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   Starost ův sloupek 
 
 

V prosincovém čísle Zpravodaje jsem hovořil o rozpočtu 
města a také o tom, že se k němu v rámci jeho jednotlivých 
odvětví budu v letošním roce vracet. V měsíci březnu si nejen 
pedagogové připomínají významnou osobnost světového 
školství J. A. Komenského, a tak se pohled na školství přímo 
nabízí. 
Do předškolních zařízení je zastupitelstvem odsouhlasena 
částka 6 561 000,- Kč s tím, že příspěvek na činnost všem 
třem mateřským školám činí 4 311 000,- Kč a zbývajících 
2 250 000,- Kč je určeno na rekonstrukce střech, sociálních 
zařízení a zahrad. U dvou základních škol se jedná o 
celkovou sumu v částce 11 790 000,- Kč, kde se provozní 
náklady vyhouply na 7 490 000,- Kč a kdy rekonstrukce 
střech včetně opravy rozvodů TUV pod tělocvičnou spolykají 
zbývající 4 300 000,- Kč. Do tohoto odvětví rovněž spadá 
školní stravování s částkou 1 366 000,- Kč.  
Celkové náklady na školství tak činí 19 715 000,- Kč a spolu 
s bydlením a komunálními službami tvoří nejvyšší položky 
celého rozpočtu, který ve výdajích dosahuje částky       
179 270 000,- Kč. 
Jsem spolu s kolegy zastupiteli přesvědčen, že tyto náklady 
jsou potřebné, neboť zásadně stabilizují školství ve městě.     
I proto vedení města v těchto dnech s řediteli základních a 
mateřských škol projednalo technický stav budov a jejich 
vybavení s tím, že zjištěné skutečnosti budou postupně 
zakomponovány do rozpočtu roku 2007 a let následujících. 
Za konkrétní podporu směrem k mladým rodinám lze 
považovat skutečnost, že město, ostatně jako jedno z mála, 
dosud nepřistoupilo k úhradě režijních 
nákladů v mateřských školách.  
Do jiné skupiny patří střední školy, jejichž 
zřizovatelem je Jihočeský kraj. Zde město 
nese zodpovědnost pouze za stavební stav 
jimi pronajatých budov, v nichž probíhá 
výuka studentů a učňů. Je opodstatněné, že 
nepřímo vstupuje i do jednání souvisejících 
s koncepcí kraje u těchto školských zařízení. 
To se bezprostředně týkalo i Gymnázia, 
SOŠE a SOU Kaplice.V současné době se 
v souvislosti s naplněním třídy osmiletého 
gymnázia ukazuje nutnost větší spolupráce a 
koordinace tohoto subjektu s oběma 
základními školami z důvodu stability 
zmíněného osmiletého studia. 
Vážení spoluobčané, chtěl bych u příležitosti 
kulatého padesátiletého výročí založení 
Základní umělecké školy v Kaplici 
poděkovat všem bývalým a současným 
kantorům za obrovský kus práce na poli 
hudebního a výtvarného vzdělávání 
nejmladších generací. Z celé jejich plejády 
je povinností zmínit zakladatele a 
dlouholetého ředitele pana PhDr. Milana 
Kyzoura, s jehož  jménem je spjata historie 
školství v našem městě. 

Ferdinand Jiskra  
 

   Třídění komunálního odpadu ! ! ! 
 

Upozornění  
V předchozím roce se v Kaplici zdárně začalo rozvíjet třídění 
odpadů. Množství vytříděného odpadu se každým rokem 
zvyšuje a to se projevilo i  na odměně od firmy EKO-KOM. 
V roce 2005 odměna za množství vytříděného odpadu činila 
270 382 Kč. Výdaje na vývoz kontejnerů v roce 2005 činily 
400 000 Kč. Nákupy nových kontejnerů stály 319 000 Kč. 
Koncem roku 2005 však došlo ke znehodnocení obsahu 
kontejnerů na tříděný odpad tím, že kontejnery na sklo 
obsahovaly příměsi komunálního odpadu. Znečištěním 
vytříděné suroviny jiným druhem odpadu se celý obsah 
kontejneru a následně i celého vozu znehodnotil a jeho obsah 
musel být odvezen na skládku do Bukovska. Město Kaplice 
tak nedostane zaplaceno za vývoz kontejnerů a navíc muselo 
zaplatit za uložení na skládku. Na to doplatily i obce, které 
jsou součástí svozové linky v daný den a to; Bujanov, 
Skoronice, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Vyšší Brod, 
Loučovice, Omlenice, Zubčice, Soběnov, Rožmberk, Rožmi-
tál na Šumavě. Tímto se snižuje odměna za tříděný odpad, 
zvyšují se finanční náklady a zpomaluje se rozvoj měst a obcí 
ve zkvalitňování celého systému odpadového hospodářství. 
Opět připomínáme občanům, aby kontejnery na tříděný 
odpad používali pouze pro určené druhy odpadů. Kdo 
přistupuje k třídění odpadu nezodpovědně a lhostejně, ať ho 
raději vhodí do kontejneru na komunální odpad a nemaří 
tak úsilí občanů, kteří odpady poctivě třídí.  
Dále upozorňujeme občany, aby v den svozu neblokovali 
zaparkovanými vozidly kontejnery na tříděný odpad. Pokud 

se ke kontejneru svozová 
technika nedostane, nebude 
ten den kontejner vyvezen a 
jeho vývoz bude proveden až 
další termín. Pokud je 
kontejner plný, neodkládejte 
odpady vedle kontejneru. 
V krajní nouzi odpad odložte 
vedle kontejneru v den svozu 
(termíny svozu viz. tabulka). 
V letošním roce plánujeme 
úpravu sběrných míst pro 
kontejnery a další nákup 
kontejnerů na sklo tak, aby 
stávající stanoviště zajišťo-
vala sběr všech tří surovin 
papír, sklo, PET. Rovněž 
uvažujeme instalovat na kon-
tejnery informativní nálepky, 
které napoví, jaký odpad patří 
do daného kontejneru. 

 

Rozpis svozu tříděného odpadu 
najdete na str. 9   

 
 
 
 
 

Bývalá kaple sv. Josefa a sv. Barbory. Část 
Základní umělecké školy v Kaplici, která letos 
slaví výročí 50 let od svého založení … 
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   Provád ění statistického zjiš ťování 
 

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje podle zákona          
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v období od 25. 
února do 23. dubna 2006 statistická zjišťování ve vybraných 
městech Jč kraje. Mezi tato města byla vybrána i Kaplice. 
V uvedeném období navštíví speciálně vyškolení tazatelé 
některé domácnosti a budou se dotazovat na skutečnosti 
z oblasti sociální a ekonomické situace dotazovaných. 
Tazatelé se na požádání prokáží speciálním průkazem a 
příslušným pověřením ČSÚ ve spojení s občanským 
průkazem. Získané informace jsou dle zákona anonymní       
a nebudou využívány pro jiné než statistické zjišťování. 
Bližší informace mohou občané získat na tel. 386 718 561    
p. ing. Viera Ziková, e-mail: viera.ziková@czso.cz. 

