
 
 
 
 

 

Claude Magnier: 

OSKAR
23. 5. 2006

slavná francouzská komedie 
hraje: Divadlo METRO Praha

19.30 hodin

Předprodej 100,- Kč / na místě 120,- Kč
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  ročník X           ZDARMA                    číslo 5/ květen 2006 
 

   Starost ův sloupek 
 

 

Obdobně jako v jiných městech či obcích jsou na pořadu dne 
opravy komunikací a chodníků  po letošní extrémní zimě. U 
komunikací je potřebné vědět, že Kaplicí procházejí tři 
průtahy, které jsou ve správě Jihočeského kraje jako silnice 
II. a III. třídy. Jedná se o průtah od Benešova přes 
Novohradskou ul. a Lineckou ul. k lomu, o průtah od 
křižovatky Policie ČR přes Omlenickou ul. ke křižovatce u 
pomníku a o silnici od Farského nám. po Pohorské ul. 
směrem na Malonty. Kromě těchto průtahů má kraj ve správě 
i silnici mezi Kaplicí a Pořešínem. Zmiňuji se o této 
skutečnosti z důvodu proběhnuvšího jednání s ředitelstvím 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ohledně řešení 
oprav na výše zmíněných průtazích, kdy výsledek lze shrnout 
do těchto bodů: 
l. V letošním roce se dokončí oprava silnice mezi Kaplicí a 
osadami do Pořešína včetně položení asfaltobetonového 
povrchu v osadách. 
2. V průběhu měsíce září případně října bude položen nový 
koberec na průtahu III/154 tj. v Omlenické ul. po křižovatku 
u pomníku. 
3. Výtluky na zbývajích průtazích, jejichž rekonstrukce je 
zařazena do dalších let, budou opraveny v jarních měsících. 
Musím konstatovat, že ředitelství závodu a vedení zdejšího 
střediska přistupují k řešení tohoto velice stěžejního a součas-
ně palčivého problému konstruktivně. Pokud jde o zbývající 
tzv. místní komunikace, byly opravami pověřeny technické 
služby a jejich opravy rovněž proběhnou v průběhu jarních 
měsíců. Věřím, že budeme příjemně překvapeni. 
Vážení spoluobčané, přestože náklady za zimní úklid a likvi-
daci opakovaných kalamitních stavů narostly oproti minulým 
rokům za sledované období čtyř měsíců o 1 875 000,- Kč, 
byly zastupitelstvem v rámci možností rozpočtu hledány 
zdroje k zafinancování oprav místních komunikací. Tento 
přístup zastupitelů ukazuje na trvalý trend zkvalitnění 
infrastruktury vůbec, kdy i přes existující problémová místa 
je posun evidentní. Do této oblasti patří i rekonstrukce a opra-
vy chodníků. K nim se vrátím v příštím čísle, neboť z toho 
vyplynou dočasná omezení průchodnosti ve městě. 
A protože mám raději Ježíška než Santa Clause a taky mám 
raději máj coby lásky čas než nějakého Valentýna, přeji vám 
načerpání sil snad v nejkrásnějším měsíci roku. 

Ferdinand Jiskra 
 

   Chovatelská p řehlídka   
 

TROFEJÍ  ULOVENÉ  ZV ĚŘE 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, bude se i tento rok konat 
v Kulturním domě v Kaplici chovatelská přehlídka trofejí 
ulovené zvěře za  rok 2005 v honitbách okresu Český 
Krumlov. Na tuto chovatelskou přehlídku bude předloženo 
cca 1000 ks srnčích trofejí, 100 ks jeleních trofejí, několik 
trofejí daňka evropského, muflona, prasete divokého, 
některých šelem a nalezené shozy jelení zvěře. 
Za uspořádáním této přehlídky se schovává také velké 
množství práce. Všechny trofeje budou v průběhu tří dnů 
ohodnoceny hodnotitelskou komisí složenou z řady 
mysliveckých odborníků působících v okrese Český 
Krumlov. Členem této komise bude i zástupce Ústřední 
hodnotitelské komise při ministerstvu zemědělství a 
vysokoškolský pedagog pan doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. 
Za hodnocením trofejí se skrývá velké množství práce 
spočívající v určení chovné hodnoty ulovených jedinců a 
správnosti odlovu z hlediska zvyšování kvality populací 
zvěře, respektive posouzení, zda ulovení jedinci byli 
průběrní, vhodní k odlovu (zelený bod na štítku trofeje) či 
chovní, nadějní (červený bod). Hodnotitelská komise bude 
také bodovat význačné trofeje podle mezinárodních kritérií 
CIC. Na základě tohoto bodování bude možné vyhodnotit 
stávající úroveň chovu zvěře v našich honitbách. V případě 
dosažení mezinárodně stanovených hodnot budou trofejím 
uděleny příslušné medaile. 
Chovatelská přehlídka je pro všechny myslivce vyvrcholením 
uplynulého mysliveckého roku. Je nutné si uvědomit, že za 
těmito trofejemi se skrývá nespočitatelné množství hodin 
strávených v honitbách při přikrmování zvěře, stavění 
přikrmovacích zařízení a posedů, ochraně zvěře před 
nepříznivými vlivy atd. Ulovení průběrného jedince je pouze 
dovršením celoroční práce myslivce v honitbě a zároveň 
vhodným chovným zásahem do populace volně žijící zvěře. 
Letos bude v rámci přehlídky uskutečněna také výstava 
fotografií volně žijící zvěře mladého nadaného kaplického 
fotografa, jehož jméno se dozvíte, jen pokud tuto výstavu 
navštívíte. 
Na chovatelskou přehlídku zveme samozřejmě nejen všechny 
myslivce, ale zejména širokou veřejnost, která se zde bude 
mít možnost seznámit s problematikou myslivosti podrobněji. 
Každý den budou v sále kulturního domu pořadatelé z řad 
myslivců, kteří ochotně zodpoví Vaše případné dotazy, proto 

Vás vyzýváme, nebojte se 
zeptat, abyste se dozvěděli o 
naší české myslivosti více. 
Chovatelská přehlídka trofejí 
bude přístupna veřejnosti ve 
dnech:  
čtvrtek 18. 5.  1000 - 1800 hodin 
pátek 19. 5.    800 - 1800 hodin 
sobota 20. 5.    900 - 1800 hodin 
neděle 21. 5.    900 - 1800 hodin 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  

Odbor životního prostředí 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 20. března 2006 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� zveřejnění záměru prodeje volné nebytové jednotky č. 751/39 – 

garáž č. 4 v budově čp. 751 ulice Míru o výměře 19,75 m² a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1975/220420 na společných 
částech budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 1975/220420 
ke stavební parcele č. 2029/40 k.ú. Kaplice o výměře 305 m² formou 
obálkové metody s vyvolávací cenou 79.000,- Kč a úhradou kupní 
ceny do 3 měsíců od schválení prodeje 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1762/1 k.ú. Kaplice o 
výměře 577 m² za cenu dle znaleckého posudku, který bude 
proveden po vytěžení dřevní hmoty Městem Kaplice a náklady 
spojené s prodejem (dále NSP), včetně poplatku za vynětí z lesního 
půdního fondu  

� zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky (s platnou nájemní 
smlouvou) č. 5 v čp. 462 ulice SNP o výměře 63,3 m² a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 633/7628 na společných 
částech budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 633/7628 ke 
stavební parcele č. 1104 k.ú. Kaplice o výměře 321 m² za cenu dle 
znaleckého posudku a úhradou kupní ceny do 3 měsíců od schválení 
prodeje         

� revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 12. 12. 2005 
týkající se schválení prodeje stavby – dřevníku, včetně pozemku p.č. 
1120 k.ú. Kaplice manželům Magdaleně a Janu Šteflovým, bytem 
Kaplice, Omlenická 315 a schvaluje prodej uvedené stavby za cenu 
6.295,- Kč, včetně pozemku p.č. 1120 k.ú. Kaplice o výměře 11 m² 
za cenu 200,- Kč/ m² + NSP manželům Magdaleně a Janu 
Šteflovým, bytem Hubenov 16 

� revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 22. 6. 2005 a 
5. 9. 2005 týkající se prodeje pozemků pod chatou a okolo chat 
v k.ú. Pořešín a schvaluje prodej pozemkových parcel KN č. 
1458/34 o výměře 71 m², č. 1458/40 o výměře 2 m², č. 1458/10 o 
výměře 10 m² vše v k.ú. Pořešín za cenu 200,- Kč/ m² + NSP a 
s vynětím z LPF a pozemku p.č. 1483/10 k.ú. Pořešín o výměře 73 
m² za cenu 100,- Kč/ m² + NSP Ludmile a Ziwaru Khoutovým, 
bytem Vrábče 88 a dále prodej pozemkové parcely KN č. 1458/33 
k.ú. Pořešín o výměře 73 m² za cenu 200,- Kč/ m² + NSP a 
s vynětím z LPF a prodej pozemkové parcely č. 1483/9 k.ú. Pořešín 
o výměře 33 m² za cenu 100,- Kč/ m² + NSP Lindě Harvancové a 
Sandře Harvancové, bytem Mladá Boleslav 4/369 

