
 
 
 
 
  Ročník XII           ZDARMA       číslo 8 / srpen 2008 

 

Program – pátek 29. 8. 2008 
Formanské odpoledne pro d ěti 

 

Louka vedle podia 
16.00 - 20.00 Historické hry a soutěže  
   Ukázky činnosti kynologického klubu,  
   jízda na koni a chytání ryb z kádě 
Hlavní podium 
16.00 – 17.00 Pohádka „Zlatá husa“  
17.00 – 19.00 Klaun Hugo, Dogdancing show, Biketrial show 

  Program moderuje David Kovařík  
Pivní stan  
19.00 – 01.00 Diskotéka Davida Kovaříka z Radia Faktor 
 

Sobota 30. 8. 2008  
„S formany u jednoho stolu“  

 

Hlavní podium 
10.30 – 11.00 Historický průvod všech účinkujících 
11.00 – 11.15 Slavnostní zahájení slavností  
11.15 – 12.30 „S formany u jednoho stolu“ (přepadení 

formanského povozu, středověká hostina, 
hodování s pánem z Pořešína, bitky, koně, 
hudba, tanec; zpěv – Exfanta… ) Fedrfechtýři 
- skupina historického šermu, Fioreto - 
historické tance lidové + výuka tanců, 
neuvěřitelná show Kejklíře Vítka  

 

12.30 – 14.30 Samsonka, dechovka 
14.30 – 15.00 Kejklíř Vítek, akrobacie na chůdách  
15.00 – 15.30 „Jazz Cats“ / Freistadt 
16.00 – 16.50 Pohádka „Syndibád“ /Divadlo Studna Hosín/ 
16.50 – 17.10 Fioreto, historické tance šlechtické 
17.10 – 17.40 Fedrfechtýři    
17.40 – 18.10 Jarmareční a staropražské písně 
18.10 – 18.30 Praporová show /Fedrfechtýři/    
18.30 – 19.00 Jarmareční a staropražské písně 
19.00 – 21.00 Skupina Bryčka  
   Program moderuje David Cody  
Pivní stan  
11.00 – 12.00 Hastroš 
12.00 – 13.30 Swing band Agria 
13.30 – 15.00 Prima Quintett 
15.00 – 17.00 Harley 
17.00 – 19.00 Paranoid 
19.00 – 01.00 Monika  
 

Louka vedle podia 
11.00 – 18.00 Historické hry a soutěže  
 

Doprovodný program v sobotu:  
Náměstí              15.00  Výstava starých škodovek  
Před hospůdkou U Malše   Výstava motocyklů veteránů 
Městský park                    Výstava drobného zvířectva 
Areál koupaliště  10.00   Soutěž auto - moto veteránů  
                                      Veteran Car Club Kaplice 
 

Změna programu vyhrazena, časy jsou orientační 
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   Starost ův sloupek 
 

Město v rámci získání dotací ve druhé výzvě ROPu tj. regionálního 
operačního programu bylo poměrně úspěšné, o čemž svědčí schválené 
dotace ve výši 38 473 807,- Kč. Za tím stojí nenápadná a trpělivá 
práce vedení a pro tuto činnost určených pracovníků odboru majetku. 
Rozkrytí ukazuje, že se jedná o tři akce: Rekonstrukce místních 
komunikací, Revitalizace parku a  Rekonstrukce objektu gymnázia a 
obchodní akademie. Pokud se jedná o komunikace, tak se to týká 
ulice Školní, Tržní, odbočky z Omlenické k bývalým lesáckým 
bytovkám a  ul. Malšského údolí. Realizace proběhne ve dvou 
etapách a to podzim 2008 a jaro 2009. Obdobně proběhne revitalizace 
parku, kde se jedná o úpravy stávajících dřevin, výsadbu nových, 
oplocení, rekonstrukce cestiček, vybudování WC, osvětlení aj. 
Budova gymnázia a OA dozná změn vybudováním výtahu, nových 
šaten a přestavbou prostor vývařovny a jídelny na výdejnu stravy. 
Tato akce nemá dvě etapy a proběhne od července do listopadu 
letošního roku. Za zmínku stojí skutečnost, že výše dotace na uvedené 
akce činí 92,5 %, tudíž financování z rozpočtu a úvěrem nenavyšuje 
dluhovou službu města. 
Posledním červencem končí 3. výzva, do níž město žádá dotace na 
sedm akcí, které má připravené projektově a stavebně do fáze 
územního či stavebního rozhodnutí. Jedná se o modernizaci 
mateřských škol, úpravy sportovišť škol, úprava centrální části 
náměstí, revitalizace prostoru mezi pavilony ZŠ Fantova, 
rekonstrukce Pobřežní ul., rekonstrukce zbývající části 
Českobudějovické ul. a pokračování  rekonstrukce bývalého pivovaru 
na Bělidle. Celkem se jedna o částku 88 milionů. Jestliže bychom byli 
úspěšnými žadateli ve dvou až třech případech, tak lze hovořit o 
spokojenosti, neboť si musíme uvědomit, že na všechny vypsané 
dotační tituly je vysoký převis ze strany obcí kraje.  
Přeji pohodový poslední letní měsíc roku. 

Ferdinand Jiskra 
 

   Dotační prost ředky ROP NUTS II  
 

Jihozápad zamíří do Kaplice 
 

Město Kaplice podalo ve 2. výzvě Regionálního operačního programu 
(ROP NUTS II Jihozápad) celkem 7 žádostí o dotace. Šest z těchto 
projektových žádostí splnilo požadovaná kritéria přijatelnosti a 
postoupilo do fáze věcného hodnocení projektu. Jedna žádost byla 
vyřazena z dotačního řízení z důvodu nesouladu s evropskou 
legislativou (problematika veřejné podpory). Na základě  bodovacího 
systému byly k poskytnutí dotace vybrány a schváleny Výborem 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 3 žádosti o dotace, 
z čehož vyplývá, že Město Kaplice dosáhlo 43% úspěšnosti. Ke 
spolufinancování Evropskou unií byly vybrány tyto projekty: 
 

1. Stavební úpravy a modernizace Gymnázia v Kaplici 
V rámci tohoto projektu budou provedeny stavební úpravy 

stravovacího zařízení, kdy z hygienicky nevyhovující jídelny vznikne 
výdejna stravy. Rekonstrukcí projde vstup do budovy, bude 
vybudován bezbariérový přístup a výtah pro handicapované, vybudují 
se šatny pro studenty, hygienické zázemí pro uklízečky, bezbariérové 
WC v 1. np a v neposlední řadě je navržena nová multimediální 
učebna. V této učebně by neměly chybět prvky audiovizuální 
techniky, PC, výškově upravitelný nábytek, manažerská a interaktivní 
tabule a další vybavení, kterým by měla být docílena maximální 
efektivita výuky a dostupnost využití moderní techniky pro všechny 
studenty. Celkové náklady byly vyčísleny na bezmála 9 a půl milionu 
korun. Městu Kaplice bude poskytnuta dotace ve výši 92,5%, tj cca 
8.787 tisíc Kč. 
 

2. Rekonstrukce komunikací  
Do tohoto projektu byly zařazeny komunikace:  
Školní, Omlenická – k bytovkám, Tržní a Malšské údolí. Ulice Školní 
a Omlenická budou rekonstruovány v období 08/2008-10/2008 a 
rekonstrukce zbývajících dvou ulic proběhne na jaře 2009. Celková 
částka na rekonstrukci těchto 4 komunikací byla vyčíslena na cca 14 
mil. Kč. Město Kaplice od Regionální rady obdrží 92,5 % 
z celkových způsobilých výdajů, tj. cca 12.950 tis. Kč. 
 

