z občanského sdružení CENTRED, které 
web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje. 
Jihočeský kraj je jedním z prvních českých krajů, které se k projektu 
připojily. Projekt se bude postupně věnovat celému území České 
republiky, jednotlivé kraje se v současné době rozhodují o svém 
vstupu do projektu. 
 
„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a 
dneškem.  V každém z těch poválečných desetiletí prožívali obyvatelé 
jižních Čech společenské i hospodářské změny, bylo to velmi neklidné 
půlstoletí. O to více zajímavých příběhů, na které by se nemělo 
zapomenout, by se mohlo sejít “ dokončil Vojvodík. 
Projekt Živá paměť Jihočeského kraje potrvá až do podzimu 2012. 
Více na www.sedesatka.cz.  

Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.  
 

Varhany na kůru kostela sv. Petra a Pavla 

Rokokový pozitiv v kapli sv. Josefa a Barbory, detail klaviatury 
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Kaplická městská pečeť v roce 1945  
a později  
 

Když v létě 1945 kaplická Místní správní komise (pracovala od 27. 
června) v čele s učitelem Karlem Malým začala dávat dohromady 
agendu po bývalém německém městském úřadě,  získala pouze pečeť 
(razítko) oválného tvaru se znakem města a česko-německým textem 
„M ěstský úřad Kaplice“ – Bürgermeisteramt Kaplitz“. Jednalo se 
fakticky o pečeť, používanou v předválečném období v čase, kdy 
Kaplice měla již přiznán statut města. Protože nebyl k dispozici 
dekret z první republiky, kterým se Kaplice stala (již podruhé) 
městem, začala MSK používat kulatou pečeť s tzv. malým státním 
znakem (českým zemským znakem) – který  byl v  platnosti již 
v předválečném období pro obce, které neměly zvláštní znak 
(městský erb), schválený podle předválečných předpisů. Malý státní 
znak (dvojocasý lev ve skoku, s jazykem vyplazitým a se slovenským 
štítkem na hrudi) se od osvobození používat takřka všude, kde bylo 
potřeba úředně (tj. oficiálně) cokoliv doložit. Tedy používaly ho 
veškeré státní orgány, ale stejně tak samospráva (obce). Vycházelo se 
z nařízení vlády, kterým bylo potvrzeno, že jsou v platnosti 
předválečné  zákony, zejména zákon č. 252 z roku 1920 o státních 
symbolech, a zákon č. 269 z roku 1936, který dopřesňoval působnost 
prvního zákona (poznámka autora: druhý ze zákonů m.j. zavedl 
povinnost platit za používání státních symbolů, především pak státní 
vlajky. Toto se týkalo veřejných spolků a organizací a nebylo 
přípustné, aby třeba při sokolské slavnosti - i jakékoli jiné – byly 
prapory sokolů ve větším počtu a velikosti, nežli vlajky státní. 
Omezení tehdy víceméně směřovalo k tomu, aby německé spolky na 
svých slavnostech vlajkoslávami nezastiňovaly státní symbol). 
Protože po válce byl v používání pečetí (razítek) značný zmatek 
(někde dokonce používali protektorátní razítka, ba i upravená razítka 
německoříšská) rozhodlo ministerstvo vnitra o zavedení pořádku. 
Počátkem roku 1947 poslal ONV Kaplice (předseda F. Nožička) 
kaplické radnici dopis s upozorněním, že obce v Čechách „smějí 
používat pouze pečetě v přesné heraldické podobě malého státního 
znaku, který jest převzat z velkého státního znaku“. Kapličtí radní  o 
tom jednali a sdělili, že Kaplice měla již v předválečném období 
schválen parlamentem vlastní městský znak (erb), ale že doklad o tom 
není k nalezení. Předseda Místního národního výboru Jiří Vítek 
v odpovědi ONV uvedl „… Kaplice je vlastníkem městského znaku 
z doby předválečné, ale není k disposici dekret, jímž se tak stalo….“ . 
Rada města během roku 1947 několikrát o celé záležitosti jednala a 
vše vyústilo v závěr, že radní Vladimír Diviš (pozn. autora: 
zodpovídal v Kaplici za školství a kulturu), připraví návrhy na to jak 
by měla městská pečeť (razítko) vypadat. Diviš poněkud otálel, ale  
nakonec naskicoval několik variant, z nichž nejzdařilejší se zdá být, ta 
uvedená na snímku  (Místní národní výbor v Kaplici + městský znak 
uprostřed). Rada města se usnesla, že úřední razítko MNV bude mít 
ve středu městský znak. Zda byly zadány práce k jeho zhotovení není 
ale v roce 1947 doloženo. 

