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   Starost ův sloupek 
 

Nejdříve pro oživení připomenutí 
čtyř stěžejních akcí, jimiž 
oslavíme první zmínku o Kaplici 
z doby před sedmi sty padesáti 
lety. 
* 24. 6. pouť na Farském náměstí 

a v jeho přilehlých prostorách 
* 25. 8. Kaplické slavnosti tra-

dičně v parku 
* 6. 10. historický průvod měs-

tem spojený s jarmarkem a ukázkami tradičních řemesel 
* 28. 10. kulturně společenské setkání Kapličáků v prostorách 

kolem kostela sv. Petra a Pavla 
O bližším programu budete včas informováni a každé setkání 
vás zaujme skladbou včetně zajímavých překvapení. 
Především jde ale o zábavu a záleží jenom na nás, jak 
k tomuto naservírovanému vybočení z toku života 
přistoupíme. Současně dovolte, abych poděkoval vlastníkům, 
jednatelům a zástupcům firem a podniků za nezištnou finanční 
a materiální pomoc při zajišťování nejen výše uvedených akcí, 
ale i dalších, které tento zakulacený rok doprovází. 
S velkým zájmem projektantů se setkala vyhlášená 
architektonická soutěž na vybudování plánovaného bazénu 
v areálu škol. Svědčí o tom třicítka zaregistrovaných návrhů 
řešení a nyní stojí před výběrovou komisí nelehký úkol určení 
vítěze, který bude mít zároveň právo zpracování projektu. Jak 
s vítězným návrhem, tak i s ostatními bude mít kaplická 
veřejnost možnost se seznámit během května v prostorách 
informačního centra. Shlédnutí může vyvolat podobné 
reakce, jako u návrhu Národní knihovny na Letné. 
Podstatnější ale bude získání finančních prostředků na 
realizaci projektu, do něhož je se svými dílčími sportovišti 
zakomponován celý školní areál. A to se dostávám k hrubému 
odhadu investice, která se může pohybovat v rozmezí cca od 
osmdesáti do sto dvaceti milionů.   
Na prahu snad nejkrásnějšího měsíce roku vám přeji ve zdraví 
nachozených a na kole naježděných desítek jarních kilometrů, 
úspěšný boj s plevelem na zahrádkách a dost času k zasednutí 
s rodinou či přáteli u praskajích ohníčků s pravými 
nefalšovanými českými špekáčky. 
A nezapomeňte, máj je lásky čas. 

Ferdinand Jiskra 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vozy mistr ů světa v Kaplici ! 
 

V rámci 35. Rallye Český Krumlov, která 
se uskuteční ve dnech 3. - 5. 5. připravili 
pořadatelé pro diváky skutečnou lahůdku – 
mají potvrzený start několika automobilů 
ze zlatých dob monster skupiny B. 
Představí se na okruhové rychlostní 
zkoušce na českobudějovickém výstavišti, 
na RZ Soběnov - Svatý Jan a Benešov – 
Malonty. A právě po projetí posledně 
jmenované rychlostní zkoušky se jezdci 

zastaví v sobotu 5. května mezi 11.00 a 12.00 hod. na 
kaplickém náměstí, kde bude možnost z bezprostřední 
blízkosti zhlédnout vozidla, která v sedmdesátých a 
osmdesátých letech vévodila soutěžím mistrovství světa. 
Pořadatelé mají přislíbenu účast týmu Sandro Munari Rallye 
Club s Lancia Stratos HF, o jednu generaci mladší je pak typ 
Lancia 037 Rally. Poprvé u nás by se měla objevit také mýty 
opředená Lancia Delta S4 a Porsche sk. B. Kromě italské 
squadry budou k vidění i další historická auta řady vozů 
Škoda s typy 120 S, 130 RS a 130 LR, extovární Ford Sierra 
Cosworth a Audi quattro A2. 
35. Rallye Český Krumlov začíná ve čtvrtek 3. 5. v 18.00 
hodin představením posádek v pivovaru Eggenberg, start 1. 
etapy je v pátek 4. 5. v 15.00 hodin v Jelení zahradě, start 2. 
etapy v sobotu v 7.00 hodin na výstavišti v Č. Budějovicích, 
cíl a vyhlášení vítězů v 17.00 hodin v Jelení zahradě v Č. 
Krumlově. Na kaplicku jsou na programu v pátek 4. 5. RZ 
Silniční Domky – Přídolí (16.58 a 20.44 hod.), RZ Soběnov - 
Sv. Jan (17.47 a 21.33 hod.), v sobotu RZ Besednice – 
Soběnov (8.01 a 15.23 hod.), RZ Benešov – Malonty - 
Rychnov n/M. (8.44 a 11.33 hod.) 
Tahákem pro diváky bude divácká superspeciálka na 
českobudějovickém výstavišti (pátek v 18.40 a sobota v 13.56 
hodin). Aktuální informace získáte na oficiálních stránkách 
www.rallyekrumlov.cz. 

Vladimír Dolejš, 35. Rallye Český Krumlov © 2007 
Lancia Stratos, foto nahoře Luboš Šalát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        The Beatles Revival / Kaplice 
        Výborná atmosféra, výborná hudba,  
          zabávná show…  
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   Realizační program M ěsta Kaplice 
 

na období 2007 – 2010 
Zkušenost ukázala, že Zastupitelstvem města Kaplice přijatý 
dokument na období 2003 – 2006 vypovídajícím způsobem 
zpracoval konkrétní projekty vycházející z PSERu, cílů 
daných zastupitelstvem a jeho plnění bylo transparentní.  
Z potřeby minimalizace nahodilosti a střednědobého 
plánování přijímá Zastupitelstvo města Kaplice realizační 
program na období 2007 – 2010. 
 

1. Organizační projekty   
• z důvodu legislativního procesu řešit funkci městského úřadu 

s cílem zkvalitňování výstupů k občanům a při rozšíření kapacit 
pracovišť minimalizovat vlastní finanční podíl 

• uskutečnit analýzu působení městské policie ve vazbě na zvýšení 
jejího preventivního působení, spolupráci s Policií ČR a ve vazbě 
na zaváděný kamerový systém 

• činnost komise pro rozvoj města orientovat na strategické 
střednědobé a dlouhodobé projekty 

• zpracovat, projednat a schválit dodatek stávajícího PSERu 
z důvodu  potřebnosti aktualizace 

• spoluprací s místními firmami a  podniky a v součinnosti 
s hospodářskou komorou působit na jejich stabilizaci ve vztahu k 
zaměstnanosti   

 

2. Hospodaření, hospodářská činnost  
• rozpočet města koncipovat a schvalovat jako vyrovnaný a udržet 

dluhovou službu na hranici možnosti jejího řešení 
• investice limitované rozpočtem posilovat získáváním dotací 

z fondů na různé úrovni 
• pokračovat v zaměření lesních pozemků, jejich nákup nebo prodej 

musí korespondovat se zájmy města /zcelování, cena/ a vyhodnotit 
způsob těžby a prodej dřeva 

• zásadně vstoupit do jednání s pozemkovým fondem ohledně 
převodu přístupových účelových cest na katastru města a osad 

• pokračovat ve vlivu  na efektivní hospodářskou činnost TS a SD 
prostřednictvím rady a současně valné hromady obou zařízení 

• zefektivnit hospodářskou činnost s bytovým a nebytovým fondem 
jejím zabezpečením samotným městem  

• provést rozbor výhodnosti či nevýhodnosti pronájmu vodního       
a odpadového hospodářství 

• obdobně ekonomicky vyhodnotit vlastní provozování tepelného 
hospodářství   

 

3. Bytová politika 
Při respektování dokumentu zastupitelstva týkajícího se strategie 
v oblasti bytové se zaměřit na tyto cíle: 
• v rámci vlastní hospodářské činnosti s bytovým a nebytovým 

fondem se orientovat na objekty zanedbané a lokalizované 
především v centrální zóně 

• projednat a zpracovat záměr zástavby proluky v Novohradské ulici 
• zrealizovat základní technickou vybavenost pro výstavbu 

rodinných domů v lokalitě JIH 
• uskutečnit rekonstrukci objektu čp. 30 a 31 v Českobudějovické 

ul. na ubytovnu pro sociálně potřebné občany 
• dokončit zahájenou investici 15 bytových jednotek pro příjmově 

vymezené občany v Linecké ul. 
• dokončit rekonstrukci objektu Linecká čp. 3 na byty a nebytový 

prostor  
 

4. Cestovní ruch, turistika 
• pokračovat v projektu rekonstrukce bývalého pivovaru Bělidlo 

101 na turisticko společenské centrum a současně zpracovat studii 
a projektovou dokumentaci na čelní trakt objektu s cílem 
obdobného využití 

• v souvislosti se zpřístupňováním církevních objektů řešit případný 
pronájem věže kostela a její otevření veřejnosti 

• prostřednictvím KICu uskutečňovat a rozvíjet zavedené 
cyklistické a turistické akce  

• vytvořit podmínky pro zimní turistiku udržováním lyžařských stop 

• prostřednictvím KICu na vytipované sportovně turistické trase 
instalovat naučné cedule a soubor cvičebních zařízení 

 

5. Životní prostředí 
• zahájit provoz sběrného dvora a realizovat stavební úpravy II. 

etapy 
• zahájit revitalizaci městského parku podle schválené dokumentace 
• architektonicky zpracovat a řešit další potřebné úpravy zelených 

ploch, parčíků případně dětských hřišť  
• veškerou problematiku třídění a svozu komunálního odpadu a 

údržbu veřejné zeleně pravidelně vyhodnocovat v součinnosti 
s Technickými službami s.r.o 

 

6. Dopravní infrastruktura 
• projektem a administrativně dokončit přípravy pro zahájení 

jednání k získání finančních zdrojů na realizaci přeložky 
komunikace II. třídy 

• prostřednictvím dotací a grantů a podle daného rozpisu usku-
tečňovat rekonstrukce a opravy místních a účelových  komunikací  
a chodníků ve městě a osadách 

• uzavřít diskuze ohledně Pobřežní ulice stanovením záměru řešení i 
ve vztahu k průjezdnosti města a možnostem vykoupení pozemků 

• usilovat o vybudování či úpravy parkovacích míst a zabývat se 
možností výstavby garáží     

pokračování na str. 7 
 

Sportovní areál Školní ulice 
Provozní řád 

Správu areálu zajišťuje Základní škola Kaplice, Školní 226. 
Venkovní sportovní areál tvoří atletický ovál, venkovní 
sportoviště s umělým povrchem a travnaté hřiště. Sportoviště 
mohou využívat školy, sportovní oddíly i veřejnost. 
Využívání je možné pouze za přítomnosti správce nebo jiné 
pověřené osoby.  
 

