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    Starost ův sloupek 
 

V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o rozpočtu z pohledu jeho 
tvorby a strategie města. Ten byl na prosincovém jednání zastu-
pitelstva schvalen s tím, že je vyrovnaný ve výši 187 365 000,- Kč. 
Nejvyšší výdaje jdou v částce cca 17 mil. do dopravy, 21 mil do 
školství a 15 mil. do ochrany životního prostředí. Nezanedbatelný je i 
výdaj do bydlení, komunálních služeb a bydlení v částce 10 mil., 
kultury 7,5 mil a tělovýchovné a zájmové činnosti částkou 5.7 mil. 
Kromě pokrytí výše uvedených druhů výdajů příjmy byly rovněž 
schváleny akce nekryté rozpočtem ve výši cca 220 milionů. Jedná se 
o zpracované projekty města z pohledu jeho rozvoje v oblasti 
dopravy, rekonstrukcí a vybudování nových kanalizačních a 
vodovodních sítí, opravy školských zařízení a infrastruktury. Blíže se 
se samotným rozpočtem a těmito konkrétními projekty můžete 
seznámit na stránkách tohoto čísla zpravodaje. 
Protože paměť člověka není zrovna silný fenomén, což se bohužel  
ukazuje v celé historii lidstva na řadě jeho fatálních chyb 
zastřešených tzv. vyššími cíli a ideály, jež bohužel opakovaně vedou 
až ke zločinům proti lidskosti, dovolte připomenout větší investiční 
akce města v již loňském roce 2008. 
Bytové hospodářství: Horská 11 – oprava fasády a výměna oken 700 
tis., Náměstí 361 - oprava fasády a výměna oken 763 tis., 
Českobudějovická 448 – výměna střešní krytiny 460 tis., Linecká 3 – 
dokončení přestavby na devět bytů a jeden nebytový prostor v 
konečné částce 11,2 mil., stavební úpravy gymnázia a OA za přispění 
dotace z EU 10 mil., Na Vyhlídce 530 dům služeb - oprava fasády, 
oken a interiéru 1,8 mil., Dlouhá 132 /konzum/ - oprava fasády, 
výměna oken 1,8 mil. 
Doprava: rekonstrukce chodníku Pohorská ul. 700 tis. a chodníku v 
Linecké ul. 530 tis., výstavba parkoviště na sídlišti 9. května 1 mil., 
parkoviště pod lékárnou 760 tis., rekonstrukce komunikace a 
chodníků v Omlenické ul. 3 mil., rekonstrukce komunikace a 
chodníku ve Školní ul. 2.7 mil. /obě tyto akce jsou financovány za 
přispění dotace z EU/. 
Vodní hospodářství: rekostrukce vodovodu Hubenov 540 tis., l. etapa 
rekonstrukce a dostavby vodovodu a kanalizace v Pořešíně 9.5 mil., 
/spolufinancování z grantu Jihočeského kraje/. 
Kultura, zájmová činnost, rekreace: Náměstí 206 - oprava fasády 480 
tis., restaurování sochy Jana Nepomuckého 175 tis. /obojí za podílu 
dotace ministerstva kultury/, projektová dokumentace Areál pro volný 
čas 2.5 mil., revitalizace parku 7.9 mil. /financování za přispění 
dotace z EU/.  
Jistě zajímavá čísla k uvažování a sečítání. Pakliže se vám jeví krátká 
úvaha nad lidskou pamětí mimo 
rámec sloupku, tak vězte, že 
není náhodná. 
S přáním všeho dobrého do 
nového roku. 

Ferdinand Jiskra 
 
 

 

   Cena Města Kaplice za rok 2008 

 

Pan Vladislav Městecký 
- dobrovolný dárce krve (53 bezplatných odběrů krve)  
 

Pan Pavel Šulan  
- dobrovolný dárce krve (160 bezplatných odběrů krve) 
 

Paní Marie Ešpandrová 
- za dlouholetou obětavou práci pro město, především v občanské 
komisi 
 

Pan Antonín Ballák 
- za dlouholetou aktivní činnost v tělovýchově a obětavou práci 
v Klubu důchodců v Kaplici 
 

Slečna Markéta Havlíčková 
- za trvalou velmi úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice 
v judu, jak na úrovni regionální, republikové i mezinárodní  
 

Luboš Šístek 
- za úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu na regionální 
a republikové úrovni (mj. přeborník ČR v žákovské kategorii) 
 

Patrik Doucha  
- za úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu na regionální 
a republikové úrovni (mj. zisk stříbrné medaile na mistrovství ČR 
v žákovské kategorii).  
 