Pavel Mörtl 
Pramen: St. okresní archiv Č. Krumlov, fond MNV Kaplice – 108, 
sig.I/1a, zápisy z jednání MSK a MNV 1945-1947. 
 

 
Zleva: návrhy městského znaku a praporu, čtvrtá je městská pečeť z 
předválečního období – otisk. Zcela vpravo Divišova skica - návrh 

městské pečetě z roku 1947 
 
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

3. dubna  Bujanovské koláčové běhy II. ro čník  
Na Bílou sobotu. Start v areálu školy v Bujanově. Od 9.00 hodin. 
Kategorie od dětí z mateřských škol až po veterány. Koláče pro 
každého závodníka! 
 

3. duben  Velikonoční setkání v novohradské kovárně 
Velikonoční kování, ochutnávka tradičních velikonočních jídel, 
pečení figurek, zdobení vajíček a pletení pomlázek od 13.00 do 17.00 
hodin. Ve 14.00 hod. vystoupení dětského krojovaného souboru 
Rybníkáři z Třeboně. Pořádá Rožmberk o.p.s. ve spol. s Městem 
Nové Hrady. Nové Hrady    
 

3. dubna  Novohradská číše 2010 
32. ročník taneční soutěže – memoriál K. Hrušky. Hotel Máj Nové 
Hrady, od 10.00 hodin soutěž Taneční ligy dospělých ve  
standardních a latinsko-amerických tancích a Postupová soutěž třídy 
„A“ ve standardních a latinsko-amerických tancích, od 18.30 hodin 
galavečer – semifinále a finále soutěže, vstupenky 50,- / 100,- Kč. 
Pořádá Město Nové Hrady.  
 

3. – 5. duben   Velikonoce u pana správce  
Speciální velikonočně laděné prohlídky hradu, Státní hrad Nové 
Hrady, podrobně na www.hrad-novehrady.eu.  
 

15. duben   Pracovní workshop  
Na téma „Nabídka cestovního ruchu na Novohradsku“ 
 

Od 10.00 hodin v Koželužně Nové Hrady. Přivítáme účast všech 
poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, správce historických objektů 
či turistických zajímavostí, zástupce místní správy i samosprávy. 
Cílem setkání je: 
- prezentace existujících služeb cestovního ruchu v Nových Hradech 

a okolí pro rok 2010 
- informování o akcích a aktivitách KIC Nové Hrady v roce 2010 
- návrhy na zlepšení služeb a spolupráce všech poskytovatelů služeb 

v cestovním ruchu 
Setkání se koná v rámci projektu „Nové Hrady - Vítejte u nás“.  
Akci organizačně zajišťuje KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195.  
 

8. května    Otevírání letní turistické sezóny  
                    na Novohradsku  
Tentokrát v Dolním Dvořišti, od 13.00 hodin. Soutěž pětičlenných 
„reprezentačních“ družstev obcí Novohradska v netradičních sranda-
disciplínách, kdy Vás formou „Her bez hranic“ seznámíme s historií i 
současností Dolního Dvořiště a okolí, zakončeno pěnovou šou. 

 

   Poutní slavnost v Blansku 
 

Římskokatolická farnost Blansko zve všechny zájemce na poutní 
slavnost po svátku sv. Jiří, patrona kostela. Ta se uskuteční v neděli 
25. dubna.  
Slavnostní mše sv. v 11.00 hodin v kostele  
Procházka od kostela ke kapličce odpoledne v 15.00 hodin. Kostel 
bude celé odpoledne otevřený - k prohlídce i odpočinku. 
VARHANNÍ KONCERT Martina Kubáta od 17.00 hodin.  
 