Podmínky využívání:  
Pravidelné nebo předem známé využití sportoviště lze 
domluvit s ředitelem školy (tel. 380 347 910), v ostatních 
případech se správcem areálu. Odpovědnost za škodu 
vzniklou úrazem přebírá nájemce.  
Provozní doba venkovního areálu pro veřejnost:  
ve dnech školního vyučování  14:00 - 20:00  
v ostatních dnech    podle dohody 
 

Ceník za pronájem za 1 hodinu  
atletická dráha  
neorganizovaní sportovci z Kaplice     50,- Kč 
školské subjekty spádových obcí 100,- Kč 
cizí sujekty   300,- Kč 
oplocené sportoviště s umělým povrchem 
jednotná cena    100,- Kč 
ostatní sportoviště (trávník)   bez poplatku 
v případě použití šatny  30,- Kč dospělí  

15,- Kč mládežnické kategorie   
 

Práva a povinnosti uživatelů sportovišť 
právo: Využívat sportoviště v souladu s provozním řádem. 
povinosti: Řídit se pokyny správce areálu. 
V areálu je zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit, vodit 
psy. Je zakázán vstup s jízdními koly a jinými dopravními 
prostředky. Je zakázáno ničit zařízení areálu a odhazovat 
odpadky mimo určená místa.  

Další informace: tel. 380 347 910, www.zsskolnikaplice.cz 
 

   Školení řidi čů - důchodc ů 
 

Dne 4. května 2007 od 8.00 hodin pořádá Občanská komise 
Městského úřadu Kaplice „Školení řidičů – důchodců“, 
které  se bude konat v autoškole Pavel Dvořák, Kaplice, Nové 
Domky. Srdečně zveme všechny řidiče a řidičky. 
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2. středa Akční drama USA    102 min.  
20.00 hod. ROCKY BALBOA 
 Stárnoucí hrdina se rozhodne postavit mladému 

šampionovi v ringu. Režie: S. Stallone. Hrají: S. 
Stallone, T. Burton, T. Shire 

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
3. čtvrtek  Romantický fantasy horor  98 min.  
20.00 hod. KREV JAKO ČOKOLÁDA 
 Ve dne prodává čokloládu, v noci se proměňuje 

ve vlkodlaka. Jako předurčená nevěsta vůdce 
smečky se dostává do potíží, když se zamiluje do 
člověka. Režie: K. von Garnier. Hrají: A. 
Bruckner, H. Dancy, O. Martinez  

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
7. pondělí Drama USA   142 min.  
20.00 hod. BABEL  
  Maroko, americko-mexická hranice a Japonsko; 

čtyři dramatické téměř až tragické příběhy, které 
mají kořen v jazykovém nedorozumění,...   

  Režie: A. G. Ińárritu. Hrají: B. Pitt, C. Blanchet, 
G. G. Bernal 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
9. středa Drama Španělsko  114 min.  
10. čtvrtek GOYOVY PŘÍZRAKY 
20.00 hod. Životy geniálního dvorního malíře Goyi a 

katolického mnicha Lorenza se propletou v jejich 
vztahu k jedné krásné dívce. Režie: M. Forman. 
Hrají: J. Bardem, N. Portman, S. Skarsgard 

   Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
14. pondělí Promítání pro děti  77 min.  
17.30 hod. PAST NA ŽRALOKA 
  Vyprávění o malém rybím klukovi, který se musí 

utkat se zlomyslným a neurvalým žralokem, aby 
získal svou vyvolenou. Mluví: J. Dolanský, L. 
Vondráčková, J. Lábus 

  Vstup 60,- Kč 
16. středa Český film  103 min.  
17. čtvrtek VRATNÉ LAHVE 
20.00 hod. Učitel v důchodu na brigádě u výkupu lahví… 

aneb historiky o radostech a strastech stárnutí. 
Režie: J. Svěrák. Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, 
T. Vilhelmová, J. Macháček…   

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
21. pondělí  Romantická komedie USA 103 min.    
20.00 hod. RANDE MĚSÍCE 
  Urputný boj v supermarketu o titul „zaměstnanec  

měsíce“ a přízeň svůdné pokladní se zvláštní 
úchylkou… Režie: G. Coolidge. Hrají: D. Cook, 
Jessica Simpson  

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
23. středa Thriller USA/Francie/VB 120 min. 
24. čtvrtek   HANNIBAL - ZROZENÍ   
20.00 hod. Stalo se z něj něco, pro co nemá lidská řeč slovo. 

Kromě slova monstrum… Mládí brutálního vraha 
a kanibala H. Lectra.  Režie: P. Webber. Hrají: G. 
Ulliel, Li Gong, D. West, M. Vašut 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
28. pondělí Válečné historické drama 117 min.   
20.00 hod. 300: BITVA U THERMOPYL 
  Spartský král se se svými 300 muži utká u 

Thermopyl s mnohanásobnou přesilou Peršanů. 
Kravá  vřava, monstrózní bitva a vysoce efektní 
stylizace. Režie: Z. Snyder. Hrají: G. Butler, L. 
Headay, D. Wenham  

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 

30. středa Akční komedie Francie 91 min.  
31. čtvrtek TAXI 4 
20.00 hod. Automobilová sága pokračuje. Režie: G. 

Krawczyk. Hrají: F. Diefenthal, B. Farcy 
   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

Na ČERVEN připravujeme v kině Kaplice: 
  BESTIÁŘ, ARTUR A MINIMOJOVÉ, 

KRÁLOVNA, PRÁZDNINY PANA BEANA, 
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA, HORY 
MAJÍ O ČI 2, PUSINKY a další 

 

   Májové skota čení  
 

Zveme všechny malé velké na MÁJOVÉ 
SKOTAČENÍ do městského parku. Kdy? 
5. května (sobota) ve 14.00 hodin. Co vás 
čeká?      Soutěže a skotačení 

      přijďte všichni bez váhání 
bude malé překvapení 

                užijem si legraci 
těší se na vás Poutníci 

PS Poutníci děkuje všem, kteří přispěli 
v rámci akce Srdíčkový den na dobrou 
věc. Odeslali jsme částku 5.250,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Otevřený p řechod na Poho ří  
 

Turisté, ať už pěší, na kolech, na lyžích nebo i jezdci na 
koních se konečně dočkali otevření místa na turistické stezce 
Pohoří na Šumavě - Stadlberg, ve kterém je možné 
překračovat státní hranice mezi ČR a Rakouskem. Ne jak 
tomu bylo kdysi - pouze ve vybrané letní dny. Od 1. dubna do 
31. října je přechod otevřen denně mezi 6.00 a 22.00 hodinou, 
v zimním období pak mezi 8.00 a 18.00 hodinou. Oblíbeným 
cílem výletu do těchto nejzašších končin Novohradských hor, 
potažmo republiky, je nejen úchvatná přírodní scenérie, ale 
také pramen řeky Lužnice.    red 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
květen
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1. května, úterý    9.00 – 17.00 hodin 

OTEVŘENÍ HISTORICKÉ EXPOZICE 
Prohlídky po 1. květnu každý den kromě pondělí a neděle.  
Expozice v Kostelní ulici   Vstup tento den zdarma  
 

3. května, čtvrtek         od 16.30 hodin  

KONCERT ČTYŘRUČNÍCH SKLADEB 
Žáci klavírního oddělení ze třídy p. uč. Bukovské a p. uč. Čítkové.  
Kaple sv. Josefa a Barbory, ZUŠ Kaplice 
 

4. května, pátek    od 15.00 hodin 

OSLAVA SVÁTKU MATEK    
Občanská komise MěÚ Kaplice srdečně zve všechny důchodce. 
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Agria.  
Vystoupí děti ze ZUŠ. 
Kulturní dům Kaplice          
 

13. května, neděle        od 9.00 hodin  

KAPLICKÁ PARKETA  
Postupové a hobby soutěže ve standardních a latinsko-amerických 
tancích (kategorie Junioři, Dospělí, Děti).  
Pořádá TK GALA DANCE Č. Krumlov a KIC Kaplice.  
Kulturní dům Kaplice          
 

17. – 20. května             10.00 – 18.00 hodin  

VÝSTAVA TROFEJÍ 
Chovatelská přehlídka trofejí uživatelů honiteb. Více viz článek.  
Sál kulturního domu Kaplice      
 

22. května, úterý     od 8.00 hodin  

ŠTĚPENÍ ATOMOVÝCH JADER  
Přednáška a beseda na téma jaderné energetiky s J. Mikšátkem.     
Kino Kaplice          
 

22. května, úterý     od 18.00 hodin  

PREMONSTRÁTI Z MILEVSKA 
V období středověku spadala Kaplice pod patronaci 
premonstrátů z Milevska… O řádu Premonstrátů             
a klášteře v Milevsku bude hovořit P. ThLic. Norbert 
František Vehovský O. Praem. superior (představený 
kláštera)… 
Kulturní dům Kaplice, předsálí  

 

28. května, pondělí        od 16.30 hodin  

TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
Žáci ze třídy pana uč. Klaboucha.  
Kaple sv. Josefa a Barbory, ZUŠ Kaplice 
 

29. května, úterý         od 16.00 hodin  

VERNISÁŽ VÝSTAVY  
ZUŠ KAPLICE 
Výstava prací žáků VO ZUŠ Kaplice. Potrvá do 18. 6. 2007. 
Kaple sv. Josefa a Barbory, ZUŠ Kaplice 
 

29. května, úterý     od 19.00 hodin  

NEZMA ŘI 2007 
Koncert, spojený se křtem CD… kdo si zpívá.     
Kino Kaplice        Vstupné   
 

Květen 2007          8.00 – 17.00 hodin   

OBRAZY: JITKA BEDLIVÁ  
Malování pro radost: výstava obrazů amatérské malby s tématem 
krajiny a přírody. Autorka je rodačkou z Výhně u Kaplice.      
Vestibul Kina Kaplice     Začátek výstavy bude upřesněn  