3. Revitalizace městského parku 
Účelem tohoto projektu je vybudovat dostatečně kulturní a esteticky 
vhodné zázemí v oddychové zóně města. Dojde k terénním úpravám, 
které by měly v období jarních povodní dostatečně optimalizovat 
průtok vody územím parku ve snaze o co nejmenší poškození 
dotčeného území. Sadové úpravy by měly oživit prostor, revi-
talizovat veškerou zeleň a nově vybudované zpevněné plochy a 
chodníky s lavičkami, osvětlením a odpadkovými koši by měly 
dokreslit celkovou atmosféru odpočinkové zóny. V chátrajícím 
objektu pod pódiem vznikne bezbariérové veřejné WC. V rámci 
bezpečnosti bylo navrženo částečné oplocení parku s důrazem na to, 
aby byl park v nočních hodinách uzamčen. Celkové náklady jsou cca 
9.250.000 Kč, Regionální rada poskytne městu dotaci ve výši 92,5%, 
tj. cca 8 a půl milionu korun. 
 

V měsíci červenci probíhá 3. výzva žádostí o dotace v ROP, v níž 
bude mít Město Kaplice svých 7 želízek v ohni. Opět se ucházíme o 
dotace na rekonstrukce komunikací, na modernizaci mateřských škol 
v Kaplici, rekonstrukci podlahy v tělocvičně v ZŠ Fantova a úpravy 
hřiště v Omlenické ulici, na úpravy náměstí, na projekt „Učíme se 
venku – zřízení školní zahrady a úprava venkovních prostor v ZŠ 
Fantova“ a na vybudování multifunkčního turistického komplexu 
ubytovacího charakteru na Bělidle. Nemalé úsilí je vynakládáno na 
kvalitní zpracování všech předkládaných projektů, od samotného 
zpracování projektové dokumentace a zpracování studie 
proveditelnosti, přes investiční až po fázi provozní. Vzhledem 
k průzkumu zájmu žadatelů o dotace si každý úspěch v dotačním 
řízení zaslouží být označen velkým Ú. 

Ivana Putzerová, MěÚ Kaplice, Odbor správy majetku 
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
 

Hlavní sponzor slavností: 

ENGEL strojírenská spol. s r.o. Kaplice 
 

Sponzoři scény „S formany u jednoho stolu“:  M.I.L.O.S. INC 
ČR s.r.o. Mostky, Ovoce zelenina Koschant, KRAETZER 
velkoobchod, Jednota DS Kaplice, MADETA a.s. České 

Budějovice, Budějovický Budvar n.p., ARMA BAU service s.r.o. 
Hubenov, Český rybářský svaz, Český svaz chovatelů,  

Družstvo Vykrs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. pondělí Dobrodružný fantasy VB/USA 147  min.  
  19.00 hod.   LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 
  Princ Kaspian je jediný, kdo může zachránit 

Narnii sužovanou válkou a obrátí se přitom do 
světa lidí na čtveřici sourozenců Pevensieových. 
Režie: A. Adamson. Hrají: B. Barnes, L. Neeson, 
T. Swinton 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
5. úterý  Dobrodružný film USA  122 min.  
20.00 hod. INDIANA JONES  
  A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 
  Tentokrát se slavný archeolog vydává do nitra 

peruánské džungle po stopách legendární 
Křišťálové lebky. Režie: S. Spielberg. Hrají: H. 
Ford, K. Allen, C. Blanchett 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
6. středa Česká komedie   95 min.  
20.00 hod. FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ 
 Má desítky milenek, ale konflikt s jednou z nich 

spustí sérii katastrof včetně odchodu manželky a 
ztráty bydliště. Režie: J. Prušinovský. Hrají: J. 
Polášek, E. Lehotská, M. Pechlát 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. pondělí Drama Česko/Albánie  110 min.  
12. úterý  SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ   
20.00 hod. Tři studenti FAMU se vydávají natočit film do 

Českého Šternberka. Jeden z nich, původem 
z Albánie, tu ale potkává tajemnou paní 
Šnajderovou, které pohled jeho uhrančivých očí 
navždy změní život. Režie: P. Milkani. Hrají: K. 
Ahelilaj, A. Geislerová, M. Placido 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
13. středa Drama Česko/Polsko  110 min.  
20.00 hod. KARAMAZOVI   
  Divadelní zkouška Dostojevského hry, kdy herci 

vystupují pro jediného diváka, se promění ve 
strhující představení. Největší drama náhle 
neprobíhá na jevišti, ale v hledišti... Režie: P. 
Zelenka. Hrají: I. Trojan, R. Holub, I. Chmela 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

16. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší    68 min.  
16.00 hod. KRAKONOŠOVY POHÁDKY  
   Vstup 20,- Kč 
 

18. pondělí  Komedie USA   99 min.  
20.00 hod. MEJDAN V LAS VEGAS 
  Potkali se v Las Vegas, tu noc se nechali oddat a 

ráno by se rádi rozvedli, ale je tu jeden problém… 
Režie: T. Vaughan. Hrají: C. Diaz, Q. Latifah, A. 
Kutcher 

  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
19. úterý Komedie USA   110 min.  
20. středa KOPAČKY   
20.00 hod. Žal po rozchodu odjede utápět na Havaj, kde 

shodou náhod narazí na svou bejvalou i s jejím 
novým přítelem… Režie: N. Stoller. Hrají: J. 
Segel, K. Bell 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

25. pondělí  Romantická komedie USA  145 min.  
26. úterý  SEX VE MĚSTĚ 
20.00 hod. Slavný seriál na velkém plátně. Krásné šaty, 

botičky a kabelky, zajímavé milostné problémy a 
samozřejmě i spousta… vy víte čeho. Režie: M. 
Patrick King. Hrají: S. J. Parker, K. Davis 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
27. středa Česká komedie   90 min.  
20.00 hod. KULIČKY 
 Velmi neotřelý a nápaditý snímek. Čtyři povídky 

o tom, jak ženy manipulují s muži… Režie: O. 
Dabrowská. Hrají: V. Škultéty, M. Procházková, 
J. Vyorálek 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 
Na září připravujeme : ÚTĚK DO DIVO ČINY, 
WANTED, IRON MAN, U M Ě DOBRÝ, 
NEUVĚŘITELNÝ HULK, MONGOL – ČINGISCHÁN, 
ZAPOMENUTÝ OSTROV, AKTA X, KUNG FU PANDA  

 
 
 
 
 
KAPLICKÉ KAPRADÍ 
10. srpen, neděle     20.00 hodin 

KONCERT: OLDŘICH JANOTA  
Zpěvák, kytarista, básník… neúnavný hledač neprošlapaných cest. 
Areál kaplických kostelů    vstup 20,- Kč 
 

23. srpna, neděle                 19.00 hodin    

KONCERT: LENKA BAAROVÁ, flétna  
   JAN NIEDERLE, varhany, klavír  

G. Pierluigi Da Palestrina, H. Dutilleux, F. Poulenc, Gioacchino 
Rossini, L. van Beethoven, J. S. Bach, J. Niederle.  
Jako host vystoupí Dětský pěvecký sbor.  
Koncert se koná pod záštitou pana senátora Ing. J. Kalbáče 
Kostel sv. Petra a Pavla    vstup 30,- Kč 
 