� prominutí pohledávky firmy ZEBIS s.r.o. Horníkova 12, Brno ve 
výši 10.000,- Kč a 200.000,- Kč dle předloženého návrhu odboru 
životního prostředí MěÚ Kaplice 

� odkoupení lesních pozemků p.č. 375/1, 375/7, 379/5, 379/13, 532/1, 
545/9, 720/3 a 720/8 v k.ú. Pořešín a lesních pozemků p.č. 2557/26 
a 2557/31 v k.ú. Střítež o celkové výměře 43163 m² od současného 
vlastníka zapsaného na LV č. 357 a LV č. 117 za cenu 1,- Kč/ m² 

� odkoupení pozemku KN p.č. 1650 v k.ú. Pořešín o výměře 10983 
m² od Pozemkového fondu ČR 

� odkoupení lesních pozemků KN č. 8/6, 16/1, 3226/1, 
3228/4, 3228/5, 3228/6, 3239/2, 3354/4 a lesních 
pozemků PK č. 3228/4, 3229/1, 3230/1, 3231/1, 
3231/2, 3232/1, 3232/2, 3235, 3237, 3248/1, 3248/2 a 
3248/3 v k.ú. Blansko o celkové výměře 37143 m² od 
současného vlastníka zapsaného na LV 20 za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 547.490,- Kč       

� projednání závěrečného účtu Města Kaplice za rok 
2005 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospoda-
řením bez výhrad 

� závěrečný účet Města Kaplice za r. 2005 
s hospodářským výsledkem ztráta ve výši 
3.840.024,98 Kč 

� čerpání mzdových prostředků  
� výsledek hospodaření za hospodářskou činnost Města 

Kaplice – zisk po zdanění ve výši 2.228.009,20 Kč 
přidělit do fondu hospodářské činnosti s tím,  že 
středisko bytového hospodářství spravované Správou 

domů města Kaplice s.r.o. odvede výsledek hospodaření za rok 2005 
ve výši 1.124.000,30 Kč na účet hospodářské činnosti města  

� hospodaření s fondy sociálním, rezerv a rozvoje, rozvoje bydlení, 
bydlení a dotačním - výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací Města Kaplice za rok 2005 s tím, že hospodářský 
výsledek vytvořený z vlastních zdrojů a z dotace města převedou do 
fondů odměn a rezervních fondů dle předloženého návrhu  

� provedení rozpočtového opatření č. 4 dle předloženého návrhu 
finančního odboru MěÚ Kaplice 

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na části 
pozemku p.č. 1308/1 k.ú. Kaplice, který je ve vlastnictví Sběrných 
surovin a.s. České Budějovice pro umístění stavby vodního díla 
„ATYS-M ěsto Kaplice – přívodní řad pro II. tlakové pásmo“ – 
věcné břemeno pro Město Kaplice se zřizuje bezúplatně 

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na části 
pozemku p.č. 1233/1 k.ú. Kaplice, který je ve vlastnictví firmy 
IMMORENT s.r.o. Praha pro umístění stavby vodního díla „ATYS-
Město Kaplice – přívodní řad pro II. tlakové pásmo“ – věcné 
břemeno pro Město Kaplice se zřizuje bezúplatně  

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na části 
pozemku p.č. 2056 a p.č. 2052 vše v k.ú. Kaplice, který je ve 
vlastnictví Zemědělské vodohospodářské správy Brno pro umístění 
 stavby vodního díla „ATYS-Město Kaplice – přívodní řad pro II. 
tlakové pásmo“ – věcné břemeno pro Město Kaplice se zřizuje ve 
výši 1.040,- Kč 

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na části 
pozemku p.č. 733 k.ú. Kaplice, který je ve vlastnictví p. Marie 
Benešové pro umístění stavby vodního díla „ATYS-Město Kaplice 
přívodní řad pro II. tlakové pásmo“ – věcné břemeno pro Město 
Kaplice se zřizuje ve výši 180,- Kč 

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na části 
pozemku p.č. 777/1 k.ú. Kaplice, který je ve vlastnictví Lesů ČR s.p. 
pro umístění stavby vodního díla „ATYS-Město Kaplice přívodní 
řad pro II. tlakové pásmo“ – věcné břemeno pro Město Kaplice se 
zřizuje ve výši 8.518,- Kč 

� Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části 
pozemku p.č. 328/1 k.ú. Kaplice, který je ve vlastnictví Města 
Kaplice pro umístění veřejné komunikační sítě Českého Telecomu 
pod označením J-063-2-1049 – věcné břemeno pro Český Telecom 
se zřizuje ve výši 200,- Kč 

� námitku proti předloženému konceptu územního plánu vyššího 
územního celku Jihočeského kraje s tím, že nesouhlasí s vedením 
trasy IV. tranzitního železničního koridoru v takzvané česko-
krumlovské variantě a doporučuje, aby do územního plánu vyššího 
územního celku Jihočeský kraj byla schválena trasa tohoto koridoru 
v takzvané kaplické variantě  

� odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Kaplice 
v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 dle návrhu předloženého 
tajemníkem MěÚ Kaplice 

� Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 O stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostranství tak, jak byla předložena  
 

II. bere na vědomí  
� Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města 

Kaplice provedenou společností Audit Korrekt s.r.o. Praha  
 

III. pov ěřuje  
� vedení města a finanční odbor MěÚ jednáním 

k využití úvěrů ze zdrojů určených na podporu 
financování obcí na investiční akce, na něž má 
město zpracované projekty a k nákupu techniky 
k údržbě komunikací  

� vedení města a odbor správy majetku MěÚ 
zpracováním záměru na využití prostoru u zá-
kladních škol pro realizaci plaveckého areálu  

� odbor správy majetku MěÚ a Správu domů 
města Kaplice s.r.o. rekonstrukcí části budovy 
čp. 30, 31 v Českobudějovické ulici ke zřízení 
ubytovny pro sociálně potřebné spoluobčany 

� odbor správy majetku MěÚ na příští jednání 
zastupitelstva připravit návrh na schválení 
prodeje objektu bývalé hasičárny v Dobechově. 

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

Motorky „veteráni“         
do 4. 5. 2006                       
vestibul kina Kaplice 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
květen

 
 
 
 
 
 

3. středa Drama, horor USA   121 min.  
4. čtvrtek  UNDERWORLD: EVOLUTION 
20.00 hod. Boj mezi upíry a vlkodaky pokračuje, nastal čas 

krvelačných hodů, zapovězené lásky a pomsty… 
Režie: L. Wiseman. Hrají: K. Beckinsaleová, S. 
Speedman, D. Jacobi 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
8. pondělí České animované pohádky   90 min.  
17.30 hod. FIMFÁRUM II 
  Další čytři kouzelné humorné pohádky podle 

Jana Wericha… Režie: J. Balej, V. Pospíšilová, 
A. Klimt a B. Pojar.  

  Mluví: Jan Werich, Ota Jirák 
  Vstup 60,- Kč 
10. středa Romantické drama USA  145 min.  
11. čtvrtek GEJŠA 
20.00 hod. Příběh legendární gejši, která okouzlila mnoho 

mužů, ale její tajná láska pro ní zůstala 
nedostupná…Režie: R. Marshall. Hrají: Z. 
Zhang, G. Li  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
15. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ     80 min.  
17.30 hod. KARCOOLKA 
  Bláznivý příběh o Červené Karkulce, tentokrát 

úplně jinak než ho znáte. Režie: C. Edwards. 
Mluví: J. Mařasová, J. Drbohlavová, J. Přeučil  

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
17. středa Ruské válečné drama  99 min.  
18. čtvrtek PRVNÍ PO BOHU 
20.00 hod. Ruská základna ponorek v Baltském moři, 2. 

světová válka. A příběh mužů, které čeká 
porážka nebo vítězství…? Režie: V. Chiginsky. 
Hrají: D. Orlov, M. Gomiašvili 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
22. pondělí Thriller USA    128 min.  
20.00 hod. SYRIANA 
  Jeden má úkol provést atentát na prince  ze 

Zálivu, druhý se odškodněním za smrt syna stává 
podílníkem na princových plánech reformy… 
Krutý, ale pozoruhodný film z prostředí obchodu 
s ropou. Režie: S. Gaghan. Hrají: G. Clooney, 
M. Damon, A. Siddig 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
24. středa Česká komedie   104 min.  
25. čtvrtek RAFŤÁCI 
20.00 hod. „Hledám roštěnku. Zn: na pokusy.“  
   Režie: K. Janák. Hrají: V. Kotek, J. Mádl,          