   Chovatelské p řehlídka trofejí 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, bude se i tento rok konat v Kulturním 
domě v Kaplici chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 
2006 v honitbách okresu Český Krumlov. Na tuto přehlídku bude 
předloženo cca 800 ks srnčích trofejí, 90 ks jeleních trofejí a dále 
trofeje daňků evropských, muflonů, prasat divokých a predátorů. 
Za touto přehlídkou se schovává také velké množství práce. Všechny 
trofeje budou za 3 dny ohodnoceny hodnotitelskou komisí, která se 
skládá z mysliveckých odborníků působících v okrese Český 
Krumlov. Účast v hodnotitelské komisi stejně jako loni přislíbil člen 
Ústřední hodnotitelské komise při ministerstvu zemědělství a 
vysokoškolský pedagog pan doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. 
Hodnocení trofejí spočívá v určení chovné hodnoty, zda daný jedinec 
byl průběrný (zelený bod na štítku trofeje) či chovný (červený bod). 
Hodnotitelská komise bude také bodovat význačné trofeje podle 
mezinárodních kritérií CIC a v případě dosažení mezinárodně 
stanovených hodnot budou těmto trofejím uděleny medaile. 
Chovatelská přehlídka je pro všechny myslivce vyvrcholením a 
ukončením uplynulého mysliveckého roku. Je nutné si uvědomit, že 
za těmito trofejemi se skrývá nespočitatelné množství hodin 
strávených v honitbách při přikrmování zvěře, stavění přikrmovacích 
zařízení a posedů, ochraně zvěře před nepříznivými vlivy atd. 
Ulovení průběrného jedince je pouze dovršením celoroční práce 
myslivce v honitbě a zároveň vhodným chovným zásahem do 
populace volně žijící zvěře. 
Stejně jako loni bude v rámci přehlídky uskutečněna také výstava 
fotografií volně žijící zvěře soběnovského fotografa Jaroslava 
Charváta. 
Na chovatelskou přehlídku zveme samozřejmě nejen všechny 
myslivce, ale zejména širokou veřejnost, která zde bude mít možnost 
seznámit se s problematikou myslivosti podrobněji. Chovatelská 
přehlídka bude slavnostně zahájena a zpřístupněna veřejnosti dne 17. 
5. 2007 v 1000 hod. Každý den budou v sále kulturního domu 
přítomni pořadatelé z řad myslivců, kteří ochotně zodpoví Vaše 
případné dotazy. 
Využijte tedy této 
možnosti a poz-
nejte naši českou 
myslivosti i z této 
strany. 
Přehlídka bude 
veřejnosti 
přístupná v těchto 
dnech a hodinách: 
 

čtvrtek 17. 5. 
1000 - 1800 hod. 
pátek 18. 5.   
 800 - 1800 hod. 
sobota 19. 5.    
900 - 1800 hod. 
neděle 20. 5.    
900 - 1800 hod. 
 
Odbor životního 
prostředí, MěÚ 
Kaplice 

 
 

 

 DĚKUJEME  SPONZORŮM  akce„Slet čarodějnic“    

  ZEMAV Rybník  s.r.o., JOUZA  s.r.o.,  
  GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o.,  
  MERKOV  s.r.o., Uhelné sklady PROPAL 
 

 
 

21. května, pondělí    od 18.00 hodin 

Možnosti a meze elektronické komunikace  
Přednáška Oty Šmída a Tomáše Adámka.   
Sborový dům ARCHA, Pohorská ulice / Vstupné dobrovolné 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
květen
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   Elektrowin uspo řádá akci  
 

v  jihočeských městech 
 

Občané i města budou moci soutěžit ve zpětném 
odběru elektrozařízení 
Vysloužilé elektrozařízení není odpad, a proto nepatří do 
popelnice, ale na místa zpětného odběru. O tom, jak správně 
nakládat s vysloužilým elektrozařízením, budou obyvatelé 
Kaplice a dalších pěti měst v jižních Čechách informováni 
v rámci akce, kterou zde během června 2007 uspořádá 
kolektivní systém Elektrowin. 
 

Tříděním odpadu může k ochraně životního prostředí přispět 
opravdu každý. Elektrické spotřebiče často obsahují látky, 
které jsou nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu. Tím, že je 
lidé odevzdají na sběrná místa k ekologické likvidaci, 
pomáhají nejen chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné 
suroviny.“ 
 

Auto společnosti Elektrowin zastaví 15. června 2007 od 10 do 
17 hodin také na náměstí v Kaplici. Zde budou probíhat různé 
soutěže, v nichž si děti i dospělí ověří své znalosti z oblasti  
zpětného odběru spotřebičů. Program bude uvádět moderátor 
partnerského rádia Faktor. Přímo na místě bude možné 
rovněž odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče. Jihočeské 
město, kde se v rámci akce vybere největší množství 
spotřebičů, získá bonus 20 000 korun, využitelný v oblasti 
odpadového hospodářství. Kolik tun elektroodpadu se 
skutečně vybere, mohou občané tipovat v SMS soutěži. Tip, 
který se nejvíce přiblíží reálnému číslu, bude odměněn 
zajímavou cenou. Bližší informace o soutěži bude před akcí 
vysílat rádio Faktor. 
 

Systém zpětného odběru u nás funguje od srpna 2005. Do 
roku 2008 má Česká republika podle nařízení Evropské Unie 
dosáhnout sběru 4 kg elektrozařízení na obyvatele a rok. 
Občané mohou vysloužilé spotřebiče ve sběrných dvorech 
odevzdat bezplatně, u prodejců mají tuto možnost při nákupu 
nového elektrozařízení. 
 

Zapojení do kolektivního systému přináší výhody také obcím. 
Pokud elektrozařízení bezplatně odevzdají kolektivnímu 
systému, mohou nejen ušetřit obecní prostředky, ale ještě 
získat finanční bonusy za odevzdaná kila. Smlouvu 
s kolektivním systémem Elektrowin doposud podepsalo 
16 jihočeských měst a obcí, některá další jsou do systému 
zapojena prostřednictvím mobilních svozů. 

Odbor životního prostředí MěÚ Kaplice 
 

   Plánování sociálních služeb 
úspěšně zahájeno 

Tisková zpráva č. 13/2007  
Na počátku tohoto roku se také správní obvod města 
Kaplice přizpůsobil praxi Evropské unie, kde se osvědčilo 
řešit problematiku sociálních služeb metodou komunit-
ního plánování.  
Dne 30. března 2007 zasedl již podruhé řídící výbor, který byl 
ustanoven v rámci projektu Plán rozvoje sociálních služeb na 
území správního obvodu města Kaplice. Členy řídícího 
výboru jsou místostarosta Kaplice Jiří Havelka, tajemník 
Václav Malík, zaměstnanci Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Martina Šťastná, Karel Světlý, Jana Hrubá a 
Václava Janoušková, ředitel Městské charity České 
Budějovice Alois Ambrož, ředitelka Centra sociálních služeb 
Staroměstská Iva Jirovská a ředitelka agentury G-PROJECT 
Martina Kučerová. 

K úkolům řídícího výboru patří především koordinace a řízení 
aktivit probíhajících v rámci projektu. První zasedání řídícího 
výboru se uskutečnilo 26. února 2007 v budově radnice města 
Kaplice. K hlavním bodům programu patřilo vedle ustanovení 
výboru a volby jeho předsedy, například seznámení 
jednotlivých členů s projektovou dokumentací či s 
návrhem harmonogramu projektu. Dalším z řešených témat 
byla volba prioritních oblastí, které budou v rámci projektu 
sledovány. Bylo navrženo celkem 6 prioritních oblastí, 
kterými jsou děti a mládež, osoby ohrožené drogami nebo 
na drogách závislé, senioři, osoby se zdravotním 
postižením, příslušníci národnostních a jiných menšin, 
uprchlíci, cizinci a osoby v akutně nepříznivé sociální 
situaci. Problematika uvedených prioritních oblastí bude 
v gesci specializovaných pracovních skupin. „Členové řídí-
cího výboru i pracovních skupin byli voleni tak, aby byl 
zastoupen co největší počet obcí na celém území správního 
obvodu Kaplice. Zároveň byly všechny obce zástupci města 
Kaplice vyzvány, aby se do projektu aktivně zapojily,“ uvedla 
manažerka projektu Martina Kučerová.  
Již od dubna se budou pracovní skupiny aktivně podílet spolu 
s řídícím výborem na plnění výstupů projektu, k nimž bude 
patřit například zpracování plánu rozvoje sociálních služeb 
pro sledované území či přehledu poskytovatelů sociálních 
služeb. „Oba tyto výstupy spolu s dalšími aktivitami 
realizovanými v rámci projektu přispějí ke zvyšování 
informovanosti občanů o sociálních službách či zjištění, které 
sociální služby v oblasti chybí a které se naopak dublují,“ 
uvedla Martina Kučerová. Cílem plánování je též připravit 
organizace poskytující sociální služby na novou legislativu a 
usnadnit jim čerpání z evropských fondů. Další informace   
o projektu je možné nalézt na  www.komunitni-plan.cz.  

 
   Úspěšná p řípravka Spartaku Kaplice  
 

Dne 15. 4. 2007 se zúčastnili hráči přípravky Spartaku 
Kaplice rok 1997 a mladší Okresního kola celostátního turnaje 
E-On Cup. Po velmi dobrém výkonu celého mužstva obsadili 
2. místo za favorizovaným Slavojem Český Krumlov. V 
základní skupině se postupně střetli s mužstvy Frymburka, 
Velešína a Loučovic. Všechny zápasy hráči Kaplice zvládli a 
bez ztráty bodu vyhráli svoji skupinu a postoupili do 
semifinále, kde po takticky vyzrálém výkonu přehráli mužstvo 
Horní Plané 5:2 a postoupili do finále. Tady narazili na 
favorizovaný Slavoj Č. Krumlov. Po náročném průběhu 
turnaje a několika zraněních již ve finále hráčům chyběli 
fyzické síly a hráči Č. Krumlova hladce zvítězili. Přesto 2. 
místo je pro mladý tým Spartak Kaplice vynikajícím 
výsledkem a motivací jak pro hráče, tak i realizační tým do 
další práce. 
Sestava mužstva: Nahoře zleva: Štrbačka J., Urazil M., Jirků M., 
Kozak Marek, Dreiling P., Kozak Michal, Malický B. - trenér 
mužstva. 
Dole zleva: 
Marek F. 
Divoký J. 
Tůma D. 
Říha F. 
Malický M.  
Laně J. 
Eisman D.  