HRAD POŘEŠÍN 
15. srpen, pátek     19.30 hodin 

KONCERT STARÉ HUDBY  
S UKÁZKAMI GOTICKÝCH TANCŮ  
Vystoupí skupina Chaire z Příbrami a Calyculus z Hradce.  
Třetí nádvoří hradu Pořešín        Pořádá Sdružení Hrady na Malši  
 

16. srpen, sobota    19.30 hodin 

DÍVČÍ VÁLKA  
Divadelní komedie F. R. Čecha v podání divadelního spolku J. K. 
Tyla z Č. Budějovic. Pořádá Sdružení Hrady na Malši. 
Třetí nádvoří hradu Pořešín     
 

29. 8., pátek a 30. 8., sobota    

FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI 
Městský park  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
srpen 

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

Plnění rozpočtu k  30. červnu 2008  
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 12 000 12 000 6 097 885,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 4 500 4 500 1 279 063,75 
daň z příjmů právnických osob 14 500 14 500 6 820 322,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 5 000 5 728 5 728 320,00 
daň z přidaté hodnoty 22 350 22 350 12 007 319,00 
daň z nemovitostí 3 000 3 000 1 634 090,00 
poplatek za znečištění ovzduší 3 3  
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 21 24 16 107,00 
ostatní daně 700 703 464 296,00 
správní poplatky 5 418 5 428 3 530 802,00 
místní poplatky 1 490 1 490 1 193 237,00 
likvidace komunálního odpadu 3 200 3 200 3 218 567,47 
ostatní ovody z vybraných 
činností 580 710 598 734,00 
Daňové příjmy celkem 72 762 73 636 42 588 743,22 
příjmy z poskytování služeb     293 332 196 053,57 
odvody příspěvkových 
organizací            2 630 2 630 1 359 357,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 566 6 566 3 600 571,40 
příjmy z úroků  a dividend                               300 486 420 430,52 
přijaté sankční platby           1 078 1 090 361 762,61 
náklady řízení 102 105 39 500,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168 583 758,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 909 971 503,00 
přijaté pojistné náhrady          71 74 770,00 
odměna za tříděný odpad                   500 500 194 790,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   30 30 68 673,00 
ostatní příjmy 15 15 15 931,00 
dary  300 300 000,00 
splátky půjček SF                          107 107 63 700,00 
Nedaňové příjmy celkem  12 789 14 309 8 250 800,10 
příjmy z prodeje bytů, domů  
a nebyt. prostor 3 800 9 210 9 960 187,00 
příjmy z prodej pozemků 26 000 26 000 923 580,00 
Kapitálové příjmy celkem  29 800 35 210 10 883 767,00 
dotace výkon agendy soc. 
služeb                325,00 324 548,00 
dotace soc.práv. ochrana dětí   712,00 1 080 644,00 
dotace ze SR v rámci 
souhr.vztahu               19 847,00 19 847,00 9 923 700,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 570,00 16 000,00 7 700 000,00 
dotace ze SR příspěvek na 
péči  27 000,00 19 421,00 14 000 000,00 
dotace na výkon st. správy v 
lesích  391,00 390 772,00 
dotace na údržbu památek  200,00 200 000,00 
příspěvky od obcí  707,00 1 645 246,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 804,00 804,00 373 488,00 
převod z HČ záloha na zisk 4 740,00 4 248,00 239 473,50 
převod z HČ záloha na zisk 
BSŠ 2 312,00 2 312,00 1 155 774,00 
dotace komunitní plán 475,00 475,00  
dotace Jč.kraje  253,00 252 885,00 
dotace SFŽP tep. čerpadlo 
doplatek  170,00 169 680,00 
grant Jč. kraje vodovody, 
kanalizace  5 104,00 3 572 807,74 
Přijaté dotace celkem  66 748,00 70 969,00 41 029 018,24 
PŘÍJMY 
CELKEM 182 099,00 194 124,00 102 752 328,56 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 110 31 692,00 
čipování psů 160 160 32 790,00 
zaměření majetku města 600 600 76 969,20 
údržba městských pozemků-louky 50 50  
nákup lesních pozemků 500 500  
příspěvek na hospodaření v lesích HČ  103 103 065,00 
činnost LOH fiz. a práv. osoby st. správa  391 390 772,00 
výstava trofejí 15 15 8 723,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 435 1 929 644 011,20 
Vnitřní obchod, služby, cest. 
ruch 13 000 13 000 628 316,00 
komunikace úklid, posypy 3 500 3 500 1 519 092,00 
opravy komunikací 600 600 93 124,00 
BESIP propagace, materiál 10 10 4 981,50 
vyhrazená parkovací místa ZTP 30 30 5 888,00 
příspěvek nadace Jč cyklostezky 7 7 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 36 36 35 260,50 
dopravní značení, odtah vraků 210 210 83 706,00 
přeložka komunikace II. třídy SŘ 1 000 1 000   
údržba krajnic u obecních 
komunikací 170 170  
oprava autobusových zastávek 80 40  
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 3 990 3 990 810 551,20 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  140 125 124 667,00 
autobusové zastávky Blansko, Pořešín   37 32 811,00 
parkovací plochy, rekonstrukce 
komunikací PD 937 1 200 32 140,00 
Doprava celkem 10 710 10 955 2 749 416,20 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 40 27 310,30 
přívodní řad úhrada úroků ČS 96 96 54 114,10 
vodovod, kanal Hubenov, 
Dobechov, Pořešín 1 230 9 413 1 862,00 
ČOV Kaplice repase kalolisu  675 322 490,00 
posílení vodních zdrojů Blansko 140 140  
ZTV JIH 26 000 26 000   
rekonstrukce kanalizačních stok 
podíl úvěr 17 000 17 000  
opravy kanalizací a vpustí 600 600 197 820,00 
Vodní hospodářství celkem 45 081 53 964 603 596,40 
Spoje - zřízení TV Prima 60 60 18 878,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 1 967 1 967 982 000,00 
MŠ Nové Domovy  
- oprava podlahy kuchyně  250 250  
MŠ Nové Domovy rekon. výtahu, 
dopr. výchova  223 111 769,00 
MŠ Nové Domky přísp. na činnost 1 148 1 148 574 000,00 
MŠ 1. máje 771 přísp. na činnost  1 538 1 538 768 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce 
zahrady 1 100 880  
Předškolní zařízení celkem 6 003 6 006 2 435 769,00 
ZŠ Fantova pojistné plnění   158 158 366,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 595 3 595 1 797 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 194 4 194 2 097 000,00 
ZŠ Fantova  
rekonstrukce WC I. pavilon  450 1 020  
ZŠ Fantova - projekt 24, projekt Podpora  23 22 500,00 
Základní školy celkem 8 239 8 990 4 074 866,00 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 760 760 380 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 494 494 247 000,00 
Školní stravování celkem 1 254 1 254 627 000,00 
městská knihovna 2 248 2 248 937 584,51 
kronika města 25 25 159,50 
přeshraniční spolupráce 25 25 1 173,50 
KIC příspěvek na činnost 3 770 3 770 1 884 000,00 
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90. výročí vzniku Československa  18 17 103,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 10  
hrad Pořešín 200 250 249 950,00 
údržba a rozšíření městského 
rozhlasu 180 143 40 874,00 
údržba památek  400 711 346 370,00 
publikace o Kaplici  185 13 404,50 
občanská komise 89 89 33 137,60 
Kultura celkem 6 947 7 474 3 539 754,61 
běžné opravy sportovišť 230 230 141 961,00 
koupaliště 360 415 356 523,00 
údržba sportovišť 1 300 1 300 444 831,00 
neinv. příspěvek sport. odd. na 
mládež 660 660 660 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 100 100 100 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 105 105 105 000,00 
sportovní hala Bělidlo PD 156 156 155 890,00 
dětské hřiště Omlenická, podíl 350 350  
odstranění pískovišť  15 11 138,00 
hřiště u ZŠ Fantova sítě  100 87 604,00 
lyžařská běžecká trasa 10 10  
příspěvek na ostatní zájmovou 
činnost org. 125 135 124 998,00 
bazén PD prováděcí 5 400 5 400 2 387 021,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  8 796 8 976 4 574 966,00 
Zdravotnictví   12 12 6 000,00 
úroky z úvěru BSŠ, Linecká 15 BJ 1 852 1 852 947 763,11 
realitní kancelář služby privatizace, 
prodej nem. 150 489 230 475,00 
Linecká 3-malometrážní byty podíl 2 000 2 000 1 319 818,00 
Na Vyhlídce 530 rekonst fasády, oken  2 360 1 868 77 350,00 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 245 245 104 463,00 
Novohradská 65-67 architektonická 
soutěž 100 100  
Česká pošta nájemné  čp.84 96 96 47 764,90 
stavební úpravy OAG Linecká 368 
podíl 2 000 2 000 5 593,00 
pojištění majetku 500 500  
PD zateplení objektů města podíl 3 701 3 701  
Dlouhá 132 rekonstr. fasády, oken  1 880 1 880 51 300,00 
veřejné osvětlení energie 600 600 293 963,15 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 250 351 297,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 671 671 100 061,25 
právní služby a soudní výlohy  150 156 42 285,00 
daň z převodu nem prodej nebyt  163 120 300,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro 
spr. obvod 917 917 330 542,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 170 82 468,00 
ostatní opravy majetku 500 500 9 937,00 
městský mobiliář 103 120 23 407,68 
nákup pozemků 500 500 195 513,00 
výkup havarij objektů,odstr. 
havarijních staveb 1 400 2 174 773 500,00 
věcná břemena, nájmy 40 40 50,00 
architekt města 100 100 22 491,00 
hasičská zbrojnice Hubenov, 
Rozpoutí 500 500  
ostatní služby pro územní rozvoj 600 600 495 978,20 
energetická koncepce města PD  238 71 400,00 
dotace z EU služby 1 067 1 067 375 292,01 
projektové dokumentace k dotacím 400 400  
odstr. nepovolených staveb, údržba 
nem. občanů   150 50 20 630,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 24 002 24 947 6 093 642,30 
kontejnery, odpad koše,sběr a svoz 
tříd odpadu 1 130 1 130 487 346,00 
sběrný dvůr – staveb. úpravy, 
vybavení, provoz 1 475 1 475 217 416,50 
sběr a svoz komunálního odpadu 3 950 3 950 1 704 847,00 
vývoz kontejnerů osady 70 70 29 350,00 
likvidace černých skládek, autovraků 90 90 65 991,00 

posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65 65 4 990,00 
úklid města 2 500 2 500 1 456 880,00 
úklid zeleň města  1 705 1 705 932 334,94 
chemická ochrana a ošetření 5 5 1 612,50 
kácení a výsadba dřevin 155 155 53 415,00 
péče o vzhled  
- vánoční a květinová výzdoba  155 155 8 144,00 
Ochrana život. postř. celkem 11 300 11 300 4 962 326,94 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 38 570 35 421 20 014 393,00 
dům s pečovatelskou službou     632 647 292 617,78 
Chráněné bydlení Blansko 703 738 338 784,42 
klub důchodců 36 36 4 319,05 
komunitní plán 175 164 161 718,00 
DPS Novohradská 59, 60 fasáda 500 750  
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  73 73 10 345,50 
Sociální péče celkem 2 119 2 408 807 784,75 
Civilní nouzové 
plánování 15 15 3 429,00 
Městská policie 2 096 2 091 714 224,56 
Požární ochrana 247 338 31 782,76 
Místní zastupit. orgány 2 631 2 648 1 323 610,39 
Činnost místní správy 33 770 33 753 16 650 923,67 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 150 3 918 3 923 434,15 

VÝDAJE  CELKEM                                                        218 437 229 460 74 428 124,93 
 
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 4 870 3 868 -19 565 673,44 
přijatý úvěr 32 000 32 000  
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -7 532 -7 532 -3 758 530,19 
aktivní dlouhodobé 
operace  22 000 22 000 2 000 000,00 
aktivní dlouhodobé 
operace výdaje  -15 000 -15 000 -7 000 000,00 
FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 36 338 35 336 -28 324 203,63 

 
J. Jiskrová, MěÚ Kaplice 

 
   V parku bude omezen pohyb 
 

Odbor správy majetku Města Kaplice oznamuje všem občanům , že v 
době od září 2008 do května 2009 bude z důvodů „Revitalizace 
městského parku v Kaplici“ v tomto parku omezen pohyb chodců. 
Může se stát, že některé úseky budou i uzavřeny. 
Město Kaplice získalo na revitalizaci městského parku dotace 
z Regionálního operačního programu JIHOZÁPAD. V městském 
parku se budou provádět parkové úpravy - výměna povrchů chodníků 
vyrovnávání terénu a oprava schodišť, sadové úpravy (ošetření 
stávajícího porostu, odstranění suchých větví, pokácení nezdravých 
stromů a výsadba nových), rekonstrukce WC na záchodky pro 
veřejnost s letním provozem včetně nových přípojek vody a 
kanalizace. 

 
   Pro poštu „na radnici“ i v sobotu 
 

Od 1. září 2008 rozšiřuje Městský úřad Kaplice své služby pro 
občany. Zatím zkušebně, do konce roku, bude každou sobotu od 8.00 
do 10.00 hodin otevřena podatelna, kde si občané mohou vyzvednout 
oznámené zásilky, případně činit podání. Jde především o rozšíření 
služby pro ty občany, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají možnost 
komunikovat s úřadem nebo přebírat poštu v pracovních dnech. Po 
vyhodnocení efektivity této služby bude vedením úřadu rozhodnuto, 
zda se sobotní služba ponechá, rozšíří nebo zruší. 

Václav Malík, tajemník MěÚ  
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   Formani p řijedou do Kaplice  
 

z dávné historie 
 

Formané už dnes nekřižují cesty poblíž rakouských hranic a hrad 
Pořešín se již dávno proměnil ve zříceninu; pány z Pořešína vystřídali 
Rožmberkové, Švamberkové, Buquoyové a nakonec i ti z dění města 
zcela vymizeli, ale přesto si kapličtí občas zavzpomínají a při 
slavnostech se vrací v čase. Poslední srpnový víkend tudy dávní 
formané budou opět projíždět a město „navštíví“ Vernéř, pán 
z Pořešína a vy toho můžete být svědky…  
 