 

   Šest nabídek knihovny 
 

Březen - Měsíc knihy a Internetu  
 

Březen byl vždy měsícem knihy – je stále, ale v dnešní 
technické době je i měsícem Internetu. I my se připojujeme 
k celostátní akci BMI a svým návštěvníkům nabízíme: 
1. Celý měsíc čtenářskou amnestii (upomínky a ostatní 
sankční poplatky zdarma – v obou odděleních knihovny).  
2. V týdnu od 6. 3. do 10. 3. 2006 Internet zdarma. Každý 
zájemce má 30 minut surfování po Internetu zdarma. 
3. Po loňské úspěšné akci jsme připravili dne 8. 3. 2006 
v oddělení pro dospělé seznámení s Internetem pro veřejnost 
Nebojte se Internetu. Na programu je přiblížení Internetu i 
laikům a vyhledávání na www adresách. Uchazeče 
očekáváme od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 
hodin. Zájemci si mohou předem domluvit telefonicky 
hodinu.  
4. V oddělení pro děti bude po celý měsíc probíhat soutěž 
„Přísloví napoví“, která bude vyhodnocena v dubnu, výherci 
budou odměněni.  
5. Dne 15. 3. 2006 v 17.00 hodin se uskuteční v oddělení pro 
děti beseda „Jak Buddhové přišli na západ“. 
6. Zakončením tohoto měsíce se stane 31. 3. 2006 již šestá 
Noc s Andersenem. Děti si při ní užijí pohádkové spaní 
v knihovně.  
Ještě bychom chtěli upozornit na naše dobře fungující 
pobočky knihovny. Na Sídlišti 9. května v panelové domě č. 
776 je pobočka otevřena ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin. 
Pobočka v Blansku pak v úterý mezi 16.30 a 19.30 hodinou. 
Všechny čtenáře i příznivce knihovny srdečně zveme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   Besedy na ZŠ Školní 
 

V měsíci lednu proběhly na ZŠ Školní v devátých třídách 
tématické přednášky o drogách a rasismu s příslušníkem 
Městské policie z Českého Krumlova panem strážmistrem 
Pípalem. 
Přednášku vedl profesionálně a byl velice upřímný. Různými 
metodami nás dokázal vyprovokovat k zajímavým diskuzím. 
S některými našimi názory se ztotožňoval a svěřil se nám i 
s názory svými. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí, které 
za normálních okolností znají pouze lidé, kterých se týká 
např. protidrogové léčení. I při takto závažných tématech 

dokázal být vtipný a občas se i pousmál. 
Myslíme si, že je dobře mluvit o těchto 
globálních problémech, ať už je to rasismus nebo 
drogy. Obzvlášť s mladými lidmi a dětmi, které 
ještě nemají v hlavě správně srovnané hodnoty, 
jež by měly být zásadní v jejich životech. 
Bohužel jsou i tací, co si tyto hodnoty neujasní 
nikdy, a tak musíme dbát na včasnou prevenci. 
Jsme přesvědčeni, že přednášky podobného 
charakteru jsou velice dobrým základem a že 
nám všem prospějí. Díky těmto aktivitám, které 
pro nás naši učitelé připravují, jsme  ve svých  
znalostech zase o něco dál, ale máme i pocit, že 
jsme lepšími lidmi. Tímto chceme poděkovat 
panu strážmistrovi a říci mu, že se těšíme na 
další sérii jeho přednášek, kdy ho budeme opět 
rádi poslouchat a debatovat s ním. 

Pavel Jan, Eva Jandová, žáci 9. B  
 

 

Základní um ělecká škola Kaplice  
si Vás dovoluje pozvat na oslavy 50. výročí založení školy 
 
Pond ělí 6. 3. 2006 v 15.30 hod. / kaple ZUŠ  
Slavnostní zahájení oslav: komorní koncert,  
vernisáž výtvarných prací žáků a učitele  
výtvarného oboru  Mgr. Martina Kubaláka a prohlídka školy 
 

Pond ělí 6. 3. 2006 v 17.00 hod. / kino Kaplice 
Slavnostní žákovský koncert 
Hosté: Nordwaldkammer orchestr z Rakouska 
 
Úterý 7. 3. 2006 v 13.00 hod. / sál KD Kaplice 
Taneční show pro žáky ZŠ a SŠ: k tanci zahrají dvě pop-rockové 
skupiny a komorní soubory hudebního oboru ZUŠ 
 

Středa 8. 3. 2006 v 17.00 hod. / kino Vyšší Brod 
Slavnostní žákovský koncert 
 

Pátek 10. 3. 2006 v 18.00 hod. / kino Kaplice 
Slavnostní koncert: k poslechu zahrají: taneční orchestr Agria a 
žákovský soubor Klapeto 
 

Staročeská koleda v Kaplici. Zvláštní poděkování patří koledníkům, a také učňům 
(Gymnázium, SOŠE A SOU Kaplice), kteří se postarali o občerstvení …  
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
březen

 
 
 
 

 
 
 

 

1. středa Komedie USA   116 min.  
2. čtvrtek 40 LET PANIC  
20.00 hod. Roztomile naivní panic středního věku na stará 

kolena absolvuje první výpravu do neprobá-
daných končin sexu … Režie: J. Apatow.  

  Hl. role: S. Carell, C. Keemer 
 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
6 pondělí Akční film USA   80 min.  
20.00 hod. OSTROV 
  21. století. E. McGregor a S. Johanssová žijí 

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

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
8. středa Tragikomedie ČR/SRN  100 min.  
9. čtvrtek ŠTĚSTÍ 
20.00 hod. Dech beroucí film o obyčejném štěstí, 

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

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
13. pondělí Komedie USA    93 min.  
20.00 hod. HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ 
   Uvidíte bláznivé uklízeče, nechutné legrácky 

v kuchyni a hodně rozprav o sexu… Režie: Rob 
McKittrick. Hrají: R. Reynolds, A. Faris, J. Long 

   Vstup 50,- Kč, mládeži nepřístupno 
15. středa Romantický film USA  124 min.  
16. čtvrtek ELIZABETHTOWN 
20.00 hod. Totální fiasko je pro něj katastrofou, a jeho 

podvečerní sebevraždě navíc zabrání telefonát o 
smrti otce. Na palubě letadla, kterým míří na 
pohřeb, pak ale potkává optimistickou letušku…   

   Režie: C. Crowe. Hrají: Orlando Bloom,  
   Kirsten Dunst,  Alec Baldwin 
 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
20. pondělí Romantický film USA    131 min.  
20.00 hod. LEGENDA O ZORROVI 
 Mstitel v černé masce se vrací. Antonio 

Banderas znovu bojuje s kordem v ruce za 
spravedlnost a čest. Režie: M. Cambell. Dále 
hrají: C. Zeta-Jonesová, R. Sewell 

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
22. středa Komedie    90 min.  
23. čtvrtek FINTY DICKA A JANE  
20.00 hod. Dick pracoval jako drak, přesto přišel o práci, 

nezbývá než poctivý život opustit a vydat se na 
dráhu zločinu. Končí hra podle pravidel… 
Režie: D. Parisot. Hrají: J. Carrey, T. Leoni, A. 
Baldwin 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
27. pondělí  Česká komedie      112 min.  
17.30 hod. JAK SE KROTÍ KROKODÝLI  
20.00 hod. Ať už rodina horolezce Luboše a baletky Anny a 

jejich dvou dětí naplánuje cokoliv, vždycky je to 
nakonec úplně jinak… Režie: M. Poledňáková. 
Hrají: M. Etzler, I. Timková, J. Mádl, E. 
Holubová, S. Laurinová… 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 

29. středa Drama USA   119 min.  
30. čtvrtek V MOCI ĎÁBLA  
20.00 hod. Strhující souboj mladé dívky se samotným  

ďáblem. Mysteriózní film inspirovaný skutčenou 
událostí. Režie: S. Derrickson.  