Foto: zleva Ballák Antonín, Šulan Pavel, Havlíčková Markéta, Šístek 
Luboš, Doucha Patrik. Chybí Ešpandrová Marie, Městecký Vladislav.  

 

Do nového roku   

2009 
 

 mnoho dobrého  
přeje redakce 

Zpravodaje 



 
strana 2 

   Parkování v Kaplici  
 

Doplnění informace 
 

Na základě schválení usnesení č. 1182 Rady města Kaplice ze dne 8. 
12. 2008:  Odůvodněné jednotlivé žádosti se zvláštním zřetelem o 
vyhrazené parkovací místo včetně zachování původního na 
pozemcích ve vlastnictví Města Kaplice, a to zejména žádostí osob 
těžce pohybově postižených, budou projednávány na základě 
předložení výše zmíněné žádosti a doložení zdravotního stavu 
jednotlivých žadatelů (nebo jiných okolností) na Odboru dopravy a 
silničního hospodářství MěÚ Kaplice v místnosti číslo 307 a poté 
předány ke schválení ke komisi. Tato komise jednoznačně určí, zda 
žádosti bude vyhověno. Samozřejmě, pokud se týká nových žádosti 
(nikoliv prodloužení), musí zde být předchozí souhlasné vyjádření 
příslušné orgánu Policie ČR (DI PČR v Českém Krumlově). 
Složení komise, která se bude scházet podle potřeby na Odboru 
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice v místnosti číslo 307: 
Mgr. J. Havelka, Mgr. P. Opekarová, Mgr. M. Trs, p. J. Kovařík 

Město Kaplice 
 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 15. prosince 2008  
 

Zastupitelstvo města po projednání 
 

I. schvaluje  
� zveřejnění záměru prodeje lesního pozemku bez porostu p.č. 1762/1 o 

výměře 19729 m², pozemků p.č. 1762/7 asfaltová komunikace o výměře 
40 m², p.č. 1762/8 asfaltová komunikace o výměře 32 m² vše v k.ú. 
Kaplice za cenu 50,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP)  

� prodej bytové jednotky č. 9 o výměře 42,75 m² v čp. 755 ulice Míru 
s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Františce Gondekové, 
bytem Soběnov za cenu 201.005,- Kč     

� prodej bytové jednotky č. 9 o výměře 36,31 m² v čp. 503 Na Vyhlídce 
s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Ivě Koclířové, bytem 
Kaplice za cenu 205.625,- Kč  

� prodej bytové jednotky č. 11 o výměře 55,64 m² v čp. 492 Nové 
Domovy s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Ireně Svobodové, 
bytem Rožmitál na Šumavě za cenu 251.000,- Kč  

� prodej bytové jednotky č. 11 o výměře 56,40 v čp. 493 Nové Domovy 
s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Ireně Svobodové, bytem 
Rožmitál na Šumavě za cenu 251.000,- Kč 

� prodej bytové jednotky č. 3 o výměře 56,57 m² v čp. 493 Nové 
Domovy s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Ireně Svobodové, 
bytem Rožmitál na Šumavě za cenu 351.000,- Kč  

� prodej bytové jednotky č. 6 o výměře 56,70 m² v čp. 491 Nové 
Domovy s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Ireně Svobodové, 
bytem Rožmitál na Šumavě za cenu 251.000,- Kč 

� prodej bytové jednotky č. 7 o výměře 62,04 m² v čp. 494 Nové 
Domovy s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Milanu Bröstlovi, 
bytem Kaplice za cenu 359.500,- Kč  