V pátek a v sobotu 29. a 30. srpna 2008 ožije městský park v Kaplici 
Formanskými Kaplickými slavnostmi, tentokrát ve zcela jiném duchu 
než bývalo doposud zvykem. Program začne v pátek od 16.00 hodin 
formanským odpolednem, určeným hlavně pro děti, ten bude plný 
historických her a soutěží, nabídne pohádku, ukázky s pejsky či 
vystoupení klauna a také velmi oblíbenou a žádanou jízdou na koni či 
chytání ryb z kádě.  
Sobotní program odstartuje historický průvod a kolem poledne budou 
všichni přítomní přizváni, aby nahlédli k hodovnímu stolu „jisté“ 
středověké krčmy, zažijí, jak lapkové bratrstva Beneše Macuty 
z Heršláku přepadnou koňmi tažený formanský povoz, a poté 
středověkou hostinu s formany i ozbrojenci rytíře Vernéře z Pořešína. 
Toto scénické provedení by si občané rozhodně neměli nechat ujít. 
K vidění budou dobové kostýmy, spousty vybraných jídel i okázalá 
konzumace pokrmů v rámci rituálu stolování, což představovalo samo 
o sobě významnou událost. Zvláštní důraz byl kladen na vzhled… 
Nebudou chybět efektní bitky, šermířské souboje, exhibice 
praporečníků, ukázky historických tanců, kejklíř a ani historický 
jarmark s živými ukázkami dávných řemesel. Program doplní hudba, 
divadelní představení, hry a soutěže, dobré jídlo a pití, prostě tak jak 
to má na slavnostech být.  
Město Kaplice nezná rok svého založení, ale první písemná zmínka je 
již přes 750 let stará. Městské právo bylo Kaplici uděleno v roce 1382 
a tou dobou spadala pod správu pánů sídlících na nedalekém hradě 
Pořešín. Město žilo především obchodem, jelikož leželo na křižovatce 
významných obchodních cest a velmi zde kvetla právě formanská 
živnost.  
 

Provoz na silnici, spojující Linec s Českými Budějovicemi sehrával 
až do začátku 19. století v hospodářském životě města důležitou 
úlohu. Denně po této komunikaci projíždělo s dvou a tříspřežím 
množství formanů, kteří převáželi zboží i občany oboustranně mezi 
podunajskou a českou kotlinou. K dispozici jim byla v Kaplici při 
odpočinku řada zájezdních hostinců se stájemi, odstavnými plochami, 
možnostmi občerstvení i noclehu. Jen namátkou je možno jmenovat 
ty nejdůležitější: ,,Zum Grünen Baum“, „Zum Goldenen Kreuz“, 
,,Zum Goldenen Lamm“, ,,Zum Schwarzen Rössel“, ,,Zum 
Einnehmer“, ,,Zum Roten Ochsen“, ,,Zum Pendlwirt“. 
Na provoz, který byl zájezdními hostinci zabezpečován, navazovala 
řada řemesel, která byla s formanstvím nerozlučně spjata. Šlo o 
kováře, koláře, provazníky, řemenáře, pekaře atd. 
Zlaté časy formanství skončily v našem městě v letech 1825 – 1829 
vybudováním Koňské dráhy a později železnice. 
Aby se předešlo zbídačování obyvatel, obnovilo zastupitelstvo města 
počínaje rokem 1834 sobotní trhy s dobytkem a prasaty. Šlo o trhy, 
které byly povoleny již v roce 1653 císařem Ferdinandem III. Trhy se 
konaly na náměstí a v Dlouhé ulici a staly se postupně rozhodujícím 
zázemím pro pohostinství, obchod i řemesla. I když byly později 
z hygienických důvodů přeneseny do prostor dnešního autobusového 
nádraží, nikdy slávu a hospodářký prospěch formanů nenahradily. 

red (část článku byla použita z příspěku p. Z. Čampuly) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Swing band Agria 
 

Po vokální skupině Exfanta vám představíme další hudební kapelu, 
která se zrodila v Kaplici. Na vznik a fungování Swing bandu Agria 
jsme se zeptali jejího kapelníka Stanislava Trse.  
 
Kdy Swing band Agria vznikl?  
Swing band Agria jsme založili před dvěma lety a stalo se tak na 
popud muzikanta Karla Štancla. Když jsem si vyslechl jeho představu 
nové swingové kapely, kterých se v okolí příliš nevyskytuje, nadšeně 
jsem souhlasil s účastí v ní. Jelikož jsem měl s kapelnictvím 
zkušenosti již z dřívějška, kdy jsem od svých 15ti let vedl kapelu 
Mladá Agrovanka, byl jsem zároveň zvolen jejím kapelníkem. 
Nemohu ovšem opomenout dalšího člověka, bez kterého by Swing 
band Agria nikdy nevznikl. Tím člověkem je pan Josef Buchwaldek 
(Feroprodej Kaplice). Stal se naším prvním posluchačem a hlavně 
nám pomohl a stále pomáhá a to nejen po finanční stránce; nová 
kapela totiž potřebuje mnoho věcí. Jednou z jejích potřeb je mít dobrý 
repertoár a ten není zrovna levnou záležitostí. Skladby si musíme 
objednávát až z USA a tak nás jedna skladba vyjde cca na 1500,- Kč. 
Jste kapela tvořená jen kapličáky?  
I když máme na plakátech napsáno kaplická kapela, není to úplně 
přesné. Jádro je tvořeno z muzikantů z Kaplice, máme mezi sebou i 
muzikanty z blízkého okolí, ale i z poněkud vzdálenějších míst 
v jižních Čechách, např. z Hořic na Šumavě. Jsme  převážně mladá 
kapela sestávající z 16 členů. 
Jaký je váš repertoár? 
Náš repertoár je velice bohatý na styly, z nichž hrajeme jazz, blues, 
pop, oldies, dixie, latinsko-americké rytmy, lidové písně a spoustu 
swingových písniček a melodií z dílny velikánů jako je Duke 
Ellington, Frank Sinatra, Glen Miller a Elvis Presley. Kamkoliv 
přijedeme, reprezentujeme Kaplici a rozdáváme radost našim 
posluchačům… Rádi se také se všemi pořadateli různých akcí 
domluvíme a vystoupíme a zahrajeme podle přání a představ 
pořadatelů. Kontaktovat nás můžete na tel. 725 695 601.  
Jaké skladby mají vaši posluchači nejraději?  
Když z každého žánru, který hrajeme, vyberu skladbu, jež je 
posluchači nejčastěji žádána, pak by to byly asi tyto skladby: In the 
Mood Glena Millera, Hey Jude (Beatles), Final Countdown od 
Europe, hudba z filmu Růžový panter, španělská Besame mucho, 
Hound Dog Elvise Presleyho nebo Summertime George Gershwina.  
Růžový panter? Hrajete tedy i filmovou muziku? 
Máme v repertoáru hudbu z filmu James Bond, Flashdance (Maniac), 
pohádkové melodie z Malé mořské víly, Beauty and the best, ústřední 
píseň z Titaniku nebo z filmu Peter Gun…   
Slyšet podobnou muziku naživo je vždycky zážitkem, a proto přejeme 
kapele i vašim posluchačům, aby se vám dlouho dařilo…  

red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové sdružení historických vozidel  
 

  Dne 1. 7. 2008 bylo založeno sdružení majitelů  
historických vozidel Kaplice. Sdružení se poprvé  

představí na Formanských Kaplických slavnostech 
 dne 30. 8. 2008. Historická vozidla si budete  

moci prohlédnout na plácku  
před hospůdkou U Malše („Očko“). 