Na odpolední program pojede z Kaplice autobus. Odjezdy: Jihostroj – 
14.00, Penny Market - 14.02, škola - 14.04, aut. nádraží 14.06 hodin. 
Zpět z Blanska v 18.30 hodin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMOTOKLUB vás zve na 
 

KRAJSKÝ PŘEBOR V MOTOKROSU  
tříd 80, 125, OPEN, Veterán a Amatér  

za účasti předních jezdců Jihočeského kraje. 
 

3. dubna 2010 
Blanská kotlina 

Tréninky od 8.00 hodin, start ve 12.30 hodin. 
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Tak to vidím já… 
Dle mého názoru operativní řešení kauzy Mostky Radou města 
Kaplice, odborem životního prostředí a městskou policii přišlo 
doslova a do písmene s křížkem po funuse. Snad jen pouhým 
nedopatřením nebyla k sebechvále a děkovačce současně připojena 
také omluva všech zodpovědných nám občanům, z nichž mnohým 
podivínství jednoho z nás po léta ohrožovalo majetky a ztrpčovalo žití 
na Kaplicku.     

Jitka Drdáková 
 

Poděkování Maškarní ples 
Fotbalový klub Spartak Kaplice děkuje všem sponzorům, kteří 
přispěli do tomboly na Maškarním plese v Kaplici a tím podpořili 
rozvoj tělovýchovy a sportu mládeže ve městě.   

 
Jarní zamyšlení 
Tak už nám odešla paní zima, která má jistě své kouzlo, zvláště pro 
mladé, ale na jaře je pro všechny hned veseleji. Odcházejí časté 
nemoci z nachlazení a trable s topením. 
To už nás hřeje sluníčko a příroda se s novými nadějemi probouzí též 
do nového života. Obléká se do svátečního hávu, ozdobená jarními 
květinami a zpěvy ptáků, kteří nám ještě zbyli. Každé jaro si znovu 
přiznávám, že nejkrásnější období v roce je, když kvetou pampelišky. 
Jejich zlatě svítící koberce se nejvíce objevují právě na jaře. 
Zemědělci je nemají příliš v lásce a tak rostou v největším množství 
sice na úrodných, ale dnes často ladem ležících pozemcích na lukách i 
bývalých polích a takové je i stahektarové pole, rozkládající se nad 
Kaplicí od lomu až k zámečku. 
Chodívám zde poslouchat už první posly jara, skřivánky, ale v 
posledních létech se téměř všichni, zdá se mi, odstěhovali do ptačího 
nebe. Stejně jako před nimi zemědělci, kterým všude u nás hlavně po 
vstupu do Evropy pšenka příliš nekvete. I přes to, že pro nás dělají 
jednu z nejdůležitějších prací, živí nás, udržují naší přírodu a 
přirozené životní prostředí, byli a jsou i dnes nejméně odměňováni. 
Místo nich se na pole stěhují stavebníci a solární či větrní energetici. 
Stavebníci snad proto, aby měli předem vyhnojené zahrádky a 
energetici ani ne tak pro získávání ekologičtější energie, jako pro 
vidinu neúměrně bohatých zisků na úkor nás všech. Nelze je však 
zcela vinit. Využívají jen to, co jim dovolí naši zastupitelé a 
především zákonodárci se svými neprozíravými zákony. 
Málo se zajímáme o kolozubá města a nabízející se zemědělsky 
nevyužitelné prostory v přírodě. Zemědělské půdy nám trestuhodně 
ubývá, a s ní nenávratně i naše původní fauna i flora. Dnes nás 
obchodní řetězce částečně zaplavují, vlivem nerovné hospodářské 
konkurence, pro ně lacinějším zemědělským zbožím ze zahraničí. Ale 
co zítra? Nebudeme v pozítří hrabat špendlíčkem? A co naše příroda? 
O to se v době počítačů a honby za bohatstvím málokdo zajímá. 
Stav stahektarového pole nad Kaplicí není bohužel vyjímkou. 
Takových je u nás z různých omluvitelných i neomluvitelných 
důvodů tisíce. Nakonec to naše pole se někteří jedinci také z rodu 
Homo sapiens snažili nelítostným trávením zbavit i posledních zbytků 
života. 
Na změny v zemědělském hospodaření doplácí stále více druhů 
živočichů, zvláště ptáků. Jednoho z nich, kterého stále více ubývá, je 
nutné zvláště připomenout: jde o dříve všude hojnou, velice známou a 
opěvovanou vlaštovku obecnou - Hirundo rustica. Její švitořivý zpěv 
byl slyšet nejvíce zvláště na venkově s množstvím bývalých 
zemědělských usedlostí uvnitř staveb, zvláště v chlévech, stájích a 
průjezdech, kde hnízdily a měly též dostatek hmyzí potravy. Přilétá k 
nám vyhnízdit na jaře v dubnu a loučí se s námi již v září, odletem do 
afrických zimovišť. 