� prodej nemovitosti čp. 63 se st. parcelou č. 15/2 k.ú. Blansko 
s nájemcem a platnou nájemní smlouvou Štefanu Kmeťovi, bytem 
Blansko za cenu 454.100,- Kč 

� prodej pozemků p.č. 483 o výměře 44 m² a p.č. 484 o výměře 41 
m² k.ú. Kaplice Filipu a Miluši Brejžkovým, bytem Kaplice za cenu 
200,- Kč/m² + NSP   

� prodej pozemku p.č. 1702/19 k.ú. Kaplice o výměře 53 m² Radku 
Ježkovi, bytem Kaplice za cenu 30,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1702/7 k.ú. Kaplice o výměře 625 m² Tomáši 
Ježkovi, bytem Kaplice s věcným břemenem vedení sítí za cenu 30,- 
Kč/m² + NSP   

� prodej pozemku p.č. 1234/49 k.ú. Kaplice o výměře 346 m² 
Společenství vlastníků jednotek čp. 541 Na Vyhlídce s věcným 
břemenem vedení sítí za cenu 1,- Kč/m² + NSP 

� směnu lesních pozemků v k.ú. Žďár p.č. 263/9 o výměře 1895 m², 
p.č. 265/11 o výměře 914 m², p.č. 579/32 o výměře 12639 m², p.č. 
579/37 o výměře 5253 m² vlastníka zapsaného na LV č. 83 za lesní 
pozemek p.č. 3058/3 k.ú. Hradiště o výměře 16905 m² ve vlastnictví 
Města Kaplice – bezúplatně, náklady hradí žadatel  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 594/1 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 300 m² za cenu 1,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3352/4 k.ú. Hradiště o 
výměře 57 m² za cenu 80,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek s nájemci s platnou 
nájemní smlouvou formou obálkové metody dle pravidel privatizace 
bytového fondu Města Kaplice 
* byt č. 8 o vel. 1+0 o výměře 16,62 m² v čp. 258 Školní ulice – min. 
vyvolávací cena 101.000,- Kč 

  * byt č. 12 o vel. 1+3 o výměře 69,61 m² v čp. 755 ulice Míru – min. 
vyvolávací cena 230.673,- Kč 

  * byt č. 2 o vel. 1+2 o výměře 59,63 m² v čp. 495 Nové Domovy – 
min. vyvolávací cena 118.820,- Kč 

� poskytnutí půjčky sdružení Hrady na Malši o.s. ve výši 2.174.000,- 
Kč na úhradu podílu poskytnuté dotace ROP NUTS II Jihozápad na 
projekt „Konzervace hradu Pořešín“ 

� odkoupení pozemku p.č. 1338/2 k.ú. Žďár, vodní plocha o výměře 
1494 m² od firmy Statek Dolní Dvořiště, zastoupený správcem 
konkurzní podstaty za cenu 40.000,- Kč  

� dvousložkovou cenu vodného a stočného pro rok 2009 – pohyblivá 
složka vodného 28,65 Kč/m³ + DPH, pohyblivá složka stočného 
26,65 Kč/m³ + DPH, pevná složka dle kapacity vodoměru  

� rozpočet Města Kaplice na rok 2009, včetně financování, rozpočtu 
fondů sociálního, rezerv a rozvoje, bydlení a dotačního, rozpočtový 
výhled na rok 2008-2011 a plán hospodářské činnosti na rok 2009 dle 
předloženého návrhu Odboru ekonomického Městského úřadu 
Kaplice  

� provedení rozpočtového opatření č. 17 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického MěÚ Kaplice 

� Opatření obecné povahy – Změna č. 7 Územního plánu sídelního 
útvaru Kaplice dle předloženého návrhu Odboru Úřad územního 
plánování MěÚ Kaplice  

� Směrnici č. 14/2008 Provádění rozpočtových opatření a změn dle 
předloženého návrhu Odboru ekonomického MěÚ Kaplice  

� Darovací smlouvu mezi Městem Kaplice a manžely Tylkovými, 
bytem Kaplice na převod kanalizačního řadu umístěného na 
pozemcích Města Kaplice p.č. 1576 a p.č. 1575 k.ú.Kaplice 