Zajímavá kultura v okolí 
 

9. srpna   O Statečném Jankovi 
Divadelní představení Divadýlka MRAK od 
19.00 hodin na hradním nádvoří Nové Hrady. 
Vstupné 50,- Kč. KIC Nové Hrady, tel. 386 
362 195, kic@novehrady.cz.  
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   Nové kouzlo hradu Po řešína   
 

Kdo si pozorněji prohlédl poslední 
Kaplický Zpravodaj, červencové číslo 
2008, jistě mu neušlo, jak zajímavě tam 
na snímcích, pocházejích z akce „Družina 
Markvarta z Pořešína“ vypadá zřícenina 
hradu Pořešín. Vydali jsme se na hrad, 
abychom zjistili co je nového, nebo spíš 
co prastarého povstalo zpod nánosů země.  
Na hradě jsme zastihli pana profesora 
PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc., specialistu 
na výzkum hradů, který na Pořešíně řídí 
archeologický výzkum, prováděný 
Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 
v.v.i. ve spolupráci s katedrou archeologie 
Západočeské univerzity v Plzni.  
Na první letmý pohled zdálky jakoby se 
nic nezměnilo, ovšem když přistoupíte 
blíže, vyvstane vám před očima téměř 
nová podoba hradu s nádhernou bránou a 
dlouhým dřevěným mostem, vedoucí do 
nitra sídla a ke třetí čitelné bráně, kterou 
se vstupovalo na třetí nádvoří s palácem. 
Samozřejmě pořád musí pracovat 
představivost a fantazie, ale kus práce, 
který Sdružení Hrady na Malši a 
archeologové odvedli, je obdivuhodný. 
V souvislosti s nezbytnými stavebními 
úpravami, včetně konzervací pozůstalých zdí, zde studenti katedry 
archeologie, mladí dobrovolníci z Kaplice a také mladí z 
mezinárodního tábora hloubí sondy v místech, jež mají být následně 
upravovány. Tyto práce probíhají na Pořešíně už 4. rokem.  
Donedávna se hrad Pořešín považoval za nepříliš složitý hrad se 
zhruba dvěmi stavebními fázemi. Současný výzkum tento pohled 
musel poupravit, stavebních změn a úprav si Pořešín zažil mnohem 
více. Měnila se i jeho podoba. Například ve svém vrcholném období 
(v době, kdy hrad ovládal Markvart II. z Pořešína) byl obehnán 
plášťovou hradbou s průběžným ochozem, ukončenou cimbuřím. 
Původně měl hradby standardní, vysoké kolem 7 m, plášťová hradba 
naproti tomu byla navýšena až na výšku téměř 20 m. Což ovšem 
s sebou přineslo i své problémy, především v oblasti statiky.  
Značně to ale také usnadnilo destrukci hradu, v době, kdy se ho 
pozdější majitelé Rožmberkové, kteří jeho panství připojili k Novým 
Hradům, rozhodli nechat zbořit. Každý hrad byl totiž velmi náročný 
na údržbu i na udržování jeho posádky a pro pány Rožmberky, 
vlastnící mnoho dalších statků a pohodlných sídel, neměl Pořešín 
zřejmě takový význam, proto k jeho zboření přikročili. Současný 
průzkum dokonce vydal odpověď na otázku, jakým způsobem byl 
hrad vlastně pobořen.   
Tehdejší Rožmberkovi lidé vysekali do vnějších zdí nízko nad 
terénem zářez, jakousi širokou rýhu, kterou postupně vyplňovali 

dřevem. Pak dřevo zapálili a tím jak vyhořelo, narušili statiku zdí, 
které se vzápětí zbortily. Nepodařilo se jim to však všude, proto 

některé zdi stojí dodnes. Zajímavé je, že po 
tomto zásahu byl palác ještě nějaký čas 
využíván, byly tu totiž objeveny dostavované 
zdi.  
Velice zajímavá druhá hradní brána po 
zakonzervování vyloženě zve k prohlídce 
hradu, vede k ní dřevěnný most, který tak vrátil 
cestu do hradu do míst, kde se do něj původně 
vstupovalo. Tady zaujme odhalené předbraní, o 
nějž se most opírá a které v sobě ukrývá 
poměrně hlubokou dutinu. Říkalo se tomu 
„vl čí jáma“; ta sloužila při zvedání 
kolébkového padacího mostu. V pozdější 
stavební fázi mohlo mít toto předbraní i 
charakter branské věže. V bráně zůstal čitelný 
otvor s kapsou pro závoru. Třetí hradní brána, 
následující jen pár metrů za dalším příkopem, 
musela doslova povstat z hlíny, ještě před 
rokem nebyla rozhodně tak nápadná. Zůstalo 
z ní jenom torzo, ale nepůsobí o to méně 
pozoruhodně. Stejně tak jako úzká stočená 
branka pro pěší u její paty. Z nálezů se dá 
usuzovat i o tom, jak vypadal každodenní život 
na hradě, z čeho se jedlo a pilo, jak byl palác 
vytápěn…  
V letošním roce vyjde kniha Hrady na Malši, 
kterou vydá Společnost přátel starožitností ve 

spolupráci se Sdružením Hrady na Malši. Knížky by se měli čtenáři 
dočkat na podzim (její křest je přislíben právě ve 
výstavních prostorách KIC Kaplice). Autorem je Prof. PhDr. Tomáš 
Durdík, DrSc. a zabývá se v ní historií, popisem, archeologií, 
zhodnocením a významem hradu Pořešína, ale také hradů Louzku, 
Sokolčí, Velešína a tvrze Tichá. Publikace bude doplněna 
fotografiemi, obrázky, plánky, rekonstrukcí, jak který hrad vypadal. 
Bude to vůbec první souborná kniha, přibližující podrobně tuto velice 
zajímavou „hradní krajinu“ na samém jihu Čech.   
 

Tímto se také obracíme na čtenáře, pokud by měl někdo k dispozici 
ke zkopírování fotografii, kresbu, starší pohlednici hradu Sokolčí 
nebo dalších hradů Kaplicka, aby se ozval do Infocentra Kaplice na 
Linecké, tel. 380 311 388 (infocentrum@mestokaplice.cz).  

red 

               
   Sraz veterán ů na koupališti   
 

O svátečním víkendu 5. - 6. 7. pořádal místní Veterán car club na 
koupališti v Kaplici „Sraz veteránů všech značek“. Tento sraz a 
hlavně jeho soutěž je zařazena do celoroční soutěže, kterou tamní 
veteráni pořádají pod názvem „500 km Jihočeským krajem“ - I. 
ročník putování za červenou růží a soutěží se zde o putovní pohár. 
Sraz se nám velice vydařil. Po  seskupení a rozpravě jsme se 
přesunuli na kaplické náměstí, kde všichni obdrželi soutěžní úkoly a 
bylo odstartováno. Z Kaplice se jelo směr na Malonty, dále do 
Benešova nad Černou, do Horní Stropnice, Nových Hradů a na 
Žumberk. Část soutěže probíhala formou samoúkolů, část jsme jeli 
spanilou jízdou. Pro všechny jsme cestou zajistili společný oběd. Po 
návratu na místo srazu, kterým se stalo právě kaplické koupaliště, 
jsme provedli vyhodnocení. Někteří soutěžící bohužel odjeli po 
vyhlášení domů, přestože jsme soutěž připravili na oba dva dny. Pro 
ty, kteří zůstali, hrála kaplická kapela Pyškot k poslechu a k tanci 
skoro až do ranních hodin. Jsme rádi, že se všem moc líbilo a že nám 
vyšlo i krásné počasí. Těšíme se na setkání se všemi příznivci na dal-
ších připravovaných soutěžích. Více se dozvíte na www.vcckaplice.cz. 
 
Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům:  
Správa domů města Kaplice, Feroprodej, ADM Jiří Mášl, PJ-Tech 
Pavel Jouza, Město Kaplice, Biliard bar Alex, Auto-pneu servis 
Novák-Samek. S jejich pomocí jsme mohli uspořádat tento sraz.    