 
P. Urazil 
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   Noční dobrodružství ve m ěstě 
 

Chtěla bych jenom stručně informovat o průběhu akcí měsíce 
března: 5. 3. – 9. 3. 2007 * Internet pro všechny zájemce 
zdarma (této možnosti využilo 87 návštěvníků). * Zápisné 
zdarma pro nové čtenáře na celý rok (přihlásilo se 20 nových 
čtenářů). * Celý měsíc čtenářská amnestie – odpuštění 
poplatků za upomínky. * 7. 3. 2007 Nebojte se Internetu, 
zaškolení zájemců v oddělení pro dospělé (celkem zaškoleno 
9 zájemců).  
************** 
Noc s Andersenem.  Noc 
číslo 7. Noc, kdy se 
knihovna stává dějištěm 
pohádek, příběhů ze staré 
Prahy, velikonočních zvyků 
evropských zemí, divadlem 
nebo příběhem Pána prstenů 
ze země hobitů, elfů a 
trpaslíků, jak tomu bylo 
v minulých letech. Noci 
číslo 7 se ti, kdo přespávali 
v knihovně, přemístili do 
dávného věku kaplického 
středověku.  
Jméno Kaplice se poprvé 
ukázalo na písemných zprá-
vách v roce 1257 (přesněji 
žádný starší záznam pozdější 
generace neobjevila), je to už tedy 750 let, co stojí v Kaplici 
kostel, který je právě v té písemné zprávě zmiňován. Nejstarší 
památky města se o 750 let později tu noc z 30. na 31. března 
otevřely a dovolily dětem, aby nahlédly do jejich historie a 
tajemné noční atmosféry.   
Dříve než ale padla na město tma, postavila každá skupina 
mladých čtenářů svůj papírový model některé z místních 
památek. A tak se pod rukama dětí vyloupla z neforemných 
pestrobarevných krabiček a krabic krásná plastická 
zmenšenina kaplické radnice, menšího kostela sv. Floriána i 
děkanského chrámu sv. Petra a Pavla. Výtvory byly skutečně 
hodny obdivu. Za svitu petrolejových lamp a luceren, 
doprovázena potulným mnichem se později výprava vydala 
po linii návratu časem. Období baroka a 19. století přiblížil 
bývalý špitál při kapli sv. Josefa a sv. Barbory (dnes hudební 
škola). Úzká zaklenutá chodba, maličká kuchyň v přízemí, z 
níž vedou schody do podzemního sklepa, horní pokoje pro 
přijímání nemocných, pokoj kaplana… V slabém světle 
lucerny všechno vypadá tajemně. Odtud se poutníci přemístili 
na radnici, do renesance. Dozvěděli se mnoho informací od 
pana tajemníka a nahlédli i do zákulisí reprezentativních sálů 
radnice. Noc už značně pokročila, chlad důrazněji zaútočil a 
poutníci se blížili na půdu středověku. Chrám sv. Petra a 
Pavla tonul ve tmě a jen světla svící u oltáře dávaly tušit krásu 
pozdně gotické síťové klenby, vysokého presbytéria a dvou 
úzkých lodí chrámu. Oltáře děkanského chrámu byly pro 
postní období zahaleny do fialových pláten… Ještě tajuplněji 
působil malý kostel sv. Floriána, proměněný na 
Getsemanskou zahradu (viz horní fotografie). Jeho interiér je 
prostý, neokázalý a přitom jakoby pohádkový. Úroveň 
podlahy tohoto kostelíka je zřetelně snížená oproti úrovni 
okolního terénu a to dodnes vyvolává různé dohady…   
Velký dík patří učitelkám ze ZUŠ Kaplice, panu tajemníkovi a 
panu faráři za vlídné přijetí poutníků, a hlavně za jejich 
nápaditá překvapení, jimiž ozvláštnili noční prohlídky 
památek.      Městská knihovna 

   2. ročník Jízdy Sn ěženek  
 

zahájil Veterán Car Club Kaplice sezonu 2007 
 

Další ročník Jízdy Sněženek se tentokrát jel 24. března a 
startoval v 10.00 hodin z parkoviště u parku. Cílem Jízdy je 
otevření veteránské sezony a přivítání Jara, jela se už druhým 
rokem. Ani ranní sníh a déšť neodradily majitele automobilů a 
motocyklů, aby se dostavili na start. Bohužel se ale musela 
kvůli neprůjezdnosti zkracovat připravená trasa. Celkem se 
sjelo 6 motocyklů a 16 automobilů a to vzhledem k 

nepříznivému počasí bylo 
poměrně dost. Jízda je 
určena doopravdy jen 
chlapům a fandům, to se 
týká hlavně motorkářů.  
Závod dopadl dobře, 
všichni účastníci dojeli 
v pořádku a bez nehody. V 
automobilech se na prvním 
místě umístil Bohumil 
Stejskal se Škodou 1000 
MB před Bohumilem 
Maříkem s Chryslerem a 
Petrem Latnerem se Ško-
dou 1000. V motorkách 
zvítězil Jan Strachota na 
stroji Jawa ČZ 250, druhý 
dojel Pavel Bárta s MK 
750 a třetí Tomáš Hosen-

seidl s Jawou 175.  
Doufám, že příští rok nám bude počasí přát více než tomu 
bylo letos a že se dočkáme i větší účasti, říká předseda 
Veteran Car Clubu pan Václav Mařík. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noc s Andrsenem - na radnici 

Jízda Sněženek 
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   Realizační program M ěsta Kaplice … 
 

pokračování ze str. 2 
7. Předškolní a školská zařízení 
• opravy a rekonstrukce zařízení, jejichž jsme zřizovateli provádět 

podle zpracovaného harmonogramu v kontextu získaných grantů a 
dotací /příloha/ 

• u školských zařízení zřizovaných jinými subjekty zpracovat ve 
spolupráci s jejich statutárními zástupci obdobný materiál 
/koresponduje i s plánem mobility a zateplení/ 

• komunikací s vlastními školskými zařízeními a zařízeními zřizo-
vaných krajem udržet stávající stabilitu 

• hledat možnost realizace dopravního hřiště využitím stávajících 
ploch v lokalitě u škol nebo areálu na Bělidle 

• v případě dlouhodobého využití čp. 368 v Linecké ulici pro 
potřeby středního školství zpracovat záměr revitalizace zadní části 
areálu (dvora) 

 

8. Kultura   
• vést vážnou rozpravu nad záměrem přeměny stávajícího kina na 

kulturní zařízení víceúčelového charakteru 
• vzhledem k vyčerpané kapacitě městské knihovny vyřešit její 

lokalizaci do budoucna     
• kulturní, společenské aj. akce garantované kulturně informačním 

centrem konzultovat v příslušné komisi a s vedením města s cílem 
zvýšení kvality pro návštěvníka  po stránce umělecké a organi-
zační  

• kalendář plánovaných kulturních, společenských a sportovních 
akcí vydávat včas 

• zkvalitnit podmínky činnosti orchestru, který se podílí na akcích 
města 

• postupně rekonstruovat interiér a exteriér budovy kulturního domu  
• ke zmírnění dopadů vyplývajících ze sociálně patologických jevů 

nalézt vhodný prostor pro zřízení nízkoprahového kulturního 
centra  

 

9. Vodní hospodářství 
• rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu uskutečňovat 

podle zpracovaného plánu provozovatelem v kontextu na 
získávané dotace /týká se města a osad/ (příloha) 

 

10. Sociální péče 
• zpracovat a následně rozpracovat Komunitní plán, který obsahuje 

celou oblast sociální péče v rámci města 
• v případě opodstatněného výstupu z Komunitního plánu realizovat 

zřízení denního stacionáře pro seniory  
• vypracovat projekt mobility a postupně aplikovat ve vztahu 

k dotacím 
• dokončit vnější úpravy Domu chráněného bydlení v Blansku a 

provádět úpravy a opravy Domu pečovatelské služby v Kaplici 
• podporovat aktivity seniorů, spolků a organizací mládeže 
• zvážit možnost využití nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce 
 

11. Sport 
• péčí o stávající sportoviště udržet jejich kvalitní standard 
• podporovat organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží 
• pokračovat v dokončení sportovního areálu u škol realizací 

umělého travnatého povrchu a projektem plaveckého bazénu 
s následným získáním finančních prostředků prostřednictvím 
dotačních titulů  

 

12. Různé 
Kromě výše uvedených záměrů a cílů pokračovat v již realizovaných 
projektech, které vycházejí ze stávajícího PSERu a byly předmětem 
vyhodnocení jeho plnění v minulém volebním období. 
 

Schváleno Zastupitelstvem města Kaplice dne 19. 3. 2007 
 
 
 

 