    M.   Šteindler, O. Navrátil, J. Jirásková 
 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
29. pondělí Romantické drama    134 min.  
20.00 hod. ZKROCENÁ HORA 
  Divoká krajina a silný příběh zakázané vášně 

dvou mladých mužů, kteří se roku 1963 setkali 
jako najatí sezonní pastevci. A nedokázali na 
sebe zapomenout … Režie: A. Lee. Hrají: J. 
Gyllenhaal, H. Ledger, A. Hathaway 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
31. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  75 min.  
17.30 hod. BAMBI 2  
   Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho  

kamarádů. Režie: B. Pimental. Mluví: E. Bauer, 
M. Mejzlík, V. Mareš 

  Vstup 60,- Kč 
 

 
 
 
 
 

 
24. 4. – 4. 5. 2006    

VETERÁNI MEZI MOTOCYKLY  
Výstava letitých motorek. Pořádá Veteran Car Club Kaplice.  
Vestibul Kina Kaplice 
 

9. května, úterý   od 10.00 a od 15.00 hodin 

P. JOSEF JÍLEK  
„Cesta českého kněze pod sekeru“ 
Popraveného katolického kněze J. Jílka, rodáka z Výhně u Kaplice, 
člena odbojové skupiny za 2. sv. války představí historik P. Janoušek. 
Kino Kaplice      
 

10. května, středa  Jedinečná příležitost v Kaplici!    10.00 hodin 

NENÍ FILIP JAKO FILIP 
Mistrovský kousek Oscara Wilda, komedie plná brilantních slovních 
hříček a paradoxů. Hrají: O. Veselý, P. Oubram, B. Šimonová a 
další. Činohra Jihočeského divadla.  
Kulturní dům Kaplice       
 

10. května, středa    od 16.30 hodin 

ČTYŘRUČNÍ KONCERT 
Kino Kaplice      
 

14. května, neděle   od 9.00 hodin 

KAPLICKÁ PARKETA  
Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích 
v kategorii juniorů, dospělých a hobby párů. Pořádá TK GALA 
DANCE Český Krumlov. 
Kulturní dům Kaplice      
 

18. – 21. května   dopoledne – 18.00 hodin 

VÝSTAVA TROFEJÍ 
Chovatelská přehlídka trofejí uživatelů honiteb. Více na str. 1.  
+ výstava působivých fotografií s tématem „volné zvěře“… 
Sál kulturního domu Kaplice      
 

23. května, úterý   od 9.00 a 10.00 hodin 

VÝCHOVNÉ KONCERTY  
Dva výchovné koncerty žáků ZUŠ Kaplice. 
Kino Kaplice      
 

23. května, úterý    od 19.30 hodin 

Claude Magnier: OSKAR 
Slavná francouzská komedie plná záměn a překvapení v podání 
Divadla METRO Praha. Hrají: M. Dolinová, I. Vyskočil, K. 
Jandová, A. I. Vyskočilová, P. Vágner,… (příp. alternace). Režie: I. 
Vyskočil. Předprodej v Infocentru Kaplice zahájen. 
Kulturní dům Kaplice    Předprodej 100,- Kč / na místě 120,- Kč       
 

25. května, čtvrtek / 26. 5. – 5. 6. 2006 od 17.00 hodin 
VERNISÁŽ  
DALIMILOVA KRONIKA 
POPRVÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH  
Putovní výstava. Texty a fotografie, kopie zlomku Dalimilovy 
kroniky, Velislavova bible, faksimilie Liber de Pictus…  
Radnice města Kaplice      
 

DEN DĚTÍ   Kino Kaplice 
 

1. červen Doboružný film / ČESKÉ ZNĚNÍ       157 min.  

17.30 hod. HARRY POTTER  
A OHNIVÝ POHÁR  
Doba bude temná a zlá … mladý Potter už je ve 
čtvrtém ročníku na škole čar a kouzel.  

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
květen
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Město Kaplice Vás srdečně zve 
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   Májové oslavy 
 

1. května, náměstí     
MÁJOVÉ SHROMÁŽD ĚNÍ / pořad. KSČM  od 13.00 hodin 
MÁJOVÁ VESELICE , Slovanský dům     od 14.00 hodin 
 

5. května 
Představitelé města Kaplice se v dopoledních hodinách zúčastní 
pietních aktů u pomníků u příležitosti ukončení 2. sv. války… 
   

6. května, Velešín, Netřebice, Kaplice, poté kulturní dům 
PIETNÍ AKTY  u pomníků: Velešín (13.00 hod.), Netřebice 
(14.00 hod.), Kaplice (15.00 hod.). Od 15.30 hod. beseda s místo-
předsedou Parlamentu ČR a předsedou KSČM JUDr. Vojtěchem 
Filipem v kulturním domě v Kaplici.  Zve vás KSČM. 
 

8. května, náměstí     
PROMENÁDNÍ KONCERT  / hraje AGRIA  od 10.00 hodin 
-------------------------------------------------------------------------- 
Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.,  
Čtvrtek 11. 5., 18.00 hod., vstupné dobrovolné 
 

Vltavíny - poslové apokalypsy 
Přednáší: Jaroslav Klein, starosta Besednic 
 
   PS Poutníci vás zve  
 

Májové skotačení 
13. 5. 2006 / 14.00 – 16.00 hodina 
Městský park Kaplice  
Odpoledne plné soutěží a her pro děti, rodiče i prarodiče. Pozor! 
Vezměte si s sebou dobrou náladu. Těšíme se na vás. 
 

PS Poutníci Kaplice dále pořádá:  
Letní tábor s Asterixem  
Na Cihelně u Frymburku v termínu od 13. 8. do 25. 8. 2006. 
Cena činí 2.290,- Kč. Ubytování ve stanech s podsadou         
a stravování 5x denně. Program tvoří celotáborová hra 
s Asterixem, noční hry, míčové hry nebo také ringo a kou-
pání. Kontakt: 380 313 515 nebo 380 312 307 /večer/. 
 

Srdíčkový den 
PS Poutníci se 1etos poprvé zapojila do celostátní akce 
Srdíčkový den /28. 3. a 29. 3. 2006/. Celkem jsme vybrali za 
prodaná srdíčka 6.390,50 Kč. Všem, kdo přispěli na dobrou 
věc, děkujeme.  
 

 

 

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 5. čísla 20. 4. 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. 
 

  Výměna občanských pr ůkazů  
 

bez strohov ě čitelných údaj ů 
 

Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty 
pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 
prosince 1996 za OP se strojově čitelnými údaji 
nejpozději do 31. prosince 2006.  
Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit 
nejpozději do 30. 11. 2006. Za výměnu OP bez strojově 
čitelných údajů se nevybírá správní poplatek. 
 

Dále upozorňujeme, že výjimka z povinnosti výměny 
občanských průkazů pro občany narozené před 1. lednem 
1936 se vztahuje i na tuto etapu výměny (zákon č. 395/2005 
Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozdějších předpisů). Tuto novelu 
zákona o občanských průkazech iniciovali poslanci s 
úmyslem zrušit povinnost výměny OP pro občany starší 70 
let. Nicméně z dikce ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 
395/2005 Sb. schváleného Parlamentem České republiky 
vyplývá, že této povinnosti nebyli zproštěni zcela, ale 
výměna jejich občanských průkazů byla pouze posunuta do 
31. prosince 2008. Pokud tedy o výměnu občanského 
průkazu požádají již nyní, nevybírá se za vydání občanského 
průkazu správní poplatek. 

Odbor vnitřních věcí, Oddělení OP a CD 
 
   Nová vyhláška !!! 
 

Upozornění pro „pejskaře“  
 

Zastupitelstvo Města Kaplice schválilo na svém zasedání dne 
20. 3. 2006 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, ve které 
jsou stanovena Pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. 
Od 15. dubna 2006 se mohou na veřejných prostranstvích 
pohybovat psi pouze na vodítku, musí být označeni 
registrační známkou a v doprovodu osoby. Osoba, která psa 
doprovází, je povinna zabránit vstupu psa na veřejná 
prostranství jako jsou dětská hřiště, sportoviště, pietní místa, 
apod. Pro volné pobíhání psů jsou vyhláškou určena tato 
veřejná prostranství: louka od rehabilitačního střediska po 
křížek na Suchém vrchu (pozemek č. 527/1 k.ú. Kaplice) a 
louka a lesík u psích záchodků na jihovýchodní části sídliště 
9. května (pozemek č. 2029/43 k.ú. Kaplice). 
Dohled nad dodržováním této vyhlášky bude provádět 
Městská policie Kaplice a porušení vyhlášky bude postihovat 
podle zákona Č. 200/1990Sb. jako přestupek, v některých 
případech jako správní delikt. 
Celé znění této i ostatních právních předpisů města Kaplice 
lze najít na internetové stránce www.mestokaplice.cz. 