ŠEBEK Stanislav, člen klubu 
V době naší přítomnosti na hradě byl u první brány vykopán klíč… 
Na snímku Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 
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   Charita Kaplice a Farnost v Kaplici 
 

Vážení čtenáři, již několikrát jsme se setkali s nepravdivou informací 
o spolupráci mezi Charitou Kaplice a Farností v Kaplici a rádi 
bychom Vám naši vzájemnou spolupráci objasnili.  
Na úplném počátku měla Charitní pečovatelská služba Kaplice 
prostory kanceláří v komplexu fary. To zatím ještě nefungovala 
Charita Kaplice a Charitní pečovatelskou službu měla na starosti paní 
Čaldarovská.  Z rodinných důvodů odešla z této pracovní pozice a na 
její místo nastoupila Bc. Dagmar Grillová. Na základě zjištěných 
závad v srpnu 2007 (nyní již opravených) v daném objektu se kance-
lář Charitní pečovatelské služby přestěhovala na adresu Linecká 413.  
Od 1. 1. 2008 vznikla Charita Kaplice – nestátní, nezisková 
organizace s vlastní právní subjektivitou, která poskytuje 3 sociální 
služby. Již zmiňovanou Charitní pečovatelskou službu – v dnešní 
době má CHPS Kaplice spojitost s místní farou především z důvodu 
poskytování pečovatelské služby - na místní faře bydlí jeden z 
uživatelů CHPS. Přechodné bydliště tam má i jedna z pracovnic, která 
zastává pozici pracovníka v sociálních službách/pečovatelka. Další 
sociální službou je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DEPO 
– to působí na adrese Náměstí 206. V rámci činnosti NZDM Depo 
probíhá divadelní dílna – koncipovaná jako zájmová volnočasová 
činnost a zajištěná odborným lektorem. Na činnosti této dílny se 
spolupodílí také jeden obyvatel fary, který ale zároveň spadá do 
cílové skupiny sociální služby. Třetí sociální služba Tolerance 
Kaplice přímo spolupracuje s farností v Kaplici. Kromě Základního 
sociálního poradenství a Zájmové dílny pro osoby se zdravotním 
postižením, které se poskytují na adrese Linecká 413, poskytuje také 
Terénní program fara. Terenní pracovník přímo dochází za lidmi 
nouzově ubytovanými na faře a poskytuje jim základní sociální 
poradenství, zprostředkovává jim kontakt se společenským 
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Poskytuje 
jim možnost naslouchání o jejich potřebách, motivaci, problémech, 
zájmech i nezdarech v životě. Cílem je jejich motivace v řešení jejich 
problému a začlenění se do většinové společnosti.  
Doufáme, že jsme Vám srozumitelně vysvětlili naši spojitost s 
Farností v Kaplici. Pokud se budete chtít o našich službách a činnos-
tech dozvědět více, informace najdete na www.charitakaplice.cz,    
tel. 731 604 509, info@charitakaplice.cz.  

 Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice  

 
   Tolerance Kaplice  
 

sociální rehabilitace § 70 zákon č. 108/2006 Sb. 
 

Tolerance Kaplice podporuje uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé 
situaci nebo v přechodné sociální krizi při jejich integraci do 
společnosti zprostředkováním sociální rehabilitace. 
Vedoucí soc. služby – Bc. Michaela Jarošová tel. 731 604 507, 
michaela.jarosova@charitakaplice.cz.  
 
Základní sociální poradenství  
Pracovník v Sociálních službách Alena Schmiedová, tel. 731 604 505, 
alena.schmiedova@charitakaplice.cz. Poskytujeme osobám informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé  sociální situace, např. pomoc v 
orientaci sociálních služeb a zákonů, pomoc při hledání zaměstnání, 
ubytování a pomoc v krizových situacích. Sociální poradenství je 
poskytováno individuálně, formou osobních a telefonických 
konzultací a zprostředkování na základě potřeb  
 
Zájmová dílna a kuchyňka 
Vedoucí Zájmové dílny Markéta Kovářová, tel. 731 604 507, 
marketa.kovarova@charitakaplice.cz. Cílová skupina – lidé se 
zdravotním postižením, zejména  s duševním. Snahou a cílem 
docházení do zájmové dílny jsou nácviky dovedností a jejich 
upevňování v různých oblastech (např. dovednosti pro zvládání péče  
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.) Každý 
uživatel je individuální, proto s ním pracujeme podle jeho schopností. 
Snažíme se ho pro něj zábavnou formou naučit něco nového a již 
naučené dovednosti opakovat. V dílničce uživatelé vyrábějí  různé 

dekorační předměty, učí se šít na šicím stroji, zdokonulují se v 
ručních pracích apod. V kuchyňce se podle míry schopností učí uvařit 
sami jídlo nebo jen kávu, či čaj. Od jara do podzimu se také pracuje 
na zahradě.  
Vážení čtenáři, obracíme se na tomto místě na Vás. Z finančních 
důvodů si nemůžeme dovolit vybavit dílničku tak, jak by si zasloužila, 
proto bychom Vás chtěli požádat o pomoc. Pokud by jste měli něco, 
co bychom mohli v dílničce využít a pro Vás už je to nepotřebné, 
budeme moc rádi za jakýkoliv dar. Do dílny bychom potřebovali 
např. tkalcovský stav, starší šicí stroj, barevný televizor, stolní hry a 
vše, z čeho se dají vyrábět nějak výrobky – dřívka, papíry, folie apod. 
Velký dík patří firmám: PETR SVĚTLÝ – PRODEJ BYTOVÉHO 
TEXTILU A LÁTEK, MIRETA KAPLICE – MIROSLAVA 
SVOBODOVÁ a MICHAELA CHOVANCOVÁ – ČALOUNICTVÍ 
MALONTY, kteří nám již pravidelně darují zbytky látek a ostatního 
textilního materiálu.  
 

Terénní program Fara 
Vedoucí Terénního programu Soňa Dvořáková, tel. 731 604 506, 
sona.dvorakova@charitakaplice.cz. Cílová skupina - lidé nouzově 
ubytovaní na faře v Kaplici a blízkém okolí do 15 km. Snahou 
terénního pracovníka je začlenit nouzově ubytované na faře, 
motivovat je, zprostředkovávat společenský život. Terénní pracovník 
doprovází obyvatele fary na různé úřady a instituce, pomáhá jim 
zpříjemnit prostředí, ve kterém bydlí. Pod dohledem pracovníka se 
osoby nouzově ubytovaní na faře zapojují do úpravy a údržby fary. 
 

Canisterapie – canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka, 
který svojí přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu... Pokud chcete 
využít služeb a máte zájem o zkontaktování, volejte prosím do naší 
sociální služby, kde Vám canisterapii zprostředkujeme – tel. 731 604 
507. 
 

Potravinová pomoc z humanitárního skladu EU       
Tolerance Kaplice získala z humanitárního skladu potraviny, které 
jsou určeny osobám či rodinám sociálně potřebným. Jedná se o 
hladkou mouku a těstoviny.  
Maximální množství na osobu/týden je 1 balení hladké mouky (1 
kg) a 1 balení těstovin (400g). Celkově však může být jedné osobě 
poskytnuto maximálně 20 balení mouky (20 kg) a 19 balení 
těstovin (7,6 kg) na kalendářní období jednoho roku.  
K získání potravinové pomoci je nutné doložit: 1) platné potvrzení o 
hmotné nouzi X rozhodnutí /oznámení o pobírání dávky na živobytí/ 
a 2) průkaz totožnosti 
 

Najdete nás na adrese: Linecká 413, Kaplice 382 41, 3. patro (naproti 
zastávce „na ostrůvku”). 
 