   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k 30. březnu 2007  
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 11 100 11 100 3 094 044,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 6 700 6 700 697 407,00 
daň z příjmů právnických osob 13 000 13 000 2 555 499,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 2 500 2 500 8 650 560,00 
daň z přidaté hodnoty 20 000 20 000 5 039 869,00 
daň z nemovitostí 3 200 3 200 37 596,82 
poplatek za znečištění ovzduší 3 3  
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 30 30 3 017,00 
výtěžek z výherních hracích 
automatů  96 99 969,00 
ostatní daně 660 660 180 683,00 
správní poplatky 5 176 5 176 1 556 015,00 
místní poplatky 1 610 1 610 493 871,00 
likvidace komunálního odpadu 3 200 3 200 1 940 955,45 
ostatní ovody z vybraných 
činností 610 610 62 655,00 
Daňové příjmy celkem 67 179 67 885 24 412 141,27 
příjmy z poskytování služeb     201 206 99 578,50 
odvody příspěvkových 
organizací            2 577 2 577 622 006,00 
příjmy z pronájmu majetku   9 073 9 073 2 652 117,50 
příjmy z úroků  a dividend                               300 300 131 247,34 
přijaté sankční platby           701 777 239 648,00 
náklady řízení 75 82 32 913,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 960 960 159 906,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 1 54 118,05 
přijaté pojistné náhrady            40 724,00 
odměna za tříděný odpad                   300 300 78 245,00 
příjmy z úhrad vydobývacího 
prostoru   30 51 20 250,00 
uskutečněná zdanitelná plnění  1 079 1 079 010,00 
ostatní příjmy 12 12 42 562,00 
splátky půjček SF                         46 46 14 850,00 
Nedaňové příjmy celkem  14 275 15 464 5 267 175,39 
příjmy z prodeje bytů a domů 6 000 6 000 2 295 033,00 
příjmy z prodej pozemků 17 000 500 3 200,00 
Kapitálové příjmy celkem  23 000 6 500 2 298 233,00 
dotace ze SR v rámci souhr. 
vztahu 19 224,76 19 224,76 4 806 192,00 
dotace ze SR sociální dávky  24 994,00 24 994,00 7 592 000,00 
dotace výkon agendy soc. 
služeb                258,00 258 347,00 
dotace SR příspěvek na péči 9 306,00 9 042,00 3 855 000,00 
dotace soc.práv. ochrana dětí   347,00 347 000,00 
příspěvky od obcí    500 368,00 
dotace akt. politika 
zaměstnanosti      5,00 5 000,00 
převod z fondu HČ 3 165,24 3 165,24 275 579,00 
převod z HČ záloha na zisk 6 100,00 6 620,00  
převod z HČ záloha na zisk 
nájemné 2 524,00 2 524,00 640 355,00 
dotace Jč.kraj komunitní plán   475,00  
inv. dotace Jč.kraj změna ÚP  71,00 71 400,00 
Přijaté dotace  
celkem  65 314,00 66 726,00 18 351 241,00 
PŘÍJMY 
CELKEM 170 378,00 156 575,00 50 328 790,66 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 460 460 20 019,00 
zaměření majetku města 1 000 1 000 28 322,00 
údržba městských pozemků-louky 50 50  
nákup lesních pozemků 500 500 247 257,00 
výstava trofejí 15 15  
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 2 025 2 025 295 598,00 
Vnitřní obchod, služby, 
cest.ruch 1 768 5 553  
komunikace úklid, posypy 3 220 2 720 873 108,00 
opravy komunikací 900 900  
BESIP propagace, materiál 7 7  
vyhrazená parkovací místa ZTP 30 30  
příspěvek nadace Jč cyklostezky 7 7  
dopravní zprav, poradenské služby 26 26 6 560,00 
dopravní značení, odtah vraků 200 200 25 405,00 
přeložka komunikace II. třídy SŘ 1 400 1 400   
údržba krajnic o obecních 
komunikací 140 211 2 558,00 
oprava autobusových zastávek 80 80 1 127,00 
ZTV JIH rozšíření PD 136 136  
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 1 300 1 164 126 056,10 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  150 150  
chodník Šumavská   65 64 394,00 
opěrné zdi, zpevnění svahů   770 362 647,70 
Doprava celkem 7 596 7 866 1 461 855,80 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 15 1 160,00 
přívodní řad úhrada úroků ČS 157 157 43 873,60 
vodovod, kanalizace Hubenov PD 330 381  
posílení vodních zdrojů Blansko 500 100  
ZTV JIH 30 000     
obnova kanalizačních stok Pohorská  14 672 764 481,00 
opravy kanalizací a vpustí 600 600 94 736,80 
zajištění dotace kanalizace JVS   96  
Vodní hospodářství celkem 31 602 16 021 904 251,40 
Spoje - zřízení TV Prima 60 60 8 040,00 
MŠ Nové domovy - rekonstrukce 
zahrady  300 300,0  
MŠ Nové Domovy - rek. střechy 
pavilonu II.  700 700  
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 1 850 1 850 463 000,00 
MŠ Nové Domky příspěvek na 
činnost 1 112 1 112 278 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce 
zahrady  300 300  
MŠ 1. máje 771 příspěvek na 
činnost 1 450 1 450 363 000,00 
Předškolní zařízení celkem 5 712 5 712,0 1 104 000,00 
ZŠ Fantova ventily   246 213 238,50 
ZŠ Fantova rekonstrukce WC 
I.pavilon chlapci 900 900  
ZŠ Školní ventily   330 303 368,00 
ZŠ Školní rekonstrukce 
přístup.chodníku 500 500  
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 450 3 450 863 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 162 4 162 1 041 000,00 
Základní školy celkem 9 012 9 588 2 420 606,50 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 730 730 183 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 492 492 123 000,00 
Školní stravování celkem 1 222 1 222 306 000,00 
městská knihovna 2 057 2 057 488 037,21 
el. energie historická expozice    61,00 
kronika města 20 20  
Formanské slavnosti 250 250 7 614,00 
přeshraniční spolupráce 30 30  

KIC příspěvek na činnost 3 500 3 500 875 000,00 
oslavy 750. let města 100 100  
válečné hroby údržba a materiál 10 10  
hrad Pořešín 200 200 10 710,00 
údržba městského rozhlasu 80 80  
údržba památek  400 400  
zpřístupnění věže a osvětlení kostela 400 400  
Linecká č. 20, 21 střecha, fasáda, okna  266  
občanská komise 89 89 2 812,00 
Kultura celkem 7 136 7 402 1 384 234,21 
sportovní hala Bělidlo  554 673,00 
běžné opravy sportovišť 230 230 13 583,00 
oprava mobilní buňky k oválu   51  
koupaliště 340 340 6 962,00 
údržba sportovišť 1 300 1 300  
Neinv. příspěvek sport odd. na 
mládež 660 660 510 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 100 100 4 000,00 
provoz sportovišť 90 90 90 000,00 
hřiště u ZŠ Fantova  191  
běžecká trasa 10 10  
příspěvek na ostatní zájmovou 
činnost org. 100 100  
bazén PD 1 000 1 000  
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  3 830 4 626 625 218,00 
Zdravotnictví     12   
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ 1 187 1 287 301 703,20 
realitní kancelář služby 300 300 28 200,00 
Linecká 15 BJ 13 550 13 550 1 047 892,00 
ubytovna Českobudějovická čp. 30,31  1 880 655 431,00 
Linecká 217 fasáda, okna 300 610  
Kostelní 125 fasáda, zateplení 800 1 010  
privatizace kolky, daň z převodu 
nem. 545 545 124 270,00 
Linecká čp. 3 malometr byty podíl 
7 BJ 3 000 4 000 1 103 128,16 
úprava prostorů pošty pro ÚP 750 1 150 65 279,00 
pojištění majetku 500 500 11 063,00 
Kostelní 75 rekonstrukce PD 250 250  
Náměstí 41 Slovanský dům 4 500 4 500 182 308,00 
veřejné osvětlení energie 500 500 89 091,05 
veřejné osvětlení údržba, rekonst. 1 250 1 250 259 888,00 
Omlenická 436 oprava oplocení  300 300  
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 740 740 70 846,36 
teplovod sídliště 9. května studie 50 50  
teplovod k MŠ Nové Domky 1 000 1 000   
právní služby a soudní výlohy  150 150 30 433,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 400 400 64 102,00 
výkup havarijních objektů 412 412 411 150,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 170 6 764,00 
rezerva na opravy, opravy majetku 540 540 699,20 
městský mobiliář 250 250 39 109,14 
nákup pozemků 500 1 600 3 950,00 
věcná břemena, nájmy 20 20 50,00 
územní plán změna   30  
architekt města 100 100 22 491,00 
územně plánovací podklady  41  
zateplení zajištění dotace SFŽP 84 84  
projektové dokumentace k dotacím 400 400  
odstraňování nepovol staveb, 
údržba nem občanů  400 400  
Bydlení, komun. služby 
celkem 32 948 38 019 4 517 848,11 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
PET lahví 815 815 233 782,00 
sběrný dvůr – staveb. úpravy, 
vybavení, provoz 1 600 1 600 669 230,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 900 900 206 420,00 
sběr a svoz komun. odpadu občané 3 000 3 000 501 464,00 
vývoz kontejnerů osady 70 70  
likvidace černých skládek, autovraků 70 70 32 993,00 
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65 65 2 095,00 
úklid města 2 400 2 400 469 940,00 
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úklid zeleň města  1 682 1 682  
chemická ochrana a ošetření 40 40  
úprava neudržovaných ploch  500 367 419,00 
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 135 135 101 296,00 
péče o vzhled - vánoční výzdoba, 
květinová výzdoba  95 95 9 448,00 
městský park WC + oplocení 1 800 1 800  
Ochrana život. postř. celkem 12 672 13 172 2 594 087,00 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 34 300 34 036 10 052 414,00 
dům s pečovatelskou službou     611 611 150 092,18 
Chráněné bydlení Blansko 824 873 175 393,30 
Chráněné bydlení Blansko zahrada 800 800 439 453,00 
klub důchodců 71 71 4 528,47 
komunitní plán  475 138 615,00 
Novohradská 59 DPS střecha, 
fasáda 665 665  
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  86 86 474,50 
Sociální péče celkem 3 057 3 581 908 556,45 
 
Civilní nouzové 
plánování 10 19   
Městská policie 1 782 1 843 321 092,22 
Požární ochrana 245 236 24 353,68 
Místní zastupit. orgány 2 655 2 655 562 845,93 
Činnost místní správy 32 390 32 995 8 071 778,79 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 200 3 603 9 617 147,50 

VÝDAJE  CELKEM                                                        192 222 190 246 45 179 927,59 
 
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 9 018,00 20 845,00 6 222 206,93 
přijatý úvěr 13 500,00 13 500,00 1 045 214,00 
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -5 674,00 -5 674,00 -1 416 284,00 
aktivní dlouhodobé 
operace  5 000,00 5 000,00  
aktivní dlouhodobé 
operace výdaje    -11 000 000,00 
FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 21 844,00 33 671,00 -5 148 863,07 

J. Jiskrová  
 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Rádi bychom poděkovali Městské policii panu Klimešovi a 
paní Mačkové za zajímavou přednášku a udělení cenných rad 
při naší bezpečnosti. Tato přednáška se konala 8. března na 
den MDŽ. Naše pečovatelky nám za své peníze připravili 
občerstvení a předaly kytičky.  
Nezapomínají ani na naše narozeniny s malým dárkem a 
kytičkou. Děkujeme jim za úsměv, ochotu a pomoc ve stáří. 

Obyvatelé Pečovatelského domu v Kaplici 
  

Řádková inzerce 
  

Vyměním družstevní byt 1+4, hala, lodžie, zateplený, za 
menší byt 1+2 (popř. 1+3). Spěchá. Tel. 721 254 780. Volat 
po 19.00 hodině.  
 

Prodám družstevní byt 1+4, hala, lodžie, zateplený.  
Spěchá. Tel. 721 254 780. Volat po 19.00 hodině.  
 

Vyměním byt 2+1 v Malontech, plast. okna, balkon, v OV za 
byt 2+1 v OV v Kaplici. Doplatím. Tel.: 731 580 417 
 

 
 

Květen   / www.ddmkaplice.cz 
 

2. -  4.    Jsi správný táborník?- soutěž dětí ze ZÚ  
3.  Volejbal ZŠ - okresní kolo – více viz propozice 
od 3.    výstavka tvořivé soutěže NEJ KVĚTINÁČ – DDM  
7. - 11. Stonožka Božka, Tužtičky – soutěže ZÚ 
9.           Ferda mravenec – práce všeho druhu – dopoledne 

her a soutěží pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, 
sraz v kaplickém parku v 10.00 hod. Dopoledne se 
uskuteční pouze v případě příznivého počasí. 

11.  Zlatá udice – turnaj v rybolovu, sraz 15.30 hodin rybník 
Pentlák, zahájení 16.00 hodin (pro členy i nečleny ZÚ 
Rybáři) – změna termínu vyhrazena! 