   Hrají: L. Linneyová, T. Wilkinson 
  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
4. března, sobota  od 14.00 hodin  

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Rej masek, hudba, tanec.  
Hostem karnevalu je zpěvák Drobek s taneční 
skupinou Impuls.  
Vstupné 10,- Kč/masky, ostatní 30,- Kč  
Kulturní dům Kaplice      
 

18. března, sobota od 20.00 hodin  

COUNTRY SHOW  
VLÁDI R ŮŽIČKY 
Hrají kapely: Šance (Č. Budějovice), Luisiana 
(Písek), Harley (Kaplice) 
Kulturní dům Kaplice        Předprodej v Infocentru 
 

22. března, středa    od 10.00 hodin 

KOCOUR V BOTÁCH 
Divadelní pohádka v podání Mladé scény Ústí nad Labem.  
Pro školky, 1. a 2. třídy a veřejnost. 
Kulturní dům Kaplice         Vstupné 30,- Kč 
 

25. března, sobota   od 21.00 hodin 

DISCO SHOW 
Kulturní dům Kaplice       
 

28. březen, úterý    od 18.00 hodin  

ON THE ROAD – na cestě 
OSOBÁKEM DO HONGKONGU   

aneb VLAKEM VŠECH T ŘÍD 
NAPŘÍČ ASIÍ   

Cestopisná beseda s  Ivem „Fíkem“ 
Dokoupilem. Vstupné 20,- Kč dospělí,   
děti zdarma 
Kino Kaplice  
 

 
Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.,  
Čtvrtek 9. 3., 18.00 hod., vstupné dobrovolné 
 

Domácí násilí  
Mýty a skute čnost   
Přednáší: Lucie Kolářová (sociál. pracovník poradny EVA – porad-
ny pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě v Č. Budějovicích) 

 

   Poslední verze R3/D3 v Infocentru 
 

Až do 15. března je možné v infocentru (budova kina) 
shlédnout virtuální promítání poslední verze plánu vedení 
trasy rychlostní komunikace R3/D3, úsek od hranice území 
Jihočeského kraje po hranici s Rakouskem. Ve všední dny 
denně od 8.00 do 17.00 hodin.   

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
březen

Na duben Kino Kaplice připravuje:  HOOLIGANS , ZABIJ NIXONA, PANENSTVÍ NA OBTÍŽ, DOMINO, PANIC  
JE NANIC , SHAW 2, EXPERTI , TYGR A SNÍH, CO JE ŠEPTEM 
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Pozoruhodné drobnosti 
 

Mezi zdobné prvky na domech patří bezesporu i domovní 
znamení. Kaplice jich pravděpodobně nikdy neměla 
mnoho; to jen na jejích nejstarších fotografiích se zdá, že 

se jimi alespoň 
pár domů ho-
nosilo. Všimli 
jste si, na 
kterém domě 
zůstalo zname-
ní až do dneš-
ních dnů? 
 
 
 
 

 
Poohlédněte se v uličkách, na domech i 
zídkách městského jádra po další trojici  
ozdob, z nichž nejméně jedna nevydá své 
tajemství snadno...   

Red 

 
 Z pohádky  do pohádky 
 

Ve světě pohádek se ocitli všichni, kteří 21. 1. 2006 navštívili 
ZŠ Fantova. Čekaly je známé postavičky a řada úkolů. 
Makové panence navlékaly děti korálky, Večerníčkovi 
skládaly čepici, u Budulínka přebíraly hrášek a zpívaly 
známou písničku. Rákosníček je pustil do svého Brčálníčku 
pro ryby a hvězdy, Krtek si pro ně připravil ovoce ze své 
zahrádky. Děti čekalo malování se zvířátky, zdobení perníčků 
v Perníkové chaloupce a házení míčků u Medvídka Pú. 
Z jazykové učebny se linuly tóny německých písní našich 
druháků a třeťáků. 
Při cestě pohádkami se mohly děti zastavit na jarmarku a 
zhlédnout pohádku žáků 2. stupně „ O bílé kočičí princezně“. 
V počítačové učebně je čekaly hry a v tělocvičně opičí dráha, 
kde se dosyta vyřádily. Doufáme, že se všem v pohádkách 
líbilo a že se příště opět setkáme s tak velkým zájmem rodičů 
i dětí. 

               ZŠ Fantova 
 

   Mateřská škola, Nové Domovy 
 

Haló, dětičky, haló! 
Do školky by se vám už chtělo? 
Neváhejte, nečekejte,  
na návštěvu teď k nám pojďte. 
Máme pro vás připravenou  
školku pěkně vyzdobenou.  
Vezměte mamku, taťku, babičku i dědu,  
začínáme 29. března ve středu. 
 

Mateřská škola Nové Domovy 221 si Vás dovoluje pozvat na 
Den otevřených dveří, který se bude konat dne 29. 3. 2006 od 
9.00 do 14.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.  
Zápis nových dětí na školní rok 2006/2007 do naší MŠ 
proběhne v měsíci dubnu.  

  Pravidla pro pronajímání byt ů  
 

v domě chráněného bydlení v Blansku 
 

I. Cíl 
Dům chráněného bydlení v Blansku  slouží pro 
zajištění bydlení a sociálních služeb podle 
individuálních potřeb osob, které mají zvláštní 
potřeby v oblasti bydlení z důvodu zdravotních či 
z důvodu pokročilého věku tak, aby došlo 
k prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. 
Sociální služby jsou poskytovány podle 
individuálních potřeb nájemců s důrazem na 
posilování jejich autonomie a soběstačnosti (ve 
smyslu § 10 zákona č. 102/1992 Sb. a § 73 zákona 
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
II. Cílová skupina 
Byty v domech chráněného bydlení jsou 
pronajímány těmto občanům dle níže uvedených 
priorit: 
 