 
 

 
 
 
 

5. 8.  ČESKÉ ŽLEBY – STOŽECKÁ SKÁLA 14 km 
Autobusem od školy v 5.25 hodin do Českého Krumlova, vlakem do 
Nového Údolí. Trasa: Nové Údolí – po Č. – bývalá Mláka – České 
Žleby – Stožecká skála – Černý Kříž – vlak. 
12. 8. MOKRÝ LOM – POLŽOV   13 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Holkova. Trasa: Holkov- Hor. 
Vesce – Římov – Kladiny – Mokrý Lom – Polžov – Ločenice, 
autobus.  
19. 8. LIPOVÁ      11 km  
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádr. ČD Kaplice, vlakem do 
Lipna nad Vltavou. Trasa: Lipno n.V. – Nové Domky – Lipová – 
Čertovo kopyto – Loučovice, vlak 14.05 hodin.  
26. 8. ZE ZDÍKŮ DO DOLNÍHO DVO ŘIŠTĚ  11 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Zdíků. Trasa: Zdíky – 
Všeměřický lom – Budákov – Rychnov  nad Malší – Dolní Dvořiště, 
autobus.  
30. 8.  PĚŠÍ VÝLET PŘED HŘEBENY WARSCHENECKU  

(1872 m)   SOBOTA 
Odjezd zvl. autobusem od býv. jeslí v 5.00 hodin. Vede Ing. Lysý.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              srpen 
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   Výlet na raftech  
       

Pondělní červnové ráno jsme  se my - žáci 7. A ZŠ Fantovy vydali na 
náš třídní výlet. V půl deváté jsme naskákali do „bezkonkurenčního“ 
autobusu značky Ikaros a nechali se odvézt do Vyššího Brodu, kde 
začínalo naše dobrodružství. Na vodu vypluly čtyři rafty a v nich naše 
parta. Na každém raftu nás doprovázel vždy jeden ze zkušených 
vodáků. Řeka byla klidná, jezy jsme zvládli v pohodě, jen první jez ve 
Vyšším Brodě nás trochu překvapil a dostali jsme pořádnou dávku 
osvěžení v podobě studených kapek. 
Poklidná plavba se náhle změnila ve vodní souboj. Posádka každého 
raftu se bránila zuby nehty, ale nebylo vítězů ani poražených. 
Hospůdka V Podhradí v Rožmberku nás vítala příjemnou atmosférou. 
Každý uspokojil své chuťové buňky a hladové břicho výborným 
obědem. K dobré pohodě přispělo nejen hřející slunce, ale i vstřícný a 
milý personál. Po dostatečném odpočinku nás autobus dovezl do 
Českého Krumlova, kde jsme se opět nalodili na rafty a měli tu 
možnost vidět krásy Českého Krumlova z jiného pohledu - z vody. 
Přiblížil se konec naší cesty. Mnohé tváře byly smutné. Nikdo nechtěl 
ukončit tak prima výlet. Ale co naplat, vše pěkné musí jednou 
skončit. Nasedli jsme do autobusu, který nás odvezl domů. Cestou 
jsme si stihli sdělit nejlepší dojmy z výletu a potom už se jen 
rozloučit s kamarády a rozejít se k domovům. 
Za to, že se výlet tak zdařil, vděčíme především obětavosti rodičů 
Dobiášových, jejich příbuzných a přátel.                                

                                              Děkujeme! Rafťáci z Fantovky  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Re: polemika s p. Krbou k článku 
Okna dřevěná, nebo snad z PVC?  
 

V čísle 6 Kaplického zpravodaje vyšel můj článek s názvem Okna 
dřevěná nebo snad z PVC. V čísle 7 se objevila nesouhlasná reakce p. 
Mgr. Krby, majitele firmy Oknotherm na můj článek. Dovoluji si opět 
reagovat. 
Doporučuji p. Mgr. Krbovi, aby si přečetl některé vědecké studie o 
vlivu PVC na životní prostředí. Mám na mysli např. studii Joe 
Thorntona: „Vliv stavebních materiálů z PVC na životní prostředí“. 
(http://www.healthybuilding.net/pvc/ThorntonPVCSummary.html.) 
Rovněž na webových stránkách Arniky lze nelézt dost pramenů o 
PVC. Dále jsou k dispozici studie různých vědců celého světa. Vliv 
na lidské zdraví je silně negativní i když se technologie výroby 
postupně zlepšují. 
Vrátím-li se k Thorntonově studii, dočtu se tam, že toxicita PVC 
způsobuje rakovinu, poruchy endokrinního systému, reprodukční 
znehodnocení, poruchy mozku a jeho funkcí, defekty u dětí atd. 
V jiných studiích je prokázána souvislost mezi prachem a výpary 
z PVC a respiračními chorobami, astmatem nebo různými alergiemi. 
Mezi nejdůležitější vedlejší produkty PVC životního cyklu patří 
dioxiny a ftaláty, které patří k nejjedovatějším látkám vůbec. 
Problematické jsou těžké kovy jako kadmium a olovo používané jako 
stabilizátory a dále různá změkčovadla. Od roku 2006 se však 
kadmium nesmí v rámci EU používat. Problematické je i použití rtuti 
při výrobě chloru, který se bude takto vyrábět až do r. 2012, tj. tzv. 
amalgámovou cestou. 
Dá se říci, že p. Krba se vysmívá vědeckým názorům ke škodě nás 
spotřebitelů. Je pravda, že vodovodní potrubí se také, bohužel, vyrábí 

z PVC, neboť to normy připouštějí. Pak se nedivím, že tolik lidí dnes 
onemocní rakovinou. 
Další reakci mám k tvrzení p. Krby, že změkčovadla, jako jsou ftaláty 
se používají do výrobků užívaných v kuchyni. Dnes by se to dít 
nemělo, neboť to je zakázáno zákonem. Rovněž se změkčovadla 
nesmí objevit u obalů na potraviny.  
Firma Oknotherm bere skutečně stará plastová okna zpět k recyklaci, 
ale jiné firmy, jak jsem se přesvědčila, nikoliv. Předpokládá se, že do 
roku 2020 bude recyklováno 9-18 % PVC, což ukazuje na obtížnost 
recyklace tohoto plastu. Nyní se recykluje 2-3 % PVC, jak už jsem 
uvedla ve svém prvním článku. 
Argument, že při každém běžném hoření, např. dřeva nebo při lesních 
požárech vznikají stejné zplodiny jako při hoření PVC, skutečně patří 
do oblastí výmyslů a báchorek.  
Pokud p. Krba tvrdí, že plastové okno vydrží 40-60 let, pak dřevěné 
okno může dobře sloužit 100 a více let, navíc působí přirozeněji. 
Doporučuji váženým čtenářům nastudování některých vědeckých 
studií, aby si mohli udělat sami názor na nekompetentní či diletantské 
myšlení. Prameny a webové stránky mohu poskytnout na adrese 
(ceskebudejovice@hnutiduha.cz). 

Růžena Šandová, Hnutí DUHA České Budějovice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brána názor ům otev řena ...  
 

Vstupte! Nehas, co t ě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, 
pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti 
líbilo, pak do „brány“ můžeš kdykoliv vstoupit: chválou, kritikou, 
námětem do diskuse…  
 

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

Linecká 434, 382 41 Kaplice. Anonymy nezveřejňujeme. 