11. Letečtí modeláři – okresní kolo 
14. - 18. Poznej sporty – soutěž dětí ze ZÚ 
14. - 18.  Když nás honí mlsná – soutěž ve vestibulu DDM  
15.  MC Donald´s cup – okrskové kolo – více viz propozice 
17.  Zájezd do plaveckého stadionu v ČB 

Přihlášky do 14. 5. u sl. Korecké, cena 100,- Kč (příspěvek 
na dopravu, vstup 1,5 hodiny, parkovné). 

21. - 25.  Džbán, Kamenožrout Opuka – soutěž ZÚ o drobné ceny 
23. MC Donald´s cup – okresní kolo – více viz propozice 
26.  O pohár starosty města Kaplice  

– mezinárodní turnaj v Judu   
28. - 31. Kam doletí motýl Áda? - soutěž dětí ze ZÚ  
30. 5.   Vystoupení členů taneční skupiny  
STORM DANCERS 
(BREAK DANCE, DISCO DANCE, HIP - HOP ) 
Přijďte se podívat, nechte se inspirovat a zároveň se můžete přihlásit 
do tanečních kurzů, které budou otevřeny od září 2007. Začátek 
v 16.30 hodin, tělocvična ZŠ Omlenická - zadní vchod. Přezůvky 
s sebou! Program zahájí vystoupení dívek z AEROBICU pod 
vedením p. Sedláčkové a sl. Kadlecové.   www.ddmkaplice.cz 
 
 
 
 
 
 
 

1. 5.  PRVOMÁJOVÁ VYCHÁZKA 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Jermaly - k vodárně - Blažkov – 
Kaplice.  
5. 5.  POCHOD NA KOHOUT  SOBOTA   
Odchod v 8.00 hodin. Trasa: dle vlastní volby. 
12. 5. CESTA KOLEM SVĚTA  SOBOTA   12 km 
Zvláštním autobusem od býv. jeslí v 8.00 hodin do Třeboně. Trasa: 
Naučná stezka kolem rybníka Svět. 
15. 5. KLUK     13 km 
Autobus link. v 6.35 hodin od školy do Č. Krumlova a vlakem v 8.06 
do Křemže. Trasa: Mříč - Kluk - Slavče - Hradec - Nové Homole - 
Černý Dub - vlak v 12.38; 15.28 nebo Včelná 14.19; 15.22 hodin. 
19. 5.  K NEJSEVERNĚJŠÍMU BODU RAKOUSKA  14 km  
Autobusem od býv. jeslí v 7.00 hodin do Nové Bystřice. SOBOTA 
Trasa: Z Nové Bystřice zajímavou krajinou až do Lásenice.        
22. 5.  MEDVĚDÍ STEZKOU    13 km 
Autobusem od školy v 5.20 hodin do Č. Krumlova, vlakem v 6.23 do 
Ovesné. Trasa: Ovesná - po žluté Medvědí stezkou – Perník (1049) - 
Medvědí kámen - Černý Kříž – vlak v 13.16 hod. zpět. 
26. 5. ZÁPADNÍ ČECHY – STŘÍBRO – PŘIMDA SOBOTA  
Odjezd v 6.00 hod. od býv. jeslí. Trasa: Kaplice – Přeštice - Stříbro – 
Kladruby – Bor – Přimda - Horš. Týn – Klatovy – Kaplice.  
29. 5.  Z LIČOVA DO BESEDNICE 
Odjezd z autob. nádraží v 9.10 hodin do Ličova. Trasa: Ličov - Děk. 
Skaliny – Zikeš – Soběnov - sv. Maria – Buda – Hrby - Besednice, 
aut. 13.28; 15.21 hodin. 
 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

        SPORT A TURISTIKA 
TJ Cíl Kaplic e                  květen
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   Úspěchy student ů  
kaplické střední školy v olympiádách 

 

I letos se studenti G a SOŠE zúčastnili různých olympiád a 
dosáhli velmi pěkných výsledků. Ráda bych čtenáře s jejich 
úspěchy seznámila.  
V krajském kole matematické olympiády byli úspěšnými 
řešiteli Pavel Jan (G1) a Jan Kohout (sexta). V biologické 
olympiádě školu reprezentovala Markéta Vrchotová 
(septima), v zeměpisné Jakub Kothánek, Oldřich Žižka a Jan 
Kubíček (sexta). Zeměpisných znalostí využili studenti i 
v soutěži Eurorébus, kde do krajského kola postoupily třídy 
G1 a sexta.  
Tradičně se zúčastňujeme i jazykových olympiád. V českém i 
anglickém jazyce se v okresním kole umístil na třetím místě 
Jan Kubíček (sexta). V německém jazyce vybojovala druhé 
místo Michaela Mainková (OA2), první místo Jan Kubíček a 
reprezentoval naší školu i v krajském kole.  
Pěkných výsledků v okresních kolech dosáhli i studenti 
primy. V zeměpisné soutěži byl Petr Tišer na třetím místě, 
v olympiádě anglického jazyka byla Kateřina Kopcová rovněž 
na třetím místě. Úspěšnými řešiteli v matematice se stali 
Michal Fajt, Petr Tišer a Václav Starý.  

Iva Dvořáková 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   Kaplické zamyšlení 
 

Dnešní doba nám přináší v stále rychlejším sledu více 
informací, změn ve všech oblastech lidské činnosti i nových 
technologií. Zvláště v elektronice se nestačíme divit, jak to 
vše ti mladší zvládají. Zároveň je též nutné se divit 
netečnému, až škodlivému přístupu mnohých občanů i 
v našem městě k našemu životnímu prostředí a k přírodě 
vůbec.   
Každého opravdového milovníka a ochránce přírody musí 
mrzet odliv zájmu o dobrovolnou veřejně prospěšnou 
přírodovědnou a ochranářskou činnost v přírodě ve prospěch 
dnes snad atraktivnějšího sportu, turistiky, nebo počítačových 
her.  
Každá z těchto činností má jistě svou nezastupitelnou úlohu 
v lidské společnosti, ale též svou odvrácenou stránku. Jistě je 
příjemné strávit svou dovolenou na druhé straně zeměkoule a 
poznávat svět. Stamilióny turistů, bloudících bez vážnějšího 
poslání po celém světě však svou dopravou neúměrně ničí 
životní prostředí, pomáhají likvidovat poslední zbytky 
nedotčené přírody a roznášejí exotické nemoci. Tuto již méně 
populární stránku věci si uvědomují zvláště ochránci přírody.  
Počítač a Internet je již nepostradatelný pomocník téměř ve 
všech oborech a bez jejich zvládnutí stěží nalezneme 
kvalifikované profesionální uplatnění. Ale nevyřeší za nás 
právě ty nejdůležitější problémy. Nevyřeší nám mezilidské 
vztahy. Ty živí především živé kontakty mezi lidmi.  
A neuchrání nám přírodu.  
Tam může významně pomoci právě poznávací a ochranářská 
činnost přírodovědných organizací, kterým se zvláště 
v Kaplici nedaří. O náplň jistě zajímavé práce by mít obavy 
nemusely. Navíc by pomohly vnést mezi naše občany více 

povědomí odpovědnosti a soucítění s naším okolím a 
přírodou. Profesionální instituce ochrany přírody a životního 
prostředí na vše nestačí a nemuseli bychom tak často 
přirovnávat některé občany k našim čtyřnohým přátelům.  
Ke zlepšení této situace chybí větší zájem lidí, ale především 
propagace a podpora této činnosti našimi veřejnými činiteli, 
alespoň na úrovni, které se těší organizace sportovní. Sám se 
zabývám amatérskou činností v přírodovědě, zvláště studiem 
kaplické mykoflory, osvětou a propagací přírody i praktickou 
činností v ozdravění zdejšího životního prostředí. Věnuji této 
práci stovky hodin ročně bez nároku na odměnu. Mám totiž 
kladný, nezištný přístup k přírodě a je to mé životní poslání. 
Stačilo by jen trochu uznání. Pobídka veřejného činitele 
slovy: „Když máš čas, tak si hrej“, k větší inspiraci dalších 
lidí k této veřejně prospěšné činnosti nestačí.  
K přírodě je jistě šetrnější zavedení adresného hrazení odvozu 
tuhého komunálního odpadu i v našem městě, nezávislého na 
popelnicích. Ubylo černých skládek, ale podle výpovědi 
některých našich občanů není situace bez nedostatků. 
Například neregistrovaní lidé nadále svými odpady zamořují 
životní prostředí i okolní přírodu. Po technické stránce se 
postupně zlepšuje i možnost třídění recyklovatelného odpadu, 
která ještě není ani našimi občany plně využívána. I přes dva 
fungující sběrné dvory se některým lidem vyplatí vyvážet své 
odpady do přilehlých lesů. Na podobné téma běží podpisové 
akce „Hnutí Duha“, za zlepšení sběru a využívání odpadových 
surovin v Jihočeském kraji. V Kaplici lze o této akci získat 
informace na městském úřadu, odboru životního prostředí.  
Větší pozornost příslušných institucí by zasloužil prostor 
křižovatek autobusových linek, cestujícími i našimi občany 
běžně nazývaný autobusové nádraží. Zdaleka ne všichni vědí, 
že dopravní podnik ČSAD má toto místo od města Kaplice jen 
v pronájmu. Nemá zde statut autobusového nádraží se všemi 
příslušnými zařízeními k zajištění ekologie, hygieny a 
bezpečnosti v tomto prostoru. Zde se shromažďuje zvláště 
v ranních a odpoledních hodinách nejvíce lidí ve městě. 
Sociální zařízení zde obstarává potok a čtvrt kilometru 
vzdálené slušně zařízené veřejné WC na náměstí. Záleží již 
jen na každém, zda má či nemá zde dostatek času, zvláště při 
cestování, nebo má či nemá více ohledu k našemu okolí.   
Nadměrný hluk z odpalování dělobuchů a petard zde již od 
října do konce roku, často i v nočních hodinách terorizuje 
v okolí bydlící občany a ruší přírodu. Nad těmito neúnavnými 
pyromany však zatím nikdo, ani policie nevyzrál. Zřejmě mají 
někteří občané, zvláště rodiče dětí, dostatek prostředků a vůle 
podporovat nejen potřebné a veřejně prospěšné činnosti jako 
jsou vědní obory, sport a umění, ale také pyromany, 
grafomany a vandaly.  
Pod tíhou klimatických změn v posledních letech se 
dohadujeme, do jaké míry jsou tyto změny přirozené a jakým 
dílem se na nich podílíme my svým technickým rozvojem. Ať 
je ale tento podíl jakkoliv velký, neustále narůstá a nestačí jen 
doufat, že to za nás, bez nás někdo nahoře rychle vyřeší. I toto 
má své dvě stejně hodnotné strany jedné mince. Každá 
iniciativa vychází od jednotlivce. Záleží také na každém z nás, 
jak šetrnou technologii si zvolíme a tím více či méně zatížíme 
své okolí a přírodu. Nebo zda si odpustíme mnohdy úplně 
zbytečnou hodinovou projížďku naším miláčkem a nezničíme 
tak dvěstě až třista kubíků vzduchu. Takovýchto podobných 
příkladů je nekonečně mnoho. Při ochraně přírody musí každý 
přinést nějakou oběť. Jejími dlužníky jsme všichni.  
Zeptáme-li se kohokoliv, zda má rád přírodu, odpověď bude 
téměř jednoznačná – ano. Kdo má ale skutečně svou rodinu, 
město, zemi nebo přírodu rád, něco pro ní nezištně udělá.  