 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 10. dubna 2006 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

schvaluje  
� bezúplatný převod pozemku pod skládkou Bukovsko a pozemku, na 

němž se nachází technologie související se skládkou Bukovsko 
z majetku Statku Nové Hrady, s.p. Česká 74, 373 33 Nové Hrady do 
majetku Města Kaplice.  

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

Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková humanitární 
organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným 

občanům u nás i v zahraničí, vyhlašuje 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
 

Oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
 záclon, látek, peří, péřových a vatových přikrývek, 

polštářů a dek 
 

Sbírka proběhne v pátek  12. 5. 2006  
Kdy:  9.00 - 11.00  a   13.00 - 15.00 hodin  
Kde:  kino Kaplice  / tel.: 380 311 388 

Pokud je to možné, větší množství věcí noste zabalené  
do igelitových pytlů či v krabicích. 
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Brána názor ům otev řena ... 
 

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

   Sběr železného šrotu 
 

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí  provede 
v sobotu dne 6. 5. 2006 hromadný sběr a svoz železného 
šrotu od občanů ve všech ulicích města Kaplice. Občané, 
kteří se chtějí zbavit železných předmětů ze svých 
domácností, nechť tyto železné předměty vynesou na místo, 
kam vystavují popelnice před odvozem Technickými 
službami, a to: od pátku 5. 5. od 18.00 hodin do soboty 6. 5. 
2006 do 8.00 hodin ráno. 
 

V osadách Blansko, Hradiště, Mostky, Žďár, Pořešínec, 
Pořešín, Rozpoutí a Hubenov: od pátku 12. 5. od 18.00 
hodin do soboty 13. 5. 2006 do 8.00 hodin ráno. 
 

Připomínáme, že mezi železný šrot nepatří lednice, 
televizory, počítače, elektronika a jiný nebezpečný odpad 
(např. plechovky od barev apod.) Tyto odpady je možno 
odložit (bezplatně) ve sběrném dvoře. 
 

   Knihovna hodnotí BMI  
 

Březen, měsíc Internetu 
 

V obou odděleních knihovny probíhala po celý měsíc 
čtenářská amnestie (upomínky a sankční poplatky zdarma). 
V týdnu 6. až 10. března jsme nabízeli Internet zdarma. Této 
nabídky využilo 90 zájemců z dospělých i dětských 
návštěvníků. Dne 8. 3. proběhla v oddělení pro dospělé akce 
Nebojte se Internetu, při ní bylo zaškoleno 9 lidí.  
V oddělení pro děti vyplňovali malí čtenáři celý měsíc soutěž 
„Přísloví napoví“ a zúčastnilo se jí na 50 dětí. 15. 3. se 
uskutečnila akce pro veřejnost „Jak Buddhové přišli na 
západ“.  
BMI jsme, jako každý rok, zakončovali dnes už mezinárodní 
akcí Noc s Andersenem – nocováním dětí v knihovně (ze 
statistiky: spalo se na více než 487 místech, zúčastnilo se 
min. 14 669 dětí a 2 590 dospělých. Tentokrát se spalo 
v Čechách, na Moravě, v Německu, Polsku, Slovensku a 
Slovinsku). U nás v Kaplici spalo 14 dětí, které se vydaly na 
dobrodružnou výpravu za pokladem s Hobitem. V noční 
knihovně se odehrával fantastický příběh – zápas dobra se 
zlem. Výpravu vedl malý hobit Bilbo Pytlík, čekali na nás i 
zlí skřeti, elfové, trpaslíci a na samém konci drak Šmak, jež 
hlídal zlatý poklad. Za pomoci hodného čaroděje musely děti 
najít cestu, vyluštit čarovné písmo, bojovat se skřety, 
navštívit elfy. Naši hrdinové se museli celý večer snažit 
hledat, přemýšlet, luštit. Šťastný závěr cesty poté korunovala 
sladká odměna. V knihovně jsme spali již po šesté. Doufáme, 
že všichni ráno odcházeli spokojení… 

 
 
 
 
 
 
Hnědé jaro 
 

Chtěla bych poprosit všechny pejskaře, aby vše co jejich 
miláček vykálí, také sebrali a zneškodnili. Je to nechutné! 
Zkuste si ve svém vlastním bydlení nesplachovat své 
výtvory, jaká to asi bude slast. 
Je třeba pochopit, že pokud jsme nuceni nebo chceme žít ve 
městě, kde je větší koncentrace lidí než na vesnici, musíme 
dodržovat určité zásady morálky jeden k druhému, mezi něž 
také patří zásada neotravovat ostatní tím, že se musejí sžít 
s městem „výkalů“.  

Pozoruhodné drobnosti  
 

Od prosince do dubna jste mohli na stránkách 
Kaplického Zpravodaje nacházet snímky celkem 
zajímavých stavebních detailů města Kaplice a 
vyzkoušet si poznat či objevit místa jejich lokace. 
Těm, kteří poznali všechny „drobnosti“, skládáme 
hold, protože jsou opravdu pozorní a všímaví a těm, 
kterým některá místa zůstala utajena, posíláme 
následující rozuzlení…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sanktusník, věžička na kapli sv. Josefa a 
Barbory 

2. Reliéf na domě Finančního úřadu, Kostel-
ní ulice 

3. Plastika nad okny, průčelí Slovanského 
domu 

4. Konsolová římsa, Komerční banka, 
náměstí 

5. Socha sv. Petra na někdejší bráně před 
kostelem sv. Petra a Pavla 

6. Pilastr, dům 107 na Bělidle (naproti pivo-
varu) 

7. Znak města, náměstí, Slovanský dům 
8. Sanktusník, věžička na kostele sv. Petra a 

Pavla 
9. Zdobení nad okny, Pohorská ulice 302, 

naproti kostelu 
10. Domovní znamení, rohový dům náměstí, 

Linecká ul.  
11. Anděl na hřbitově, náhrobek hostinského 

Bulchlbauera  
12. Vikýř, střecha Slovanského domu  
13. Socha Panny Marie, před kostelem sv. 

Petra a Pavla 
14. Výzdoba pod okny, dům na Bělidle 302  
15. Plastika na domě 63 v Novohradské ulici, 

proti domu s peč. službou 

 
 

 

Ráda bych tím také apelovala na město, 
protože počet odpadkových košů je 
neuspokojivý.  
A ještě jednu otázku pro naše zastupitele. 
Letos půjdu znovu k volbám, nevzdávám to. Chtěla bych si 
zvolit své zastupitele, ale jak jako řádový občan zjistím, kdo 
by se mi líbil? Pár jmen na papíře mi nic neříká.  
A nezapomeňte, že vše co děláte, děláte v prvé řadě pro 
rozvoj města a spokojenost vašich voličů a mě tady jaksi 
chybí komunikace s občany, i když chápu, že nezájem či 
nechuť občanů má také svůj podíl viny.  
Na závěr bych chtěla poděkovat panu Leoši Luzarovi za to, 
co pro nás dělá, „děkuji Vám“. 

Jaroslava Tolarová, Kaplice 
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                TURISTIKA  a  SPORT 
květen

   Volby do Poslanecké sn ěmovny 
 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Starosta města KAPLICE podle § 15 odst. 1, zák. č. 
247/ 1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 

 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 
dne 2. června 2006 od 14.00 do 22.00 hodin 
dne 3. června 2006 od   8.00 do 14.00 hodin 

 

2. místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
místnost: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771  
pro voliče bydlící: v ulici 1. máje čp. 758-763, 764-769, 771-
775 a osadách Hubenov a Rožnov  
ve volebním okrsku č. 2 
místnost: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771 
pro voliče bydlící: v ulici Míru čp. 744-757, 366, 1. máje čp. 
776-777 a v osadě Žďář čp. 17 a 19     
ve volebním okrsku č. 3 
míst.: KLUB DŮCHODCŮ, Českobudějovická ul. čp. 448  
pro voliče bydlící: na sídl. Na vyhlídce čp. 514-530, 541-543 
ve volebním okrsku č. 4 
místnost: ŠKOLNÍ JÍDELNA, ul. Gen. FANTY čp. 446 
pro voliče bydlící: na sídlišti Na vyhlídce čp. 496-513; v ulici 
Českobudějovické část čp. 79, 264-265, 267-272, 281-285, 
287, 288, 300, 306, 307, 313, 317, 321, 326, 329, 374, 396; 
Malšské údolí čp. 113, 187-189, 252, 273-277, 301, 344, 
531-540, 648-664, 743, 849  
ve volebním okrsku č. 5 
místnost: KNIHOVNA BLANSKO čp. 39 
pro voliče bydlící: v osadách Blansko, Hradiště  
ve volebním okrsku č. 6 
místnost: SLOVANSKÝ DŮM, Náměstí čp. 41 
pro voliče bydlící: Bělidlo čp.72, 101, 102, 111, 114, 118, 
180, 642, 845; Pohorská - část, Šumavská, Jabloňová, 
Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku; v osadách Mostky, 
Dobechov, Květoňov 
ve volebním okrsku  č. 7 
místnost: SLOVANSKÝ DŮM, NÁM ĚSTÍ čp. 41 
pro voliče bydlící: v ulici Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 
26-34, 38-40, 312, 335, 359, 448, 741; Dlouhá, Pivovarská, 
Pobřežní, K Malši, Horská, Nové domovy, Novohradská, 
Široká, Tržní, Masná, Kostelní, Bělidlo - část, Linecká čp. 1-
4, 20-23, 216-220, 305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-
358, 360, 368, 373, 389-392, 413-415, 427, 432, 843; Nové 
Domky čp. 339, 634, 637, 643; Náměstí, Farské náměstí, 
Pohorská část čp. 104, 121, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 149, 289, 302 
ve volebním okrsku č. 8 
místnost: KINO Kaplice, Linecká ul. čp. 434 
pro voliče bydlící: Linecká 230, 304, 310, 318, 383-386, 400, 
404, 439, 457, 458, 484-488, 644, 647, 816-829, 851-855, 
857, 848, Omlenická, Nové Domky, Bezručova, Gen. Fanty, 
Školní, SNP, Březová, Lipová, Samoty čp. 253, 262, 328, 
435, 850 
ve volebním okrsku č. 9 
místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE  POŘEŠÍN čp. 70 
pro voliče bydlící: v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, 
Žďár (bez čp. 17 a 19) 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou  
totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR nebo cestovním průkazemČR).  
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve 