1. Staří (osoby, které již dosáhly důchodového 
věku) nebo zdravotně postižení, osamělí občané 
nebo manželské dvojice, jejichž zdravotní stav a 
sociální poměry odůvodňují poskytování 
pečovatelské služby.  
2. Osoby, které jsou již v důchodovém věku, u 
nichž lze důvodně předpokládat, že budou 
potřebovat pečovatelskou službu pro postupné 
zhoršování zdravotního stavu.  
3. Starší manželské dvojice, druh, družka, 
popřípadě jiná příbuzenská dvojice, která je již 

v důchodovém věku nebo těžce zdravotně postižení, jestliže  
alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry 
odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu 
z vážných důvodů potřebnou péči nemůže poskytnout.  
4. Staří (osoby, které již dosáhly důchodového věku) nebo 
těžce zdravotně postižení občané, kterým kvalita bydlení 
v domě s pečovatelskou službou nahradí úkony pečovatelské 
služby, které jim doposud v jejich dosavadních, méně 
kvalitních bytech byly poskytovány. (donáška uhlí, zatápění, 
vynášení popela, donáška vody apod.)  
5. Staří (osoby, které již dosáhly důchodového věku) nebo 
těžce zdravotně postižení občané, kterým působí majitel 
domu duševní a fyzické příkoří, a kteří splňují podmínky pro 
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.  
6. Staří (osoby, které již dosáhly důchodového věku) nebo 
těžce zdravotně postižení občané, kteří bydlí ve vyšších 
podlažích bez výtahu, pro které se stává bydlení v těchto 
bytech z důvodů stáří nebo špatného zdravotního stavu stále 
těžší a nemohou si sami zajistit výměnu za adekvátní byt.  
7. Staří (osoby, které již dosáhly důchodového věku) nebo 
těžce zdravotně postižení občané, kteří již nemohou dále 
hradit náklady spojené s užíváním stávajícího městského bytu 
pro jejich nadměrnost, a tento byt zůstane městu k dalšímu 
přidělení dle vyhlášky o přidělování městských bytů do 
nájmu občanů.  
8. Staří (osoby, které již dosáhly důchodového věku) nebo 
těžce zdravotně postižení občané, kteří užívají stávající byt se 
svými zletilými dětmi, které mají již své rodiny, a přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou by vyřešilo bytovou 
situaci těchto dětí a tyto by nebylo nutno řešit přidělením 
městského bytu.  

pokračování na str. 5 

10. 

12. 

11. 
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III. Další podmínky 
Podle výše uvedených podmínek lze přidělit byt v domě 
chráněného bydlení pouze občanům, kteří mají trvalé bydliště 
v Kaplici nebo v osadách v územním obvodu města Kaplice 
s touto výjimkou: 
1. Starý (osoba, která již dosáhla důchodového věku)   nebo 
těžce zdravotně postižený osamělý občan má trvalé bydliště 
mimo Kaplici, ale není si schopen pro stáří, nebo špatný 
zdravotní stav zajišťovat péči o sebe a svou domácnost, 
rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v Kaplici nebo 
v osadách v územním obvodu města Kaplice a poskytnutím 
bytu v domě s pečovatelskou službou by měli možnost o 
takovou osobu pečovat.   
2. Starý (osoba, která již dosáhla důchodového věku) nebo 
těžce zdravotně postižený osamělý občan, který má trvalé 
bydliště v obcích ve správním obvodu města Kaplice jako 
obce s rozšířenou působností, který pro své stáří nebo špatný 
zdravotní stav si není schopen zajišťovat péči o svou 
domácnost a z těchto důvodů by hrozilo nebezpečí strádání 
nebo újmy na zdraví.   
 

IV. 
V domech chráněného bydlení nelze ubytovat občany trvale 
ležící, postižené psychózami a jinými psychiatrickými 
poruchami, jako jsou rysy nesnášenlivosti a asociálního 
jednání, alkoholismus a jiné toxikomanie, pod jejichž vlivem 
by byl narušen život v domě chráněného bydlení. 
Do bytu v domě chráněného bydlení nelze přihlásit 
k trvalému pobytu žádnou jinou osobu nebo rodinného 
příslušníka, pokud tato osoba nebo rodinný příslušník sám 
nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v domech 
s pečovatelskou službou dle odstavce II. Bodu 1 – 8 a dle 
odstavce III. Bodu 1, 2.  
 

V. 
Žádosti o přidělení bytu v domech chráněného bydlení se 
soustřeďují na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Kaplice, který předkládá návrhy 
pro přidělení bytu k rozhodnutí Radě Města Kaplice. Žá-
dosti o přidělení bytu v domě chráněného bydlení Blansko 
přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kaplice 
od 15. 3. 2006.  
 

Rozpis nájemného  
Chráněné bydlení Blansko čp. 66 
 

ob
je

kt
 

po
dl

až
í 

by
t 
č
. 

velikost m² bytu  
m² sklepu   

ná
je

m
  

1 garsonka 35,72 + 6 1271 
2 garsonka 31,64 + 6 1147 
3 garsonka 31,64 + 6 1147 

C 1 

4 garsonka 35,84 + 6 1274 
5 2 + 0 41,14 + 6 1436 
6 2 + 0 61,04 + 6 2042 
7 garsonka 32,56 + 6 1175 
8 garsonka  32,56 + 6 1175 

C 2 

9 2 + 0 56,91 + 6 1907 
10 2 + 0 41,15 + 6 1436 
11 2 + 0 61,47 + 6 2055 
12 garsonka 32,57 + 6 1175 
13 garsonka 32,61 + 6 1176 

C 3 

14 2 + 0 56,94 + 6 1917 

15 garsonka 30,62 + 6 1125 
16 garsonka 42,02 + 6 1463 
17 garsonka 33,77 + 6 1211 

A 2 

18 garsonka 39,32 + 6 1289 
 

V nájemném nejsou započteny odpisy z vybavení bytu, 
které mohou činit cca 500,- Kč/byt.  
 

Zázemí pro nájemníky: 
Recepce včetně sociálního zázemí. Klubovna včetně WC. 
Přípravna na výdej ohřívaných obědů. Sklad a umývárna 
termosů. Prádelna a sušárna. Společná koupelna pro 
nájemníky. 