 

Brána názor ům otev řena ... 
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova 
kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 

Anonymy nezveřejňujeme. 
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Poznání a ochrana přírody je jedna z nejdůležitějších činností 
člověka a každý než zasedne za večerní stůl, by se měl 
zamyslet, co udělal dobrého pro své okolí. Je na úrovni péče o 
člověka. Člověk je a bude spjatý s přírodou, ať chce nebo 
nechce.  
Denně vymírá na světě i naším přičiněním několik druhů 
rostlin a živočichů. Druhová biodiverzita živočichů, rostlin i 
hub se mění i u nás na Kaplicku. Většina pozemků, luk i polí 
zde totiž leží ladem. Neuchráníme-li si přírodu a s ní potažmo 
i životní prostředí, ztratíme i své zdraví, nakonec třeba i sebe. 
Na světe jsme jen okamžik, ale přírodu musíme zachovat do 
nejdelší budoucnosti a nemůžeme se k ní chovat příměrem 
„Po nás potopa.“  

K. Opelka  
Tento článek by měl sloužit jako podnět pro vaši diskuzi 
s odborem životního prostředí MěÚ Kaplice, jak řešit dané 
problémy ve městě, okolí a v přírodě…  
 

   Jaderná energetika     
 

Obejde se lidstvo bez ní? 
 

Odpověď na tuto kardinální otázku dneška v Kaplickém 
zpravodaji je 1imitována jeho obsahovou kapacitou a širším 
posláním - to jest, aby se místa v něm dostalo i na jiná 
zajímavější témata četných přispívajících pisatelů. Bude velmi 
obtížné zvolené téma vměstnat do několika dalších odstavců, 
aby přitom zůstal zachován alespoň základní smysl uceleného 
podání. 
Nedávno skončené jednání v Bruselu o důsledcích oteplování 
planety pro lidstvo se vyslovilo m.j. pro výrazné snižování 
CO2 (kysličníku uhličitého) v ovzduší a dále stanovilo 
jednotlivým zemím direktivu, kolik % z jejich vlastní výroby 
elektřiny má být dosaženo z „obnovitelných zdrojů“, které 
CO2 neemitují (nevytvářejí). Je zajímavé, že o výrobě 
elektřiny „z jádra“, při níž žádný CO2 nevzniká, není v 
závěrech ani slovo - jako by se každý bál snad středověké 
klatby za rouhačství při vyslovení se o JADERNÉ ENERGII! 
Přitom všechny země - s výjímkou Rakouska a Itálie - pilně 
energii z atomu nejen využívají, ale další bloky již budují a ve 
velkých počtech, jak uvidíme dále, plánují a projektují. 
I přes rostoucí a vítaný podíl alternativní výroby elenergie 
nemohou tyto zdroje nahradit současný a příští podíl jaderné 
energie jako jednoho z rozhodujících zdrojů. Bez jaderné 
energie je jakákoliv naděje na snížení emisí (produkce) CO2 
pouhou iluzí a utopií. Navíc spalování přírodního bohatství, 
jako jsou uhlí, ropa, plyn, které by mohly být využity daleko 
efektivněji - např. v chemii, lékařství a v mnoha dalších 
oborech, kde jsou nezastupitelné, je možné označit jako 
plýtvání. Krom toho i uvažované obnovitelné zdroje jako vítr 
(když vane), biomasa, voda, slunce nejsou bez určitých 
vedlejších negativních vlivů.  
Nejčastěji diskutovanou a napadanou problematikou našich 
současných JE DUKOVANY a především TEMELÍN jsou: 
1.) bezpečnost JE či rizika a nakládání s radiokativními 
zbytky již použitého paliva, resp. jeho ukládání dočasné i 
trvalé. Používaný výraz „vyhořelé palivo“ je hodně 
nesprávný! 
2.) Strašákem doby, dávaného do souvislosti s provozem JE je 
tu IONIZUJÍCÍ tu RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ - jak se to 
právě hodí - ač pro jistou „příbuznost“ obou fyzikálních 
procesů je zde rozdíl, tedy nejsou totožné. 
Limitovaný rozsah mého příspěvku nedovoluje blíže objasnit 
co oba pojmy znamenají a jak se liší. Možno však říci velmi 
obecně, že oběma druhům záření jsme bezděčně vystaveni již 
od počátku existence lidstva; záření pochází jednak z vesmíru 

(v Temelíně by vám jej přesně ukázali), jednak z nitra země a 
konečně z činnosti člověka v mnoha oborech - pohříchu dosti 
výrazně z oboru zdravotnictví! 
Měrnou jednotkou dávky ozáření je „sievert“, značený: sv! 
Průměrná roční dávka pro člověka činí 3 - 3,5 sv (sievertu) , z 
čehož na vyzařování z JE vychází zanedbatelný podíl - totiž: 
0,008 sv. Jde o úlety, odpadní vody. 
Naše obyvatele donekonečna obtěžují protestní akce 
rakouských nepřátel JE - ale jen JE TEMELÍN - stále na 
stejnú notečku: TEMELÍN NENÍ BEZPEČNÝ! Když se 
zeptáte, v čem konkrétně nebezpečnost tkví, nikdy 
nedostanete rozumnou, nadto: fundovanou odpověď. Sám 
jsem se i přes omezené jazykové schopnosti s takovým 
postojem setkal. A co odpoví náhodně přítomný český 
člověk?! „Vždyt je to úplná blbost... “. Čeština je jazyk trefný 
- když chce. 
Zášť proti Temelínu - a vlastně i Česku - zašla tak daleko, že 
nedáno bylo v rakouském zastupitelském sboru odhlasováno, 
aby tamní vláda podala na JE Temelín žalobu u mez. soudu!! 
Je tristní, že však i mezi českými občany je s rakouskými 
choutkami nalézán souhlas.  
Vraťme se ale k vlastnímu tématu. Čtenáři prý nemají rádi 
čísla, ale ta nám osvětlí mnohé. Nyní (moderně: „v tuto 
chvíli“, slyšíte uvedené příslovce času úplně všude a v 
rozsahu snad morové epidemie středověku) pracuje ve světě 
441 bloků JE ve 31 zemích - v Evropě absentuje Rakousko a 
Itálie. V plánu - výhledu a rozestavěnosti je „v tuto chvíli“ 
dalších 103 bloků ve 21 zemích, nejvíce pak: v Číně a Indii po 
24 blocích, Rusko příchází s dalšími 22 bloky. Sousední a 
nám přece jen bližší Slovensko dokončuje čtvrtý blok 
v Mochovcích, zakládá však další JE. K 31. 12. 2006 byl 
odstaven 1 blok v Jasl. Bohunicích, čímž klesla výroba 
elektřiny  o 8%! Slovenský raketový růst ekonomiky (10 %  
/min. r. !!) nemůže váhat a příštipkařit jen s obnovitelnými 
zdroji. Stalo se dovozcem. Česko má ještě nyní jistý přebytek 
energie, avšak ten rychle odtává - meziroční růst spotřeby činí 
3 až 5 %. To znamená, že v horizontu 5 let může být přebytek 
spotřebován a při uvažovaném odstavení nejméně jedné uhel. 
elektrárny zde bude najednou statut: „Nula od nuly pošla...“ V 
mlhavém prohlášení souč. vlády po nástupu čteme, že s 
novými ennergobloky jak uhelnými tak jadernými se nepočítá. 
Snad poslouží náhradní příkon z oněch zapeklitých 
obnovitelných zdrojů, kde se nyní získávají cca 3 % z celk. 
výroby, Brusel požaduje do 10ti let celkem 10 %ní obno-
vitelné zdroje. Těch rozdílových 7 % bude zatraceně tvrdý 
oříšek! „Divnou to předeš niť“, řekl by Zlatý kolovrat v Kytici 
K. J. Erbena a kdoví, jak by zapředl, kdyby se taková nejistá 
bilance potřeb a zdrojů otřásla v základech. 
Celosvětová výroba elektřiny je dosahována: z 39 % uhelnými 
elektrárnami, z 8 % ropnými a olejovými, z 18 % ze zemního 
plynu, ze 17 % z vodních zdrojů, ze 17 % z uranu, z 1 % ost. 
zdroje, patrně obnovitelné.  
Třeba však říci, že ani zásoby těžitelného uranu nejsou 
neomezené - jeho množství se řadí na stejnou úroveň zásob 
uhlí. Dovoz uhlí do EU prudce stoupá. Přepracováním již 
použitého jaderného paliva lze získat jeho nejméně násobek 
pro další štěpení; jde však o velice nákladný proces (děje se 
ve Francii, V. Británii a Rusku). 
V XVI. stol. žil ve Francii jistý lékař NOSTRADAMUS, 
který m.j. předpověděl vznik a konec II. svět. války, dále, že 
po roce 2000 ustanou války mezi národy a konečně, že kolem 
roku 2020 bude nalezen neomezený zdroj energie pro všechno 
lidstvo. Prvé tři předpovědi se splnily - poslední zatím nikoliv. 
Ve Francii a nezávisle také v Číně se pracuje na obrovských 
zařízeních zv. TOKAMAK - to jest: urychlovač částic. 
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Funkce TOKAMAKU má sloužit ke zvládnutí 
TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE za obrovských teplot a 
tlaků; jde o stejný proces, který probíhá na slunci, bez něhož 
by nebylo života. Každou vteřinu přitom „shoří“ 6 tun 
vodíku… s heliem a výzkum pro příští energii jde právě touto 
cestou. Zatímco v JE jde o štěpení atomových jader - při 
termonukleární reakci se naopak jádra slučují. 
Iniciativní organizace důchodců v Českém Krumlově 
podnikla v březnu zájezd do Infocentra JE v Temelíně; 
poznatky pak byly doplněny „již doma“ přednáškou o tom, 
jak ze 4,8 gramu paliva se zrodí energie ekvivalentu 880 kg 
černého či 1 660 kg hnědého uhlí! Vše se setkalo s 
nečekaným zájmem a je zvláště pozoruhodné, že jej jevily i 
ženy - vždyt téma je tak technické ... 
Soudím, že i kaplická veřejnost by mohla projevit zájem o 
podobnou informaci a zdejší Infocentrum by jistě našlo cestu, 
jak vše uskutečnit. Hluboká nevědomost mnoha obyvatel je 
živnou půdou přízemní agitace tzv. „odpůrců jádra“ a mám 
podezření, že ani sami vlastně neví, oč svoji agitaci opřít? 
Nevědomost je matkou hlouposti; jeden z velkých českých 
myslitelů řekl: „V práci a vědění je naše spasení“. To není 
rýmovačka slov – to je zákon. Snad by přiměřený výklad 
přinesl více než jedna absence přihlouplých televizních 
seriálů.  