volební  místnosti je každý povinen  uposlechnout pokynů 
předsedy volební komise. 
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu voleb. 
komise hlasování neumožní. 

V Kaplici dne 18. 4. 2006,  Mgr. F. Jiskra, starosta města 
 
 

 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

2. 5.  Z Mezipotočí do Hořic na Šumavě  15 km 
Autobusem od školy v 6.35 hod. do Č. Krumlova, odtud vlakem do 
Mezipotočí. Trasa: Mezipotočí – Slavkov – zříc. Pasovary – Světlík 
– Sv. Anna – Hořice na Š. – vlakem, pak autobusem zpět. 
6. 5.  Pochod na Kohout    SOBOTA   
Zvláštním autobusem od býv. jeslí v 8.00 hod. do Besednic. Trasa: 
Besednice – Kohout – sedlo pod Kohoutem – Soběnov / 8 km 
nebo přes Pusté Skaliny – Blansko – Kaplice / 16 km 
9. 5.  Dívčí Kámen     15 km 
Autobusem od školy v 6.35 hod. do Č. Krumlova, dále vlakem do 
Třísova. Trasa: Třísov – Dívčí Kámen – po červené do Boršova nad 
Vlt. – Včelná – autobusem zpět.  
13. 5. Bechyně – Týn nad Vltavou SOBOTA  13 km 
Zvláštním autobusem od býv. jeslí v 4.45 hod. na nádr. ČD Kaplice. 
Vlakem v 5.10 hod. do Č. Budějovic – Tábor – Bechyně. Zpět 
vlakem z Týna n. Vlt. v 16.27 hod.  
16. 5. Z Krasejovky do Velešína   10 km 
Autobusem od školy v 7.55 hod. do Krasejovky. Trasa: Krasejovka 
– Římovský rybník – Římov – Velešín – autobusem do Kaplice.  
20. – 21. 5.  Za vínem do Žernosek    15 km 
Zvláštním autobusem ve 4.45 hod. od býv. jeslí. V případě jeho ne-
naplnění se pojede vlakem v 5.10 hod. z nádraží ČD Kaplice. Trasa: 
Koštálov – Boreč – Lovoš – Císařské schody – Malé Žernoseky.  
23. 5.  Ze Zubčic do Kaplice      11 km 
Autobusem v 8.20 hod. od školy do Zubčic. Trasa: Zubčice – Dol. 
Pláně – Střítež – Rejty – Lanovy Domky – Chuchelec – Jermaly – 
Kaplice.  
27. 5. Česká Kanada    SOBOTA  15 km 
Odjezd zvláštním autobusem v 7.00 hod. od býv. jeslí (Kaplice - 
Jindřichův Hradec - Staré Město p. L.) Trasa: Albéř – Klášter – 
Jelení vrch – Landštejn – Staré Město p. L. – Kaplice.  
30. 5.  Z Horního Dvořiště do Rybníka  8 km 
Autobus (od školy) v 8.20 hod., pak vlak do Hor. Dvořiště. Trasa: 
Hor. Dvořiště – po cykloturistické trase do Rybníka – zpět autobus.  
 

   Řádková inzerce 
  

Dům na prodej. Dolní Dvořiště č. 90, cena: 490.000,- Kč. Při 
rychlém jednání sleva! Kontakt: 775 117 306, 603 708 087 
 

Nabídka kancelářských prostor. Nabízíme pronájem dvou 
kanceláří (i jednotlivě) v objektu lesní správy v Kaplici, Malšské 
údolí 113. Bližší informace na tel. 724 524 594. 
 

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Při návštěvě Kaplice jsem šla s kamarádkou pro dítě do jídelny 
základní školy ve Fantově ulici a bylo pro mne překvapením vidět 
jak je jídelna školy na velikonoční období krásně vyzdobená. 
Udivilo nás to, zeptaly jsme se a dozvěděli, že jídelna se na každé 
svátky obléká do jiné výzdoby. Prý to dělá dcera paní vedoucí - 
Laďka, která do této školy chodila.  
Proto bychom chtěli poděkovat ve vašem časopise za tuto 
chvályhodnou práci. Snad to rodiče ocení.  

Marcela Svobodová, Prachatice 
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   Pečovatelská služba 
 

Městská charita Kaplice 
Farské náměstí 80 (budova fary) nabízí 
 

* nákupy a vyřizování na úřadech  * úklid domácnosti  
* ošetřování nemocných   * donáška obědů 
Služby provádíme za úplatu podle ceníku a zajistíme je i jed-
norázově, např: po dobu nemoci. 
 

Jak se s námi spojíte?  
Telefonicky - pevná linka (farní úřad):  380 313 096 
mobilní tel. (ředitelka MCH J. Volková):   728 281 796 
mobilní tel. (pečovatelka J. Králová): 603 378 715 
 

Úřední hodiny Městské charity v budově fary: 
Středa 16.00 - 17.15 hodin 
 

Ceník pečovatelských úkonů Městské charity v Kaplici 
platný od 1. 1. 2006 
1  Celková koupel, včetně umytí vlasů  15,- Kč/úkon 
2  Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, 
    pomoc při použití WC   10,- Kč/úkon 
3  Jednoduché ošetřovatelské úkony  10,- Kč/úkon 
4  Donáška oběda  
    nebo jiného teplého jídla v Kaplici  10,- Kč/úkon 
5  Pomoc při podávání oběda  
    nebo jiného jídla a pití      4,- Kč/úkon 
6  Nákupy: malý nákup (1 prodejna, do 5 kg)  12,- Kč/úkon 

 velký nákup (2-3 prodejny, do 5 kg) 15,- Kč/úkon 
7  Práce spojené s udržováním domácnosti  
    - úklid     40,- Kč/hodina 
8  Doprovod pečovatelky na vyšetření,  
    nákup, úřady, apod.    30,- Kč/hodina 
9  Donáška na poštu nebo léků z lékárny  10,- Kč/úkon 
10 Vynesení odpadů      2,- Kč/úkon 
Ceny jsou stanoveny nižší, než je stanovuje vyhláška  
Ministerstva práce a sociálních věcí, celkové náklady jsou 
dotovány, ceny platí pro rok 2006.  
Služba je poskytována ve všední dny od 7.30 do 17.00 hod. 

Volková Jaroslava, ředitelka Městské charity 
 

   Upozornění ke třídění komunálního odpadu !  
 