 
  Plnění rozpo čtu k 31. prosinci 2005 
 

PŘÍJMY 
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 10 000 11 845 11 845 357,00 
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 4 600 7 747 7 748 308,00 
daň z příjmů právnických osob 10 000 11 834 11 834 863,00 
daň z příjmů právnic. osob obec 2 000 3 314 3 314 360,00 
daň z přidaté hodnoty 18 000 17 710 17 710 131,00 
daň z nemovitostí 2 500 4 042 4 042 010,00 
poplatek za znečištění ovzduší 5 10 10 260,00 
poplatky za odnětí půdy 20 15 14 852,00 
výtěžek z výherních hracích 
automatů  402 403 399,78 
správní poplatky 3 409 5 089 5 090 240,00 
místní poplatky 4 370 4 816 4 819 057,00 
Daňové příjmy celkem 54 904 66 824 66 832 837,78 
příjmy z poskytování služeb     217 327 327 113,70 
odvody příspěvkových organiz.         2 234 2 209 2 209 985,00 
odvod přebytků org. s přím. 
vztahem  373 373 814,00 
příjmy z pronájmu majetku   7 736 7 237 7 238 950,00 
příjmy z úroků  a dividend                               408 390 389 551,98 
přijaté sankční platby           410 896 899 456,28 
příjmy z finančního vypořádání                   36 35 485,90 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 2 931 2 931 2 933 431,00 
ostatní přijaté vratky                                 64 64 104,50 
příjmy z prodeje majetku                           12 12 447,00 
přijaté neinvestiční dary                        57 56 800,00 
přijaté pojistné náhrady          119 117 992,00 
přijaté příspěvky a náhrady    7 311 7 314 322,76 
ostatní nedaňové příjmy                   190 526 525 209,80 
příjmy z úhrad vydobývacího 
prostoru   20 29 29 252,50 
splátky půjček SF                           68 68 050,00 
Nedaňové příjmy celkem  14 146 22 585 22 595 966,42 
příjmy z prodeje domů 2 000 23 930 23 929 804,58 
příjmy z prodej pozemků 500 1 034 1 034 703,00 
Kapitálové příjmy celkem  2 500 24 964 24 964 507,58 
neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu  543,00 543 000,00 
neinvestiční dotace ze SR na 
soc. dávky 26 513 30 513,00 30 513 000,00 
neinvestiční dotace ze SR  
souhr. vztah 16 789,10 16 789,10 16 789 100,00 
neinvestič. dotace ze SR ostatní 1 105 1 105,00 1 105 032,00 
dotace výsadba melioračních dřevin  98,60 98 600,00 
dotace Mze-evidence podnikatelů  29,80 29 800,00 
dotace MK knihovna VISK3  46,00 46 000,00 
dotace na výkon státní správy r. 
2004  170,00 170 140,00 
dotace na lesní hosp. osnovy  25,00 25 287,00 
neinvestiční dotace od obcí  901,00 901 143,00 
grant Jč kraje nemov. kult. pam.  89,00 89 000,00 
neinv. dotace od krajů na výkon  489,00 488 509,00 
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st. správy 
neinv. dotace od krajů na hasiče  122,90 122 900,00 
neinv. dotace od krajů Program 
obnovy venkova  21,60 21 600,00 
příspěvek na hospodaření v lesích  165,10 165 232,00 
převod z fondu hospod. činnosti 6 326 4 103,00 4 102 594,00 
převod z depozitního účtu  101,00 100 688,00 
investiční dotace LHO   34,00 33 909,00 
investiční dotace ze SR 
chráněné bydlení 5 760 5 760,00 5 760 000,00 
Investič. dotace vodovod Blansko  1 048,00 1 048 000,00 
grant Jč kraj projekt Bělidlo 112,50 112,50 112 500,00 
Přijaté dotace celkem  56 605,60 62 266,60 62 266 034,00 
PŘÍJMY 
CELKEM 128 155,60 176 639,60 176 659 345,78 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 40 40 34 742,00 
zaměření majetku města 1 626 761 760 165,00 
převod do HČ dotace  165 165 232,00 
nákup lesního pozemku  220 219 148,00 
výkon st. správy v lesním 
hospodářství  817 816 445,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 666 2 003 1 995 732,00 
Vnit řní obchod, cest. ruch 
Bělidlo 101 280 278 277 580,00 
komunikace úklid, posypy 2 750 3 329 3 328 277,00 
opravy komunikací 500 407 406 736,60 
BESIP propagace 10 2 1 948,50 
vyhrazená parkovací místa 20 56 55 998,00 
příspěvek na dopravní obslužnost, 
cyklostezky 280 146 145 263,00 
dopravní zprav, poradenské služby 25 37 36 109,70 
dopravní značení, odtah vraků 80 281 280 718,00 
přeložka komunikace II. třídy 
projekt 800 715 714 476,40 
provádění st. odborného dozoru 10   
oprava autobusové zastávky Mostky  59 58 733,80 
opravy místních komunikací, Přísečno  1 105 1 104 385,88 
přemístění autobus zastávky Jihostroj 500   
komunikace Lipová 1 200 1 074 1 073 732,80 
vyhýbací pruhy k zámečku 100 100 100 000,00 
projekt mostu Papírna  455 454 937,00 
opravy chodníků a schodišť 1 000 3 938 3 936 131,83 
opravy a čištění dešťových vpustí 200 1 421,00 
Doprava celkem 7 475 11 705 11 697 869,51 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 8     
vodovodní řad Blansko podíl 1 000 2 328 2 328 001,28 
přívodní řad úhrada úroků,  
změna projektu 280 280 277 831,50 
vodovod Pořešín projekt 250 190 189 100,00 
projekty JVS, žádost o dotaci 802 644 643 567,00 
opravy kanalizací a vpustí  279 273 921,59 
intenzifikace ČOV Kaplice 19 563 16 525 16 523 712,26 
Vodní hospodářství celkem 21 903 20 246 20 236 133,63 
Spoje - zřízení TV Prima 35 37 35 923,00 
MŠ Nové domovy oprava ploché 
střechy, PD zahrada 80 80 80 000,00 
MŠ 1.máje 771 rekonstrukce soc. 
zařízení, střechy 500 736 735 745,20 
MŠ ND příspěvek na činnost 1 728 1 728 1 728 000,00 
MŠ Nové domky přísp. na činnost 988 988 988 000,00 
MŠ Nové domky příspěvek na 
opravu střechy   14 14 000,00 
MŠ 1.máje 771 přísp. na činnost 1 412 1 412 1 412 000,00 
Předškolní zařízení celkem 4 708 4 958 4 957 745,20 
ZŠ Fantova oprava TÚV, inzerát  463 462 430,70 
ZŠ Fantova rekonstrukce šaten a 
střechy 500 872 871 933,55 

ZŠ Školní rekontrukce 
střechy,vzduchotechnika 500 623 622 898,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 044 3 044 3 044 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 3 932 3 932 3 932 000,00 
Základní školy celkem 7 976 8 934 8 933 262,25 
ŠJ Školní stavební úpravy 350 189 186 785,00 
ŠJ Fantova rekonstrukce kuchyně a 
střechy  859 858 615,20 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 780 780 780 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 392 392 392 000,00 
Školní stravování celkem 1 522 2 220 2 217 400,20 
městská knihovna 1 700 1 883 1 849 215,79 
zřízení muzejní expozice 180 171 170 698,00 
kronika města 17 19 18 950,50 
Kaplické slavnosti 220 354 354 197,00 
přeshraniční spolupráce 40 22 21 101,50 
KIC příspěvek na činnost 3 050 3 000 3 000 000,00 
oprava sloupu se sousoším 
Hradiště  129 127 500,00 
projekt na opravu válečných hrobů  8 3 662,00 
hrad Pořešín 100 102 101 539,00 
kaple Josefa a Barbory vytápění, 
lavice  486 483 906,05 
údržba památek podíl 400 123 121 437,90 
oprava věže Bělidlo 101  191 191 142,00 
městský rozhlas údržba 20 18 17 881,00 
občanská komise 80 87 74 423,00 
Kultura celkem 5 807 6 593 6 535 653,74 
sportovní hala Bělidlo 650 545 542 867,10 
hřiště u ZŠ Školní podíl 2 000    
koupaliště 250 250 250 369,00 
údržba sportovišť 290 329 327 410,10 
neinv. příspěvek sport. odd. na 
mládež 500 502 502 000,00 
příspěvky na provoz  neziskovým a 
jiným org. 180 150 149 285,50 
údržba hřišť a ostatních ploch u 
hřišť 1 170 1 170 1 169 344,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  5 040 2 946 2 941 275,70 
Zdravotnictví   12 12 9 000,00 
úroky z úvěru BSŠ 2 745 2 596 2 595 372,32 
realitní kancelář služby 15 615 613 201,50 
chráněné bydlení Blansko 9 954 9 981 9 981 129,00 
úprava bytu Nové domky čp. 643 800 597 597 021,60 
úroky z převzatých závazků, 
splátka jistiny 926 924 923 788,12 
Bělidlo čp. 101 turistická ubytovna 
podíl 1 000 484 483 011,00 
Omlenická čp. 436 rekontrukce 
osvětlení 150 66 65 634,30 
Linecká čp. 368 OA rekonstukce 
jídelny 1 100 177 176 239,00 
Náměstí čp. 45 Katastrální úřad 
půdní vestavba 1 500 1 351 1 350 880,00 
veřejné osvětlení energie 450 489 488 264,60 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 234 1 232 310,00 
hydrogeologický průzkum na 
hřbitovech 60 39 38 661,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 460 405 396 134,00 
tlaková regulace 2 300 1 899 1 898 891,00 
projektová dokumentace k dotacím 1 000 76 75 870,00 
právní služby a soudní výlohy 
NBH 50 170 169 555,50 
ostatní služby pro územní rozvoj 300 395 394 405,70 
oprava střech (MŠ, čp. 68), výlohy  103 101 330,00 
platby daní a soudních poplatků 214 310 303 323,20 
rezerva na opravy 500    
nákup budov  2 369 2 369 074,00 
nákup pozemků 3 300 8 508 8 507 546,00 
energetický audit  města 300 584 583 563,00 
územní plán změna 203 116 114 680,00 
architekt města 75 75 74 256,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 28 652 33 563 33 534 140,84 
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kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
PET lahví 420 738 732 579,00 
sběr a svoz komunálního odpadu, 
sběrný dvůr 960 847 846 288,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 
občané 2 500 2 650 2 650 677,20 
vývoz kontejnerů osady 150 38 37 286,00 
likvidace černých skládek 50 22 21 774,00 
posudky, rozbory, označ. památ. 
stromů, ostatní 75 51 49 590,00 
úklid města 2 100 2 359 2 351 364,00 
úklid zeleň města  1 400 1 408 1 406 711,00 
údržba krajnic u obecních komunikací 20 18 14 033,00 
výstava trofejí 15 14 11 934,00 
kácení a výsadba dřevin 95 92 87 453,50 
péče o vzhled obce, vánoční výzdoba 30 57 56 264,00 
údržba městského mobiliáře 80 107 103 841,50 
Ochrana život. postř. celkem 7 895 8 401 8 369 795,20 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 26 513 30 513 30 339 811,00 
dům s pečov. službou 560 538 512 356,00 
klub důchodců 71 18 16 508,00 
sociální pomoc os. nepřizp. 82 4 3 119,70 
Sociální péče celkem 713 560 531 983,70 
 