Je velice podobná též chráněné jiřičce obecné, která hnízdí na 
vnějších stěnách staveb v polokulovitých uzavřených hnízdech. Své 
méně časté švitoření více drmolí a jejím hlavním poznávacím znakem 
je bílá skvrna nad krátkým vidličnatě málo vykrojeným ocasem. 
Vlaštovku naopak zdobí dlouhý, vidličnatě vykrojený ocas, rezavé 
skvrny na hrdle a čele a hnízdí v otevřených miskovitých hnízdech. 
Její bývalé životní prostředí však stále více zaniká změnou 
hospodaření, zvláště do externího způsobu chovu dobytka, zmizením 
téměř všech drobných zemědlských usedlostí a znemožňováním jejich 
přístupu do stále ubývajících vhodných prostorů, chlévů a stájí. 
Proto se obracím spolu s dalšími milovníky a ochránci přírody ke 
všem našim čtenářům, zvláště k zemědělcům i chalupářům, kteří mají 
zmíněné podmínky, aby vlaštovičkám umožnili alespoň okénky po 
dobu jejich hnízdění stálý přístup do těchto prostor. Aby naše tolik 
opěvované vlaštovičky nezůstaly jen v našich krásných jihočeských 
písničkách.  
Příroda, s kterou jsme existenčně spjati, nám vytváří i krásné životní 
prostředí a proto si ji musíme chránit. Často nás také různě pozlobí, 
třeba ničením úrody, nebo poškozováním staveb. Než však pro ni 
vystavíme účet na spravedlivé vyrovnání, musíme si uvědomit, že 
nejvíce škodíme přírodě a životnímu prostředí právě my. Proto, 
chceme-li si uchovat bohatou biodiverzitu v naší přírodě, musíme pro 
ni na oplátku často přinést i osobní oběti. Zamýšlet se nad tím, jak 
šetrným způsobem skloubit naše zájmy s potřebami přírody a 
důsledky naší neblahé činnosti také napravovat. 
Často se ozývají nedobré zprávy i od nás z Kaplicka o špatném 
zacházení zejména se zvířaty. Nezájmem o své okolí a osud naší 
přírody, týráním či trávením zvířat, tudy jistě pro většinu z nás jako 
citlivé milovníky přírody cesta nevede. Případnou regulaci počtu 
jedinců různých druhů musíme přenechat příslušným institucím, které 
se šetrným způsobem postarají o jejich rovnováhu. Pro odborně 
vedenou ochranu naší přírody a životního prostředí jsou zřízeny 
odbory životního prostředí, veterinární správy, organizace ochránců 
přírody i záchranné stanice pro zvířata, kam se můžeme obrátit o 
pomoc, radu i se stížnostmi, které nám pomohou vyřešit. 
Po nekonečně dlouhé zimě se třeba už nyní těšme z té naší 
probouzející se jarní přírody. Nemusím chodit stále příliš daleko. I ta 
naše příroda má své kouzlo. Je svým osobitým způsobem též krásná, 
tajemná i složitá. Stačí se jen pozorně dívat a to často hodně zblízka.  
Je na světě naším největším bohatstvím a proto ji musíme za její dary 
odplácet stejnou mincí, abychom ji nezůstali nic dlužni a zachovali si 
ji do nejdelší budoucnosti pro ni samotnou i pro naše budoucí 
generace. 