Opět připomínáme občanům, aby kontejnery na tříděný odpad 
používali pouze pro určené druhy odpadů. Stává se, že do 
kontejnerů na tříděný odpad jsou ukládány pytlíky s komunálním 
odpadem, přičemž vedle stojí prázdný kontejner na komunální 
odpad viz foto dole.  
a) nádoby na papír jsou označeny modrou barvou, nápis PAPÍR 
b) nádoby na sklo jsou označeny zelenou barvou s nápisem SKLO 
c) nádoby na PET lahve jsou označeny žlutou barvou, nápis PET  
d) nádoby na komunální odpad (zbytkový, domovní odpad) jsou - 
barevně neodlišné pozinkované nádoby nebo černé plastové nádoby. 
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 nebo využijte 
sběrný dvůr v Českobudějovické ulici.  
V poslední době byli přistiženi občané, kteří sice mají zaplacený 
poplatek za odpad, ale přesto vyváží odpady do lesů, luk a polí. Tím 
zakládají zbytečně černé skládky a narušují vzhled krajiny. Odpady, 
které nepatří do popelnice jako jsou stavební odpady, nebezpečné 
odpady a objemné odpady mohou občané zdarma odevzdat ve 
sběrném dvoře v Českobudějovické ulici. Stabilní sběrný dvůr: 
Českobudějovická ulice 667, Kaplice. Provozní doba:  
 
 

  Plnění rozpo čtu k 31. 3. 2006 
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 11 000 11 000 2 880 661,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 7 200 7 200 1 585 554,00 
daň z příjmů právnických osob 11 300 11 300 2 489 241,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 2 200 2 200 4 961 835,00 
daň z přidaté hodnoty 18 000 18 000 5 340 719,00 
daň z nemovitostí 3 300 3 300 79 573,00 
poplatek za znečištění ovzduší 5 5 0,00 
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 15 31 19 819,00 
výtěžek z výherních hracích 
automatů    65 373,00 
ostatní daně  220 153 327,00 
správní poplatky 4 290 4 290 1 075 400,00 
místní poplatky 1 782 1 782 534 169,86 
likvidace komunálního odpadu 2 900 2 900 1 804 835,00 
Daňové příjmy celkem 61 992 62 228 20 990 506,86 
příjmy z poskytování služeb     31 31 15 561,00 
odvody příspěvkových 
organizací            2 126 2 126   
příjmy z pronájmu majetku   9 000 9 000 1 746 163,50 
příjmy z úroků  a dividend                               209 209 121 892,64 
přijaté sankční platby           674 674 210 911,00 
náklady řízení 75 75 81 510,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 3 080 3 080 800 967,00 
ostatní přijaté vratky                                   18 313,00 
příjmy z prodeje majetku                             150,00 
přijaté neinvestiční dary městské 
policii                        7 7 000,00 
přijaté pojistné náhrady            12 514,00 
ostatní nedaňové příjmy                   470 475 148 198,20 
příjmy z úhrad vydobývacího 
prostoru   15 15   
splátky půjček SF                             16 850,00 
Nedaňové příjmy celkem  15 680 15 692 3 180 030,34 
příjmy z prodeje domů 42 000 42 000 20 538 073,20 
příjmy z prodej pozemků 500 500 182 200,00 
Kapitálové příjmy celkem  42 500 42 500 20 720 273,20 
dotace ze SR v rámci souhr.  
vztahu 18 386,70 18 386,70 4 596 687,00 
dotace ze SR sociální dávky  33 200,00 33 200,00 9 500 000,00 
dotace MMR oprava 
komunikace N. Domky   224,00  
dotace MMR komunikace 
Pořešín UZ  479,00  
příspěvky od obcí   294 118,00 
investiční dotace SFŽP 
čerpadlo Blansko UZ  1 608,90  
převod z fondu HČ 5 200,30 5 800,30 17 500,00 
převod z HČ záloha na zisk  150,00  
invest dotace chráněné 
bydlení Blansko  4 883,00 4 883,00  
finanční podpora Jč. kraje 
tělocvična OA  150,00  
Přijaté dotace  
celkem  61 670,00 64 881,90 14 408 305,00 
PŘÍJMY 
CELKEM 181 842,00 185 301,90 59 299 115,40 
 
 
 
 
 Pondělí  zavřeno   Středa 9.00 – 18.00 hod. Pátek 9.00 – 17.00 hod. 

Úterý 9.00 – 17.00 hod. Čtvrtek   9.00 – 17.00 hod. Sobota  8.00 – 12.00 hod. 
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VÝDAJE 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 150 150 5 571,20 
zaměření majetku města 1 000 1 000 257 505,00 
údržba městských pozemků - louky 40 40   
nákup lesních pozemků 200 800   
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 390 1 990 263 076,20 
komunikace úklid, posypy 3 100 4 700 3 201 893,00 
opravy komunikací 800 800   
BESIP propagace, materiál 10 10   
vyhrazená parkovací místa ZTP 50 50   
příspěvek nadace Jč cyklostezky 7 7   
dopravní zprav, poradenské služby 51 51 6 000,00 
dopravní značení, odtah vraků 160 160   
přeložka komunikace II. třídy SŘ 1 400 1 400   
opravy místních komunikací   893  
oprava autobusových zastávek 80 80   
změna projektu náměstí  64 63 308,00 
přemístění autobus zastávky 
Jihostroj 1 500 1 500 37 890,00 
ZTV Jih 800 800 238 000,00 
vyhýbací pruhy k zámečku 70 70   
most Papírna podíl 1 600 1 600   
opravy a údržba chodníků,schodišť 
a komunikací 7 951 7 846 88 550,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  150 150   
studie sjezdu komunikace R3 191 191 190 400,00 
bezbariérový přístup kino PD   15 14 851,00 
Doprava celkem 17 920 20 387 3 840 892,00 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 15 1 800,00 
vodovodní řad Blansko 2 563 2 563   
přívodní řad úhrada úroků ČS 219 219 59 037,50 
vodovod Hubenov Chuchlíky 250 250   
projekty JVS, žádost o dotaci 
doplatek a podíl 4 000 4 000   
opravy kanalizací a vpustí 193 193   
intenzifikace ČOV Kaplice 
kolaudace 100 100   
kanalizace Blansko 300 300 41 650,00 
Vodní hospodářství celkem 7 640 7 640 102 487,50 
Spoje - zřízení TV Prima 40 40 8 040,00 
MŠ Nové domovy-ventily, soc 
zařízení, zahrada  1 000 870   
MŠ 1. máje - rekonstrukce 
zahrady, ventily  250 380   
MŠ Nové Domovy přísp. na činnost 1 759 1 759 440 000,00 
MŠ Nové Domky přísp. na činnost 1 080 1 080 270 000,00 
MŠ Nové Domky rekonstrukce 
střechy, soc. zař.  1 000 1 000   
MŠ 1. máje 771 příspěv. na činnost 1 472 1 472 368 000,00 
Předškolní zařízení celkem 6 561 6 561 1 078 000,00 
ZŠ Fantova oprava TÚV pod 
tělocvičnou 600 600   
ZŠ Fantova rekonstrukce střech 1 800 1 800   
ZŠ Školní rekontrukce střech 
tělocvičny a dílen 1 900 1 900   
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 376 3 376 844 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 114 4 114 1 030 000,00 
Základní školy celkem 11 790 11 790 1 874 000,00 
ŠJ Školní výměna oken 150 150   
ŠJ Školní příspěvek na provoz 760 760 190 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 456 456 114 000,00 
Školní stravování celkem 1 366 1 366 304 000,00 
městská knihovna 1 998 1 998 470 129,29 
zřízení muzejní expozice   284 3 609,75 
kronika města 20 20   
Kaplické slavnosti 250 250   
přeshraniční spolupráce 40 40 1 200,00 

KIC příspěvek na činnost 3 220 3 045 919 000,00 
realizace výstavy písemnictví 50 50  
válečné hroby údržba a materiál 10 10  
hrad Pořešín 200 200 114 240,00 
údržba městského rozhlasu 30 30  
údržba památek  400 400  
KIC investiční příspěvek, DDHM 450 500  
občanská komise 89 89 7 105,50 
Kultura celkem 6 757 6 916 1 515 284,54 
sportovní hala Bělidlo 600 600 159 784,00 
hřiště u ZŠ Školní podíl 7 560 7 560  
koupaliště 380 380   
údržba sportovišť 1 530 1 530   
neinv příspěvek sport odd. na 
mládež 520 520 419 000,00 
příspěvky na provoz neziskovým 
aj. org. 190 190 34 400,00 
provoz sportovišť 70 70 70 000,00 
dětská a dopravní hřiště 1 060 1 060  
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  11 910 11 910 683 184,00 
Zdravotnictví   12 12 3 000,00 
úroky z úvěru BSŠ 912 912 229 510,80 
realitní kancelář služby 600 600 91 200,00 
chráněné bydlení Blansko 7 620 9 429 1 486 611,00 
ubytovna Dobechov 500 28 27 600,00 
ubytovna Českobudějovická čp. 
30,31   472   
privatizace kolky, daň z převodu 
nem. 1 650 1 650 794 344,00 
Linecká čp. 3 malometr byty podíl 
7 BJ 5 000 5 000   
úklid sněhu ze střech   84 83 719,00 
turistická ubytovna Bělidlo 101 1 500 1 500   
veřejné osvětlení energie 500 500 79 278,00 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 250 147 145,00 
měření TUV na patách domů 1 450 1 450   
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 740 740 37 687,12 
rekonstrukce teplovodu Nové 
Domovy 1 050 1 050 17 500,00 
projektová dokumentace  400 300   
právní služby a soudní výlohy 
NBH 150 150 2 130,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 400 400 64 491,00 
výkup havarijních objektů 800 800 582 000,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 170 20 916,00 
rezerva na opravy 500 500  
městský mobiliář 100 100 3 519,04 
nákup pozemků 5 794 5 794 5 201 250,00 
věcná břemena, nájmy   36 50,00 
územní plán změna 280 400 142 800,00 
archtekt města 90 90 19 873,00 
tělocvična OA podlaha  300  
odstraňování nepovol staveb, 
údržba nem občanů  300 300  
Bydlení, komun. služby 
celkem 31 756 34 005 9 031 623,96 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
PET lahví 745 745 147 485,00 
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 1 700 1 700 47 221,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 900 900 70 268,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 
občané 2 850 2 850 475 000,00 
vývoz kontejnerů osady 100 100   
likvidace černých skládek, autovraků 70 70   
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65 65   
úklid města 2 400 2 400 443 722,00 
úklid zeleň města  1 607 1 607   
chemická ochrana a ošetření 40 40   
výstava trofejí 15 15 3 229,00 
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 135 135 8 504,00 
péče o vzhled - vánoční výzdoba, .. 140 150 9 279,00 
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…květinová výzdoba  
revitalizace měst. parku - studie 30 30 2 380,00 
Ochrana život. postř. celkem 10 797 10 807 1 207 088,00 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 33 200 33 200 9 296 192,00 
dům s pečov. službou 592 592 128 806,26 
klub důchodců 71 71   
sociální pomoc os. nepřizp. 93 93 6 595,74 
Sociální péče celkem 756 756 135 402,00 
 