Civilní nouzové 
plánování 10 20 19 348,30 
Městská policie 1 200 1 525 1 449 381,16 
Požární ochrana 240 320 306 278,52 
Místní zastupit. orgány 2 051 1 888 1 842 600,93 
Činnost místní správy 28 500 28 538 26 770 590,01 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 200 6 636 6 627 458,33 

VÝDAJE  CELKEM                                                        154 398 171 896 169 631 963,22 
 

FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 13 573,40 -3 331,10 -5 614 417,00 
přijaté dlouhodobé 
půjčky ČMZRB 14 621,00 14 621,00 14 620 508,12 
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -4 502,00 -3 654,00 -3 653 473,68 
aktivní dlouhodobé 
operace  2 550,00 -12 380,00 -12 380 000,00 
FINANCOVÁNÍ  
CELKEM 26 242,40 -4 744,10 -7 027 382,56 
 

Sestavila: J. Jiskrová 
 

   Soutěž DDM     Otázka měsíce 
 

Dům dětí a mládeže Kaplice vyhlašuje novou soutěž 
s názvem OTÁZKA MĚSÍCE. Pravidelně každý měsíc vám 
prostřednictvím plakátků položíme nějakou otázku. Vaši 
písemnou odpověď vhazujte do sběrného boxu v prostorách 
DDM a nebo ji odevzdejte přímo v kanceláři DDM u sl. 
Korecké či jí zašlete na tuto mailovou adresu:  
o.korecka.ddmkaplice@seznam.cz a to vše  nejpozději do 
konce daného měsíce. Nezapomeňte připsat své jméno, školu 
a třídu! Každý měsíc vylosujeme a odměníme 3 výherce 
správných odpovědí.  
 

Otázka na měsíc BŘEZEN 
Den učitelů se slaví 28. března na počest narození Jana 
Ámose Komenského – významného českého pedagoga.         
I město Kaplice mělo jednu významnou osobnost v řadách 
pedagogů. 
 

KDO  SE  V  ROCE  1774  ZASLOUŽIL   
O  VYBUDOVÁNÍ  VENKOVSKÉ ŠKOLY V KAPLICI? 

 
Pozn: pomoc můžeš hledat na Internetu 
 

 
 
 
 
 

březen 
 

1. - 10. Škola hrou - rébusy a kvízy pro žáky 6. - 9. tříd 
6. - 10. Jeden přebývá - soutěž pro děti ze ZÚ 
6.  Maminko má milá, jdu ti k svátku přát … 

Výroba dárečků k MDŽ, od 16.30 hod. v DDM, příspěvek 
na materiál je 10,- Kč. 

6. - 10. Máme rádi zvířata - kvíz pro příchozí 
6. - 20. Sluníčko - výstavka prací  
13. - 17. Jaro je tu! + Ladné krčky - soutěž ZÚ 
13. - 24. Jarní tajenka - ve vestibulu DDM pro všechny zájemce 
 
13. - 17.  březen JARNÍ PRÁZDNINY 
 

Pondělí 9.00 hod. Výtvarně tvořivé dopoledne 
- keramika, malba, netradiční techniky / 10,- Kč 
13.00 hod. Turnaj v pexesu a Člověče nezlob se 
18.00 – 8.00 hod. Večer při svíčkách (více viz článek dole) 

Úterý  9.00 hod. Výtvarně tvořivé dopoledne 
- keramika, ubrousková technika... / 10,- Kč 
9.30 hod. Opičí dráha / tělocvična ZŠ Fantova  
Přijďte si vyzkoušet svou zručnost, dovednost, rychlost ... 
Připraveny jsou dvě trasy: pro děti předškolního věku i pro 
děti starší šesti let. 
13.00 hod. Turnaj v kuželkách a ve Skládání puzzlí 

Středa 9.00 hod. Scoubidoumanie  
Pokud jste také propadli této mánii s barevnými 
bužírkami, přijďte nám to do DDM ukázat! Soutěž o 
nejkrásnější, nejoriginálnější a nejnápaditější výrobek. 
Fantazii se meze nekladou. Cena: 10,- Kč (DDM zajistí 
bužírky a korálky, ostatní případné potřeby si přineste 
sebou sami). 
13.00 hod. Střelnice  
Různé soutěže týkající se střelby (hody na různé cíle, 
šipky, střelba lukem, střelba na koš, flusačka ...) 

Čtvrtek 13.00 hod. Veselé soutěžení 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21. Basketbal ZŠ - okrskové kolo 
22. - 23. Basketbal SŠ - okresní kolo H+D 
20. - 24. Hádanky a kvízy - soutěž ZÚ o drobné ceny 
27. - 31. Ptačí říše + Řetízky - soutěže pro děti ze ZÚ  
29. Basketbal ZŠ - okresní kolo 
Do 31. Můj čtyřnohý kamarád - výtvarná soutěž pro 

jednotlivce i kolektivy. Práce v oborech kresba, malba, 
grafika, keramika je třeba předat do 31. 3. 2006 do DDM. 
Nejlepší práce v jednotlivých kategoriích budou oceněny a  
vystaveny v DDM. 