Karel Opelka  
 

Výstraha – početí, končící potratem! 
Jako zhoubná sága přežívá v našem společenství neutuchající 
fenomén předváděcích akcí nejrůznějších spotřebních předmětů a 
nástrojů, které by neměly chybět v žádné běžné domácnosti – snad 
s vyjímkou mileneckých doupat, či nahodilých útulků bezdomovců, 
v nichž zmíněných technik netřeba.  
Ve středu 20. ledna 2010 byli potenciální zájemci z kaplické 
komunity pozváni na 16.00 hodinu do menšího sálu kulturního domu 
na předváděcí akci méně známé agentury z Děčína – Tipo Czech 
s.r.o., čímž bylo odstartováno „početí“ již tolikrát slyšených 
superlativů k užitným hodnotám a vlastnostem předváděného. Sešlo 
se zde cca 30 potenciálních uchazečů a ti se museli spokojit jen 
s několika kusy varného nádobí (titan), varnou indukční deskou, 
mokrosuchým vysavačem – vše dnes běžně zavedeno v marketech či 
spec. odborných obchodech. Větší pozornost vzbudil všečistící, 
úklidová aparatura na bázi vysokého sacího efektu s přehřátou parou 
vlastního vyvíječe. A také patřičně drahou – jak se dalo očekávat. 
Zatím žádný zázrak – ten přišel později. Novinkou – chmurnou – bylo 
vybírání všimného Kč 20,- / osobu na režii sálu.  
Pro zvýšení zajímavosti akce bylo uspořádáno slosování lístků 
s vyplněnými nacionálemi a pomyslnými výhrami, které ovšem 
nebyly nikdy vyplaceny a jen fiktivně odečteny z ceny příp. kupu, 
některé z předváděných věcí. Šlo a jde vždy jen o pozoruhodnou hru 
s čísly. Nějakým tajemným řízením autor „vyhrál“ hned v prvém tahu 
– snad proto, aby si lépe uvědomil, že nevyhrál vlastně vůbec nic! O 
nic lépe se nevedlo dalším vylosovaným.  

Brána názor ům otev řena ...  
 

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

Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 
Anonymy nezveřejňujeme. 

 

 



 
strana 11 

Zájemce o koupi se nepodařilo nalákat, nastalo dusné čekací vakuum 
v netrpělivém očekávání letákem slíbených dárků pro každého 
účastníka, pro něž dnes chodí nejméně 90% účastníků na všechny 
akce. Zde byla nabídka také mnohem chudší než bývá např. u 
agentury Beck, ta pamatuje na možnost „chutného jídla“ zamlženého 
ovšem také jídlem „nechutným“, jako tomu bylo na akci 2. 2. 2010 
v Třeboni.  
Leták v Kaplici sliboval jako vždy: dárek pro muže (nářadí, nástroje 
špatné kvality), dárek pro ženy (prací prášek, káva), pro manželské 
páry dokonce houpacího koníka aj., radost pohledět. Zabodoval by 
zde zajisté třeba i nočník, plný briliantů. 
Shrňme: „Páni, dámy, beseda začíná, páni, dámy, beseda je. Páni, 
dámy buďme veselí…“ Znáte? Kdo by neznal Českou besedu! 
Měla však neveselý konec; snad vlivem obchodního neúspěchu žádné 
slíbené dárky, alébrž každému tajemný balíček a v něm minirádiečko 
– nehrající. Vřava, která  nastala u vchodu mezi oklamanými 
účastníky měla brizanci hodnou defenstrace královských 
místodržících Martince a Slavaty, jež zažehla 30ti letou válku. Takže: 
„portrat“, jako vyšitý!  
Výkřiky: „…lháři, podvodníci, darebáci, hyeny, lumpové…“ 
nabývaly na intenzitě a olej do ohně přilil sám examinátor, když 
kajícně „uznával“ rozhořčení, zaviněné podle něho ovšem tím, že: 
„Auto z Ostravy, vezoucí do Kaplic! dárky prostě ještě nedojelo…“ 
Ano, nedojelo nikdy, neboť také nebylo nikdy vypraveno! Vše bylo 
vědomě předem připraveno – totiž podvod – na účastníky. A 
podvádět vědomě (a v čemkoli) je vždy amorální, odporná zvrhlost. 
Bohužel děje se, charakterů ve společnosti ubývá.   
Celkový obraz popsaných jevů jen velmi stručně nechť si čtenář učiní 
sám. Občané, mějte pevnou vůli, zdravý rozum – odolávejte! Sláb 
jenom ten, kdo v sebe ztratil víru a malý jen ten, kdo zná jen malý cíl.  