Civilní nouzové 
plánování 10 10  
Městská policie 1 615 1 725 334 932,49 
Požární ochrana 225 225 17 281,42 
Místní zastupit. orgány 2 144 2 144 494 412,33 
Činnost místní správy 31 181 31 181 8 002 989,67 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 200 2 373 3 785 407,70 

VÝDAJE  CELKEM                                                        179 270 185 038 41 977 293,81 
 
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech -4 264,00 -1 956,00 -16 033 920,39 
přijaté dlouhodobé 
půjčky ČMZRB -1 890,00 -1 890,00 -472 500,00 
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -3 868,00 -3 868,00 -965 401,20 
aktivní dlouhodobé 
operace  7 450,00 7 450,00 150 000,00 
FINANCOVÁNÍ 
CELKEM -2 572,00 -264,00 -17 321 821,59 

J. Jiskrová  
 

   Pozvání do Základní školy  
 

ZŠ Kaplice, ul. Školní 
 

V roce 1997 vyšlo ve škole pod číslem 0 zkušební číslo 
školního časopisu. Zatím neměl své jméno, to získal až 
později. Z několika návrhů byl vybrán název Chameleon, 
který má časopis dodnes. Během 10 let se na vydávání 
časopisu podílelo více než sto žáků ze všech ročníků. 
Při této příležitosti připravuje současná redakční rada v pátek 
12. května ve 14:30 ve škole setkání současných i bývalých 
autorů příspěvků. Zveme i bývalé žáky naší školy, kteří se na 
tvorbě časopisu nějakým způsobem podíleli. Naše pozvání 
patří i těm, kteří by chtěli svými nápady či prací přispět 
tvorbě našeho časopisu.  
Pro čtenáře jsme vybrali ukázku z  3. čísla 2. 
ročníku, který vyšel v dubnu 1998. Příspěvek 
napsal  kolektiv tehdejší 6.A jako reakci na v té 
době populární televizní seriál. 

 

Kaplická akta X 
Začalo to jednou v nočním hodinách v malém 
městečku, zvaném Kaplice. Zrovna se konala 
velká oslava ve Slovanském domě. Večírek 
probíhal skvěle, ale najednou se na obloze 
objevily záblesky létajícího talíře. Lidé se seběhli 
na náměstí a s údivem sledovali kroužící pohyb 
létajícího talíře. 
Na kaplickém oddělení policie se během půl 
hodiny ozvalo asi dvacet telefonátů 
s oznámením, že nad Kaplicí létají záhadné 
objekty z vesmíru. Protože si s tím policie 
nevěděla rady,  zavolala FBI. 
Mulder a Sculliová  začali zjišťovat informace o 
tom, co se v noci stalo. Protože v tomto turisticky 

atraktivním městečku nesehnali ubytování, byli nuceni 
přespat v autě. Nechtěli platit parkovné na náměstí, a proto 
odjeli na Blanský kopec. Chtěli mít nadhled a  přehled o tom, 
co se ve městě děje. 
Najednou Muldera probudila pronikavá záře nad městem. 
Vzbudil Sculliovou a vydali se za světlem. Úzký pruh světla 
stále směřoval za Kaplici směrem na jih. Jeli pořád tím 
směrem, až přijeli do nedaleké vesnice Skoronice, a  vše bylo 
jasné. Záři na obloze způsobila  světla z místního nočního 
klubu. 
Oba se vyčerpaně, ale s chutí zasmáli. Uvědomili si, že 
podniky tohoto druhu jsou místními obyvateli ještě málo 
probádané, a tudíž záhadné. Světlo náhle zmizelo a oni se 
vrátili do Ameriky. Na Velitelství FBI řekli, že záhada nebyla 
vyřešena.    

členové redakční rady 
 

 
 
 
 
 

květen 
 
1. - 5.       Komu straší ve věži?, Dvojčata - soutěže ZÚ 
1. - 31.   OTÁZKA MĚSÍCE – sledujte plakátky v DDM 
4.            Po stopách Ferdy mravence   

Pro maminky s dětmi ve věku 3-5 let, od 9.30 hod., sraz 
před DDM. 

8. - 12. Člověk versus zvíře, Rybičky – soutěž  ZÚ o drobné ceny 
8. - 12. Zlatá rybka – anketa ve vestibulu DDM 
12.        Zlatá udice - soutěž dětí ze ZÚ rybáři v rybolovu,  

od 16.00 hodin, rybník Pentlák 
15.          Obrázkové bingo - od 16.30 hod. v DDM 
15. - 19.   Z dílny našich předků, Berušky – soutěž ZÚ o ceny 
22. - 26.  Nožky paní Stonožky, Číselná řada – soutěž ZÚ 
27.        8. Mezinárodní judoturnaj  

„O POHÁR M ĚSTA KAPLICE“ 
Začátek turnaje v 10.30 hod., sportovní hala u ZŠ Školní. 
Pořádáno ve spolupráci s ČEZ Jaderná elektrárna Temelín. 

29. - 2.  S Machem a Šebestovou k tabuli, Motýlci – soutěž ZÚ  
31.        MUF A BABYDŮRA  

Zábavně naučný pořad o dobru a zlu. V MŠ 1. Máje.   
 

Informace k těmto akcím vám poskytne 
sl. Olga Korecká, DDM Kaplice. 

 

                PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

 

16. dubna 2006. Nedělní „Velikonoční koncert“ v kostele sv. Petra 
a Pavla přilákal mnoho posluchačů … 
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   Z historie  
 

Hradišt ě  
 

Vznik vesnice Hradiště (661 m nad mořem) 
nelze přesně datovat. Stalo se tak však dávno 
před 13. stoletím, kdy dochází v tomto kraji 
k první vlně německé kolonizace. Ve starých 
urbářích je Hradiště vždy uváděno jako jedna ze 
slovanských osad v okolí hory Kohout. První 
písemná zpráva pochází z 22. dubna 1368, když 
Jindřich z Velešína založil ve Velešíně nové 
kaplanství a kaplanovi poukazuje též dávky ze 
vsi Hradiště. Roku 1387 přešlo velešínské 
panství koupí na pány z Rožmberka a Jindřich 
z Rožmberka dovoluje roku 1400 Marešovi 
Trškovi, člověku z Hradiště, aby si zde založil 
rybník. Roku 1412 je povolán purkrabí z Hradiště Jaroš Libra 
do Krumlova, aby ujistil o své věrnosti.  
Podle Popravčí knihy pánů z Rožmberka 25. září 1423 při 
výslechu právem útrpným vypovídá Křehant z Chmelné na 
skřipci, že se zúčastnil, když jistý Jaroš se svým husitským 
oddílem obsadil kostel v Kaplici a zde upálili faráře ze 
Soběnova, kterého sem přivlekl jistý Robil. Křehantovi 
připadl jako podíl na kořisti jeden ornát z kaplické fary, 
zatímco jeho druh jménem Gsell z Borovan dostal dva 
farářovy koně a kuši. Jmenuje i další účastníky. Svoji kořist 
ukrývali v Hradišti a Ličově.  
Jakýsi Tomáš z Kaplice vypověděl roku 1427 při výslechu 
právem útrpným, že při přepadení Kaplice se připojili 
k plenícím tlupám a loupili také v okolí spolu s ním, 
jednotlivě nebo společně též Václav, Petr, Jan a Jiřík 
z Hradiště. Přiznává, že spolu s Václavem, Jakubem a 
Mikulášem z Kaplice přepadali i v okolí Budějovic. Dále 
vyznává, že s řezníkem Bohunkou a klerikem Chlupáčkem, 
oběma z Kaplice, s Janem, pocházejícím z Heršláku, Filipem, 
Rudolfem, Trškou z Hradiště a též s Jíchou Andrlovicem, 
Mikou Andrlovicem, oběma z Blanska, přepadali na cestě 
mezi Budějovicemi a Kaplicí. Jak vidno z těchto jen mála 
ukázek, zbídačovaný a zotročovaný lid poddanských vsí se 
snažil využívat sporů mezi svou vrchností a Husity a to nejen 
v Čechách, ale i na panstvích v sousedním Rakousku.  
 