Jarní turnaj v tenisu - bude upřesněno na propozicích 

 
   Večer při sví čkách 
 

13. – 14. 3. 2006 
(noc z pondělka na úterek) 
 

Čeká na vás spousta soutěží, her, zábavy, pohádka, … 
Sraz: v 18.00 hodin v DDM. Rozchod: 8.00 – 8.30 hodin.      
S sebou si vezměte svíčku, hygienické potřeby, přezůvky, 
spací pytel, oblečení na spaní, pití, … a DOBROU 
NÁLADU. Cena činí 70,- Kč  pro děti navštěvující zájmový 
kroužek při DDM, 80,- Kč pro ostatní zájemce (v ceně je 
studená večeře + snídaně + odměny do soutěží + materiál).  
Přihlášky: do 8. 3. 2006 v kanceláři DDM u sl. Korecké. 
Hlaste se co nejdříve, počet zájemců omezen ! 

 
 

                PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

 

Upozornění: uzávěrka b řeznového čísla Zpravodaje je 16. 3.  
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   Z historie  
 

Cech řezníků v Kaplice 
 

Privilegium cechu kaplických řezníků 
udělil Petr Vok z Rožmberka v roce 
1607. Zvláštní úctě se u kaplického 
cechu řezníků těšila cechovní 
pokladna. V ní byly uchovány všechny 
dokumenty, zvláště privilegium cechu, 
peníze, cechovní pečeť a seznam členů. 
Před otevřenou cechovní pokladnou 
byl slavnostně přijímán učeň, 
jmenován tovaryšem a mistrem, čteny 
cechovní stanovy, prováděna volba 
vedení cechu, vyrovnávány poplatky, 
zde byla svedena důležitá jednání a 
urovnávány spory. Při otevřené 
cechovní pokladně nesměla být 
vyslovena nadávka, zde utichaly spory, 
vády a sváry a bylo zakázáno nošení zbraní. Před otevřenou 
cechovní pokladnou panovala vážnost, důstojnost a 
slavnostní nálada, což působilo zejména na mládež. Klíč od 
cechovní pokladny nosil cechmistr. 
Výroční den kaplického cechu řezníků byl na svátek stětí 
svatého Jana, tedy 29. srpna. Na počátku výročního dne byla 
cechovní pokladna postavena na stůl, cechmistr všechny 
uvítal a potom byly projednány záležitosti cechu. Každý 
přítomný byl oblečen do nejlepších šatů. Následoval 
slavnostní průvod ke kostelu, kde byly shromážděny ženy 
a dcery příslušníků cechu. V kostele „byl vykonán 
pobožný obětní průvod“ a po mši se „jedlo, pilo a tančilo 
až do rána“. 
Porovnáním cechovních privilegií jsem zjistil, že v celém 
rožmberském dominiu byly v podstatě stejné povinnosti a 
to jak při vyučení, provozu živnosti a uvnitř cechovního 
života. Při vstupu do cechu se platilo „zápisné“ dvě kopy 
grošů míšenských nebo oběd pro všechny členy cechu a 
šest liber vosku. Důležité bylo ustanovení, že „řezníci, 
kteří nevlastní krám, nemají vykonávat řemeslo“. „Kdo z 
řezníků by se chtěl oženit a nevzal si dceru řezníka, ten 
žádný do cechu jich přijímán býti nemá“. V privilegiu je 
dokonce přímo stanoveno, že „kdo by pak kurvu z úmyslu 
vzal, by pak mistrův syn byl a ona řezníkova dcera, nemá 
též nižádným způsobem přijat býti.“ Z těchto ustanovení 
je zřejmé určité omezování přístupu do cechu, které bylo 
zcela určitě motivováno zachováním profesionální kontinuity 
v rodinách řezníků a v neposlední řadě bylo dbáno i na 
mravní způsobilost zájemců o přijetí do cechu. 
První a nejdůležitější činností řezníka byl nákup. Bylo k 
němu třeba delší praxe a zkušeného oka. Řezník po vesnicích 
obcházel statky a kusy vhodné k porážce nakupoval přímo na 
místě. Dobytek se nejlépe posoudil, když se vyvedl na dvůr, 
kde řezník nabízený dobytek nejen prohlédl, ale ohmatáním 
posoudil celkovou váhu i kvalitu masa. 
Hovězímu dobytku se nejdříve před porážkou zakryly oči a 
sekerou se mu udeřilo doprostřed čela. Po omráčení a 
povalení se dobytčeti prořízlo hrdlo a směrem k srdci se 
vrazil nůž, který prořízl žíly jdoucí po obou stranách krku, 
takže zvíře rychle vykrvácelo. Krev se chytala do 
připravených nádob. Když dobytče vykrvácelo, vyňal se 
jazyk, hlava oddělila od trupu, zadní nohy se připevnily k 
rozporu a zvíře se zvedlo kladkou do potřebné výšky. Pak se 
z něj stáhla kůže, vyvrhly se vnitřnosti a dělilo se na kusy. 

Výsek byl poslední důležitou prací řezníka. Užíval k tomu 
širočiny, těžké a široké řeznické sekery, která se stala i 

znakem řeznického cechu. Zkušený řezník usekl 
při výseku kus požadované váhy najednou, takže 
odvažování masa bylo pro řezníka spíše jen 
kontrolou. V cechovém privilegiu pro řezníky je i 
požadavek, že „každý rok mají být zvoleni dva z 
rady a dva z obce, aby prohlíželi maso a prejt a u 
řezníků propouštěli maso. Rychtář, přísežný radní 
i ti, kteří jsou pod slibem, mají častěji, 
přinejmenším každou neděli dohlédnout na 
řezníky, zdali jejich váhy a závaží jsou v pořádku 
a označeny.“ 
Huntýř nebyl plnoprávný řezník. Směl přicházet 
každé pondělí na kaplické náměstí a radní 
omezovali huntýře na prodeji tím, že směli 
prodávat buď jen poražené či „živé velké kusy“ 
pro hospody. Řezníci nepovažovali huntýře za 
řemeslníky a vyčítali jim, že se řemeslu „vážně 
neučili“. Kapli čtí radní i rychtář však huntýře rádi 

trpěli, poněvadž výhodně přispívali zásobování města a byli 
zdravou konkurencí pro řezníky cechovní. Přestože cechovní 
řezníci huntýřům nadávali, mnozí potají od nich nakupovali. 
V řeznických krámech se prodávala i „masa vařená“, mezi 
něž se počítala jelita, klobásy a drštky. Huntýři vařená masa 
nesměli prodávat.  

Frantisek Schusser 

 

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Dobrovolní hasiči Kaplice 
Sbor dobrovolných hasičů Kaplice děkuje za projevenou 
přízeň všem svým sponzorům, kteří přispěli do tomboly na 
hasičský bál, konaný dne 17. února 2006 ve Slovanském 
domě v Kaplici.  
 

   Řádková inzerce 
  

Prodám dubové podlahy, schody, střešní okna. 777 788 164 
 

 

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 3. čísla 20. 2. 2006. 
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice, 

tel.: 380/311388, e.mail: infocentrum@mestokaplice.cz. 
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová,  

Mgr. J. Drdák, Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz 
 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků. 
 