Josef Mikšátko 
  

-------------------------------------------------------------- 
Ke článku „Trápí nás kouř a prach?“ 
 

V březnovém čísle „Hlasu Kaplice“ vyšel můj článek, který 
pojednával o vlivu čistoty ovzduší (jmenovitě automobilové 
dopravy) na zdraví nás, kteří bydlíme v našem městě. Ten 
článek měl nevídaný ohlas. Musel jsem odpovídat na řadu 
telefonických i osobních dotazů a řadu věcí upřesňovat. 
Chci proto ke svému březnovému pojednání dodat ještě 
následující skutečnosti:  
Je sice pravdou, že doprava městem ve směru východ - západ 
produkuje spoustu škodlivin, ale je také pravdou, že tyto 
škodliviny nejsou jediné a rozhodující, které ovlivňují naše 
zdraví. Dalšími faktory jsou totiž genetická zátěž, úroveň 
zdravotnictví a především náš vlastní životní styl. 
Z tohoto hlediska máme ve městě zdravotnictví na velmi 
slušné úrovni. Genetickou zátěž těžko ovlivňujeme. Ale 
individuální podmínky a způsob života - to je faktor, který 
leží plně v našich rukou. A hygienická literatura udává, že 
právě to, jak každý z nás sám se svým zdravím zachází, z 50% 
ovlivňuje délku našeho života. 
Tady je nutno poděkovat zastupitelstvu města za to, jaké 
materiální podmínky vytváří pro rozvoj sportu v Kaplici, 
poděkovat všem, kteří jako trenéři nebo vedoucí různých 
kroužků pracují s mládeží, dorostem a dospělými. Poděkovat 
je nutné i našim lékařům a zdravotnickému personálu. 
Vidět je však nutné i to, jaká je spotřeba alkoholu, jak 
neúměrné jsou nákupy potravin s různými těmi „Éčky“ v 
konzervách, uzeninách, mléčných výrobcích atd. Protože 
bydlím v místech, kudy každé ráno a odpoledne prochází 
velké množství studentů do a ze školy, člověka zaráží, kolik 
mladých lidí (a hlavně děvčat) kouří. A tak bych mohl 
pokračovat.  
O tato fakta jsem chtěl doplnit můj březnový článek. Nejen 
ovzduší, ale hlavně životní styl každého z nás ovlivňuje naše 
zdraví. 
A nyní z jiného soudku. 
V minulých dnech mě nadzvedla ze židle halasná oslava toho, 
jak v Bušanovicích u Prachatic byla nákladem 85 milionů 

korun uvedena do provozu sluneční elektrárna, která má 
produkovat elektřinu za výkupní cenu 13,40 korun za kWh. 
Ve srovnání s klasickým zdrojem (výkupní cena 1,- Kč za 
kWh) je to nárůst o 12,- Kč, přičemž dodávka elektřiny bude 
nepravidelná (kolik slunečných dnů tady na Šumavě máme?)  
Vím, že obnovitelné zdroje energie jsou nutností. Budujme je 
však uvážlivě tam, kde jsou k tomu podmínky. Sluneční 
elektrárny tam, kde svítí slunce, větrné tam, kde fouká vítr 
atd. Ale určitě ne za cenu „ať to stojí, co to stojí“ na místech 
naprosto nevhodných. 
Na rozvoj komunikační sítě, na zdravotnictví, na školství atd. 
se nám říká, že nejsou peníze. A co tedy Bušanovice? 
Kdyby občané této obce ze sluneční elektřiny (která prý 
zásobí 172 průměrných domácností) měli platit 13,- Kč za 
kWh, asi by na celou záležitost začali nahlížet jinak. A jak by 
se tvářili, kdyby se nejdřív ze svých úspor museli složit na 
částku 30 milionů, což je výše dotace od státu? 
Každá ze 172 domácností by musela totiž nejdřív investovat 
174.000,- Kč, aby si mohla koupit elektřinu za 13,- Kč za 1 
kWh (a to za situace, kdy je k dispozici elektřina bez investic 
v ceně 4,- Kč za 1 kWh). Proč tomu říkat pokrok? Proč nejsou 
peníze na D3 a R3, proč nejsou peníze na obchvat Benešov, 
Malonty - D55 a proč jsou peníze na takové experimenty?  

Záboj Čampula 
 

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
17. kolo Sokol Čížová  – FK Spartak Kaplice 1:3 (1:2) - B: 7. Bystrov – 
26. M.Pulec (11), 42. Urazil, 90. Houška. 19. kolo FC Chýnov – FK 
Spartak Kaplice 1:3 (1:2) - B: 35. Hlinka z pen. – 39., 71. z pen. 
M.Pulec, 23. Lesňák. 20. kolo FK Spartak Kaplice – FK Olympie Týn 
nad Vltavou 0:0. 18. kolo dohrávka FK Spartak Kaplice – FK 
Vodňany 3:0 (1:0) - B: 44. Krůček, 88. F.Matoušek, 90. Houška. 21. 
kolo FK Protivín – FK Spartak Kaplice 0:5 (0:1) - B: 17., 54. Lesňák,  
58., 76. Houška,  65. Smolen.  
 
"B" mužstvo - I. B třída 
15. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Čtyři Dvory „B“ 3:0 (1:0) - B:  
32., 90., 90. Lesňák. 16. kolo SK Včelná – FK Spartak Kaplice „B“ 0:0. 
17. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FC Velešín 2:1 (2:0) - B: 7. 
Bajkanič, 37. Koclíř – 90. Semerád.  
 
dorost – I. A třída 
15. kolo FK Spartak Kaplice – SK Nemanice 6:0 (1:0) - B: 47., 74. 
Bóga, 78., 85. F.Kouba, 32. O.Svoboda, 59. Zayml. 16. kolo FC 
Velešín – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:1) - B: 36., 69. Zayml, 67. 
F.Kouba. 17. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dobrá Voda 2:2 (1:2) - B: 
30. F.Kouba, 49. Bóga – 6. Pitra, 17. Holzer.  
 
starší žáci - I. A třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 2:4 (2:2) - B: Řežáb, 
T.Valíček – J.Míka 3, Čadek. 13. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK 
Spartak Kaplice 1:2 (1:0) - B: za hosty Řežáb 2. 
 
mladší žáci - I. A třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 3:3 (1:1) - B: Čajan, Roule, 
Hami – Šulc 2, Boček. 13. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK Spartak 
Kaplice 1:1 (0:1) - B: za hosty Čajan.  

 
   Zahradní nábytek  

pro pe čovatelský d ům 
V prosinci 2006 přijalo Město Kaplice od firmy SpedCom 
spol. s r.o. finanční dar ve výši 8.000,- Kč. Částka měla být 
použita na financování dovybavení Pečovatelského domu 
Kaplice. V březnu 2007 Město Kaplice zakoupilo pro 
pečovatelský dům zahradní nábytek v ceně 12.335,80 Kč. Na 
úhradu byl použit i finanční dar uvedené firmy. 
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   Z historie 
 

Jak kaplický rychtář W. Scheplack 
stavěl silnici  
 

Již v dávnověku vedla cesta od Dunaje přes Cáhlov do 
Kaplice. Původně ale odbočovala od Dolního Dvořiště přes 
Rychnov do Kaplice, kde bývala „pohraniční celnice“, která 
byla později přenesena do Dolního Dvořiště. To se však stalo 
až v době, kdy již cesta neodbočovala a přes Skoronice vedla 
na kaplické náměstí. V roce 1550 nařídil tehdejší český 
místodržící Ferdinand kaplickému rychtáři Wolfgangu 
Scheplackovi, aby vybudoval „skutečnou obchodní 
cestu pro povozy dovážející do Čech sůl a 
vyvážející české ryby, slad a jiné produkty na trh 
do Cáhlova a dále do Lince“. Kdo snad neví kde je 
Cáhlov, tak to je dřívější název pro Freistadt. Bylo 
rozhodnuto, aby se silnice držela levého břehu 
Malše a rychtář dostal příkaz, aby „silnice byla co 
nejdříve hotova“.  
Již v červnu 1551 byla stavba před dokončením. 
Zbývaly tři až čtyři měsíce, aby byla dána plně do 
užívání. Scheplack postavil i dva klenuté mosty, 
jejichž stopy jsou viditelné u Zdíků. Stavbu stavělo 
asi 150 lidí a i dnes se musíme obdivovat důkladné 
a rychle udělané stavbě. Navíc kaplický rychtář 
stavěl silnici „ve vlastní režii“. Z tohoto důvodu 
bylo dokončení stavby vážně ohroženo požárem 
Kaplice 30. května 1551. Tehdy podle Scheplacko-
vy zprávy „zůstalo pouze 21 domů nespálených“, 
při tomto požáru shořel rychtáři všechen majetek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proto se obrátil na místodržitelství v Praze, aby mu pomohlo 
zaplacením vynaložených nákladů dokončit silnici a obnovit 
jeho dům. V té době prováděl kaplický rychtář Wolfgang 
Scheplack také regulaci Malše, kde také vše platil ve vlastní 
režii, „ocitl se na mizině, neboť i vrchnost se otáleli 
s placením“. 
I když si nové povozy, auta a kamiony vynutily rozšíření 
silnice i některé úpravy a zesílení mostů, můžeme říci, že 
dodnes jezdíme po „kaplické silnici, kterou v letech 1550 a 
1551 postavil kaplický rychtář Wolfgang Scheplack.“ 

František Schusser 
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