20. dubna 1431 svědčí Jan a Zikmund z Pořešína v listě, jímž 
prodává Blaha Milec z Mikolů svobodnický dvůr v Mikolech 
Šimkovi z Hradiště. 1459 prodává Jan z Rožmberka 
Václavovi z Krumlova, administrátoru pražského kostela, 
platy z Hradiště za 80 kop 4 groše 2 denáry, což se opakuje 
1463, 1464 a 1473. Roku 1467 zastavuje Jan z Rožmberka 
jistému krumlovskému měšťanu 3 kopy bez 3 denárů platů 
v Hradišti za 29 kop 55 grošů 3 denáry a prodává 3. března 
1467 dvůr kmecí v Hradišti, na němž Tršek sedí, s 2 kopami 
ročních platů, Přibíkovi Žibřidovi z Mostků za 20 kop grošů. 
Někdy v mezidobí po tomto roce, ale před rokem 1508 prodal 
Jan Žibřid z Mostků Trškův selský dvůr v Hradišti Václavovi 
z Rovného. Během česko – rakouských hraničních potyček 
1486 bylo Hradiště přepadeno nepřátelským houfem a 
obyvatelstvu odehnán všechen dobytek.  
 

Roku 1504 vznikl spor mezi Janem Žibřidem z Mostků a 
Janem Holubem ze Zachumu kvůli rybníku v Hradišti. 20. 
června 1508 osvědčuje administrátor pražského 
arcibiskupství, že Václav z Rovného daroval krumlovskému 
farnímu kostelu pro oltář sv. Hieronyma statky v Hradišti. 10. 
září 1517 potvrzuje Petr z Rožmberka Janovi Žibřidovi 
z Mostku prodejní smlouvu o rybníku pod Hradištěm 

s uvedením, co je nutno dodržovat kvůli 
cestě a lukám. Jednalo se o rybník 
zvaný ještě roku 1899 „Seifritzteich“. 
1530 Jan z Rožmberka zastavil „rybník 
Soudný u vsi Ličova nad Sokolčím“ za 
300 kop míšeňských klášteru 
v Kuklveitě. 1541 za vladařství Petra 
z Rožmberka desky zemské shořely. 
Ten pro nové desky všechna panství 
rozkázal popsati a ke vložení do desek 
rozkázal mimo jiné, že drží k Novým 
Hradům „ves Hradiště a tu jest zámek 
zbořený Sokolčí řečený“. Ve vsi uvádí 
12 usedlých poddaných.  
Rožmberský urbář z roku 1553 je veden 
česky a uvádí v Hradišti 12 osedlých 
usedlostí zatížených odúmrtím (to 

znamená, že hospodáři nemohli se svým majetkem před smrtí 
naložit podle své vůle) a 1 výčep. Usedlíci v Hradišti byli 
povinni na Havla zaplatit vrchnosti za robotu každý po 6 
groších. Roku 1596 zámek Nowy hrady – při výčtu rozsahu 
panství je uváděno i městečko Kaplicze … ves Kwitky, ves 
Hradisstie, ves Sobienow … atd.  
6. února 1620 připadá novohradské panství hraběti Karlu 
Bonaventurovi Buquoyovi.   
 

Dokončení vás čeká  příště             Otto Mörtl 
Ilustrace: sloup nejsvětější Trojice v Hradišti, foto z roku 1933  

 
   Oprava kaple v Blansku 
 

V roce 2005 a 2006 provedly Lesy 
České Republiky s.p. lesní správa 
Kaplice a Český Krumlov celkovou 
opravu Kaple Nejsvětější  Trojice 
v Blansku (na návrší při výjezdu 
směr Benešov). Náklady na opravu 
dosáhly 230 tis. Kč. Částkou 10 tis. 
Kč přispěla stav. firma Šulek – 
Lavička z Kaplice. V pátek 26. 
května 2006 v 16.00 hodin proběh-
ne slavnostní znovuvysvěcení 
kaple. 

 
   Kvalita pitné vody v Kaplici 
 

Pro informaci občanům zveřejňujeme hodnocení kvality pitné 
vody zpracované VaK JČ na jednom z odběrných míst 
v Kaplici (Evidenční číslo vzorku: 1451, datum odběru: 22. 
února 2006): 
 

Ukazatel  Výsledek  Jednotka Limitní jednotka    Hodnota 
Barva  ‹ 5 mg/l Pt max 20  vyhovuje 
Zákal  0,30 ZF(n) max 5  vyhovuje 
Pach  1 TON max 2  vyhovuje 
Elektr. konduktivita  22,8 mS/m max 125  vyhovuje 
pH  7,12  6,5 – 9,5  vyhovuje 
CHSK-Mn 1,3 mg/l max 3  vyhovuje 
Železo  0,090 mg/l max 0,2  vyhovuje 
Mangan  ‹ 0,02 mg/l max 0,20  vyhovuje 
Amonné ionty 0,13 mg/l max 0,5  vyhovuje 
Dusitany  0,07 mg/l max 0,5  vyhovuje 
Dusičnany 8,0 mg/l max 50  vyhovuje 
Chuť  1 TFN max 2  vyhovuje 
Chlor volný 0,03 mg/l max 0,3  vyhovuje 
Chlor celkový aktiv.  0,08 mg/l   vyhovuje 

pokračování na str. 12 
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   Kvalita pitné vody v Kaplici 
 

pokračování ze str. 11 
Koliformní bakterie 0           KTJ/100 ml  max 0  vyhovuje 
Escherichia coli 0           KTJ/100 ml  max 0  vyhovuje 
Clostridium  
      perfringens     0        KTJ/100 ml  max 0  vyhovuje 
Počty kolonií při 36ºC  3 KTJ/1ml max 20  vyhovuje 
Počty kolonií při 22ºC  2 KTJ/1ml max 200  vyhovuje 
Mikroskopický obraz  
   - abioseston   ‹ 1 % max 10  vyhovuje 
Mikroskopický obraz 
  - živé organismy    0       jedinci/ml max 0  vyhovuje 
Mikroskopický obraz 
  - počet organismů    0       jedinci/ml max 50  vyhovuje 

Ing. Karel Janowiak, vedoucí útvaru kvality  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
18. kolo FC Písek – FK Spartak Kaplice     0:1 (0:0) 
B:82. Vošický  
20. kolo FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Kaplice   0:2 (0:0) 
B: 74. P.Pulec, 90. Houška 
 

"B" mužstvo - I. B třída 
16. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Mladé    5:1 (4:0) 
B: 26., 37. Preusler, 24. Urazil, 29. Kapec, 81. Vosát ka z pen.  – 79. 
Mathia z pen.  
17. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Sokol Chvalšiny    5:0 (3:0) 
B: 15., 44. P.Pulec, 39., 73. M.Pulec, 81. F.Kouba   
14. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FK Slavoj Č. Krumlov „B“ 6:1 (2:0) 
dohrávka / B: 31., 51. M.Pulec, 45. Kubata, 60. Urazil, 61. Švam-
berg, 66. Kuzma  – 65. Kotlár 
 

St. dorost – KP II. 
18. kolo Blatná – FK Spartak Kaplice     0:5 (0:3) 
B: 5.Smolen, 15.Rossmüller, 26.Jo.Šev čík, 66. F.Kouba, 77. Bóga  
19. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice        2:1 (0:1) 
B: 54. F.Kouba z pen., 61. Les ňák – 19. Voda 
 

Ml. dorost – KP II. 
18. kolo Blatná – FK Spartak Kaplice                              0:1 (0:1) 
B: 31. O.Svoboda  
19. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice            3:3 (2:2) 
B: 27., 79. z pen. P.Svoboda, 31. Doucha  – 8. Petrovič, 15. Dubský, 43. Le 
 

starší žáci - I. A třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Zliv                      3:0 (1:0) 
B: Micák 2, Dang Van 
 

mladší žáci - I. A třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Zliv                                  5:1 (4:0) 
B: Kuruc 2, Troják, Micák, Bláha  – Hrubý 
 

přípravka - okresní přebor 
18. kolo FK Spartak Kaplice -  JIP Větřní                              6:2 (1:1) 
B: Outrata 2, Řepa, Marek, Jirk ů, Tetour  – Mondšpígl, Fošum 
 
 