 

V pátek 17. února byl „Věnečkem“ ukončen základní 
taneční kurz v sále kulturního domu v Kaplici.            red 
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Brána názor ům otev řena ... 
 

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

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory 
zveřejněných příspěvků 

                TURISTIKA  a  SPORT 
březen

 

 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

7. 3.  Z Černého Údolí do Benešova n. Č. 9 km 
Autobusem (nádr.) v 9.10 hod. do Černého Údolí. Trasa: Černé 
Údolí - Čtyřdomí - Velký Jindřichov - Benešov n Č. 
14. 3.  Na Sokolčí        11 km 
Autobusem (nádr.) v 9.10 hod. do Ličova. Trasa: Ličov - Děkanské 
Skaliny - přehrada na Černé - Sokolčí - Mlýn u Dubu - Blansko - 
Kaplice.  
18. 3.  SOBOTA  Zahájení turistické sezóny 12 km  
Linkovým autobusem (nádr.) v 9.10 hod. do Hubenova. Trasa: 
Hubenov - Rožnov - Lanovy Domky - Rejty - Dol. Pláně - Věž. 
Pláně - posezení s turisty z Č. Krumlova. Zpět pěšky nebo 
autobusem z Dolní Pláně v 16.15 hod. 
21. 3.  Z Přibyslavi do Kaplice  13 km 
Autobusem (škola) v 10.00 hod. do Přibyslavi. Trasa: Přibyslav - 
Michnice - Michničky - Bočkov - Horšov - Malý Strádov – Kaplice. 
28. 3.  Baronův most    12 km 
Autobusem (nádr.) v 9.10 hod. do Leopoldova. Trasa: Leopoldov - 
Baronův most - Uhlišťský rybník - Terčí dvůr - Pohorská Ves. 
Autobusem ve 12.50, 14.45 hod. přes Benešov nad Č. do Kaplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad třídění odpadu v Kaplici 
 

V lednu a v listopadu roku 2004 jsem měl ve Zpravodaji 
otištěné dva články o úklidu kolem kontejnerů na sídlištích. 
Chtěl jsem tím probudit diskuzi o úklidu města. Jenže nikdo 
nereagoval a zůstal jsem sám jako sirotek. Lidé z Kaplice 
jsou jako mlčící stádo ovcí,  které se neumí ozvat. Že je 
všude nepořádek, je zřejmě lidem lhostejné. Ten, kdo hází 
PET lahve a smetí tam kam nemá, je podle obyvatel zcela 
normální, chytrý (že doposud nedostal Nobelovu cenu za 
chytrost?) není prase a nedělá ostudu městu. Já, když po 
prasatech ty PET lahve uklízím, jsem podle lidí blázen, 
nenormální, prase a dělám ostudu městu. Za týden zachráním 
řádově 200 PET lahví. Za 52 týdnů v roce to je deset tisíc 
PET lahví, co prasata nevhodí do PET kontejnerů. 
(Například pracovníci kulturního domu mají žlutý PET 
kontejner vpředu za GE Money Bank, přesto háží PET lahve 
do igelitových pytlů za kulturní dům, aby to popeláři odvezli 
s normálním sběrem).  
Za rok 2005 jsem zachránil od skládky i necelých 5000 
skleněných nevratných lahví (jen si představte, kolik 
skleněných lahví se najde po diskotékách v baru U Evíka. 
Zde by to chtělo vymyslet i kontejner na sklo). 
Ale některá prasata nebudou třídit (PET) lahve ani když jim 
barevné kontejnery strčíte pod nos. Je pravdou, že město 
zřizuje separované kontejnery po městě, ale s vyvážením 
barevných kontejnerů je problém.  
Vy, mlčící stádo ovcí, proč si nejdete na obec stěžovat, že 
nevyvážejí na sídlištích kontejnery na papír? Proč si mám 
stále za vás pálit prsty já? Když jdete žádat na obecní úřad, ať 
vyvezou tříděné kontejnery, zjistíte, že na obecním úřadě 
mají všichni Nobelovu cenu a blbí jste vy. Protože jste je 

přišel s něčím otravovat. Ovce, proč si nepromluvíte mezi 
sebou a nevykopete neschopné úřadníky z radnice a  
nenaházíte je do Malše. V tomto roce budou dvojí volby. 
Ovce, pečlivě zvažujte, kdo má jen plná ústa slibů 
(slibotechna) a kdo naopak je makačenko. Nebuďte líní a 
udělejme si v Kaplici pořádek. Nad nepořádníky (např. 
pejskaři, co po svých miláčcích neuklízejí) by byly třeba 
častějí kontroly a nebát se sáhnout i k pokutě. Podotýkám, že 
sbírám PET lahve zcela zdarma a doposud mi z radnice nikdo 
nepoděkoval.          Luzar Leoš 
 

-------------------------------------------------- 

Ad článek „Zimní údržba…“ 
 

Pane Čajane,          v Kaplici 16. 2. 2006 
přiznávám, že mě váš článek z únorového Kaplického 
zpravodaje, kde jste metal paragrafy jako Ally McBealová z 
jednoho amerického seriálu, velmi pobavil. Vaše znalost 
zákona je přímo fascinující, ale bohužel na čistotě města to 
není vůbec znát. Ostatně připomínáte mi biblický obrat „káže 
vodu pije víno“, neboť největší bordel na Nové vyhlídce je 
před a vedle domu v majetku města, kde shodou okolností 
bydlíte i vy. 
Pokud mou připomínku otisknou ve zdejším zpravodaji, budu 
v té době naštěstí již obyvatelem jiného města, města kde 
znají význam slova pořádek. S veškerou úctou, níže 
podepsaný 

Stanislav Šulc, dosud bohužel ještě Kaplice. 
 

   Třídění komunálního odpadu ! 
 

pokračování ze str. 1 
Rozpis svozu tříděného odpadu 2006 

 

Měsíc 
PAPÍR 

vždy čtvrtek  
SKLO 

 vždy čtvrtek 
PET láhve 

 
LEDEN 12. 1.              26. 1.              každé pondělí 
ÚNOR 2. 2., 23. 2.      23. 2.              každé pondělí 
BŘEZEN 16. 3.              23. 3.              každé pondělí 
DUBEN 6. 4., 27. 4.      20. 4.              každé pondělí 
KVĚTEN 18. 5.              18. 5.              každé pondělí 
ČERVEN 8. 6., 29. 6.      29. 6.              každé pondělí 
ČERVENEC 20. 7.              27. 7.              každé pondělí 
SRPEN 10. 8. ,31. 8.    24. 8.              každé pondělí 
ZÁŘÍ 21. 9.              21. 9.              každé pondělí 
ŘÍJEN 12. 10.            19. 10.            každé pondělí 
LISTOPAD 2. 11., 23. 11.   16. 11.            každé pondělí 
PROSINEC 14. 12.            14. 12.            každé pondělí 

Odbor životního prostředí MěÚ Kaplice 
 
Blahopřání  
 

Manželé Jiří a Ludmila Reifovi oslavili v rodinném kruhu  
29. 12. 2005 60 let společného života - Diamantovou svatbu.  
Manželé Roman a Zdeňka Dudovi oslavili 4. února 2006 
Zlatou svatbu v obřadní síni Městského úřadu Kaplice.  
Za občanskou komisi MěÚ přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti a lásky.  

 