J. M.  /redakčně zkráceno/  

 
 
   Řádková inzerce 
 
Hledám pronájem chatky na léto pro rodinu s dětmi v blízkosti lesa 
a řeky. Kaplicko. Tel. 736 159 658. 
 

Přijmu kadeřnici (ka) na vl. ŽL do Kadeřnictví na Náměstí ve 
Vyšším Brodě, dále pronajmu nebytový prostor v kadeřnictví 
vhodný pro kosmetičku, pedikérku, masérku, nehtařku. Kadeřnictví je 
na velmi lukrativním místě v příjemném prostředí. Bližší informace 
na tel. 723 357 564, Šubová. 
 

Koupím garáž v Kaplici. Tel. 605 389 961.  
 

Pronajmu byt 2+0 Na Vyhlídce. Byt se nachází ve 3. patře, 
kompletně zařízený. Bez zvířat a dětí. Volný od 1. 4. 2010. Cena 
8.000,- Kč/měsíc včetně energií. 1 osoba – 7.000,- Kč/měsíc. Tel. 
603 454 298.  
 

Prodám byt 2 + kk družstevní Na Vyhlídce, 4. patro, balkon, 40 m². 
Byt po částečné rekonstrukci, barový pult, úložné prostory pomocí 
sádrokartonu, nová kuchyně. Cena: 700 000,- Kč. Tel. 724 620 146.  
 

Prodám byt 3+1 v OV v ul. Míru o velikosti 72 m² + lodžie. Byt po 
rekonstrukci, zděné jádro. Volné po dohodě. Cena 1 160 000,- Kč. 
Tel. 724 620 146.  
 

Prodám byt 3+1 s halou a lodžií 72 m² + garáž, ul. Míru, Kaplice. 
OV. 1. patro, výtah, nové stoupačky, plastová okna a vyzděné mifky. 
Nová fasáda a vyzdění schodiště plánováno na r. 2010. Nové 
podlahy: lina a koberce, vestavěné skříně (pořizovací cena za skříně 
100 000,- Kč jako nové) na chodbě a v ložnici. Jádro původní, 
obloženo z kuchyně dřevem a v koupelně obklady. Garáž za barákem, 
el. 220V, nová střecha (prosinec 2009). Sklep. Fotky zájemci mohu 
poslat mailem. Volný dle dohody. Mob.: 731 348 382.  
Cena: 1 400 000,- Kč 
 

Prodám byt 3+1 v OV v ul. Míru ve standartním stavu, bez úprav. 
Velké místnosti, okna na jih, rozměr bytu 72 m². Volný ihned. Cena 
970 000,- Kč. Tel. 724 620 148.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRKK   PPRROOXXII MM AA  vv..oo..ss..  
Náměstí 206,  382 41  Kaplice 

www.proxima-kaplice.cz 
e-mail: info@proxima-kaplice.cz 

tel. 380 312 827, 380 312 820 
*************************************** 

 

* PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY  NEMOVITOSTÍ 
* PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ D ŮM 
* M ĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
    A KE KOLAUDACI STAVEB 
* SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
    BEZ POPLATKŮ 
 
 

    Z nabídky vybíráme: 
 

  -   PRONÁJEM BYTU 2+1 A 3+1 V KAPLICI 
  -   1/2 REKR. DVOJCHATY  
            U LIPENSKÉHO JEZERA 
  -   RODINNÝ DŮM V BENEŠOVĚ  
            NAD ČERNOU 
  -   ŘADOVÝ RODINNÝ D ŮM V KAPLICI 
  -   RODINNÝ DŮM V BESEDNICI 
  -   RODINNÝ DŮM V KAPLICI – NÁDRAŽÍ 
 

*********************************** 
Hledáme pro své klienty domy, byty, pozemky.  
Prodejte svoji nemovitost, dostanete peníze,  

které požadujete. 
 



 
strana 12 

 