� Program regenerace městské památkové zóny Kaplice na roky 2009-
2014 s tím, že bude průběžně aktualizován  

 

II. bere na vědomí  
� předloženou Územní energetickou koncepci města Kaplice a pověřuje 

vedení města, radu města a jejím prostřednictvím obchodní 
společnosti Města Kaplice jednáním, které se bude týkat energetické 
koncepce města s tím, že návrh bude následně předložen 
Zastupitelstvu Města Kaplice k projednání 

 

III. zamítá         
� žádost o prodej pozemku p.č. 721/3 k.ú. Kaplice o výměře 131 m² 
� žádost o prodej pozemku p.č. 1473 k.ú. Kaplice o výměře 59 m² 
 

IV. nevyužívá  
� nabídku na odkoupení nemovitosti čp. 27 a pozemků v k.ú. Mostky za 

cenu 3.500.000,- Kč  
� předkupní právo s věcně právními účinky k bytové jednotce č. 443/3 

Nové Domovy vlastníka zapsaného na LV č. 3177 a souhlasí s jeho 
prodejem třetí osobě za cenu 532.500,- Kč - Odbor správy majetku 
MěÚ Kaplice provede kontrolu zápisu v katastru nemovitostí  

 

V. pověřuje  
� tajemníka Městského úřadu Kaplice zabezpečením zkrácení a 

zaslepení chrániček datového kabelu umístěných v chodníku 
v Linecké ulici.   

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

 
   Poplatek – h řbitov  
 

Rada města Kaplice na své 53. schůzi konané dne 8. 12. 2008 
usnesením číslo 1184 rozhodla o výši poplatku za služby spojené s 
provozem hřbitovů v Kaplici a Blansku u Kaplice. 
Poplatek je stanoven ve výši 150,- Kč za rok. Výše poplatku je 
stanovena na dobu 5ti let s platností od 1. 1. 2009. 

Odbor správy majetku Města Kaplice 
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5. pondělí Drama USA   118 min.  
6. úterý  OKO DRAVCE 
20.00 hod. Svobodná matka a drzý floutek se kvůli jednomu 

telefonátu stanou součástí hry, která je 
nebezpečnější než ruská ruleta. Ten, kdo utvářel její 
pravidla, totiž vložil náboje do všech komor 
revolveru. Režie: D. J. Caruso. Hrají: S. LaBeouf, 
M. Monagham, B. B. Thornton 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
7. středa Česká animovaná komedie  81 min.  
17.30 hod. KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY  
 Do Prahy na stavbu Karlova mostu přijíždí se svou 

kozou a vejci venkovan Kuba a do Faustova domu 
zas chudý student Matěj… Režie: J. Tománek. 
Mluví: M. Hádek, J. Lábus, M. Bočanová 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
10. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší    67 min.  
16.00 hod. HVĚZDA BETLÉMSKÁ  
  Hvězda Betlémská, Dorotka a pštros, Vánoce u 

zvířátek,  Krtek o vánocích,  Mikeš vypráví 
pohádku, Modrý kocourek  

  Vstup 20,- Kč  
12. pondělí Akční krimi Francie    93 min.   
20.00 hod. 96 HODIN 
  Pokud není dívka nalezena do 96 hodin od únosu, 

šance na její záchranu se sníží  téměř na nulu. Po 
stopách své dcery a obchodníků s bílým masem se 
uličkami Paříže pouští bývalý špion… Režie: P. 
Morel. Hrají: L. Neeson, M. Grace 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
13. úterý Romantický muzikál USA   112 min.  
14. středa MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:  
20.00 hod. MATURITNÍ ROČNÍK 
  Muzika a taneční čísla. Troy a Gabriella společně s 

ostatními spolužáky připravují muzikál, který bude 
zachycovat jejich zkušenosti ze střední i jejich sny a 
obavy. Režie: K: Ortega. Hrají: Z. Efron, V. A. 
Hudgens, C. Bleu 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
19. pondělí Akční thriller USA   105 min.   
20.00 hod. RALLYE SMRTI 
  Ve věznici dostává od ředitelky nabídku zúčastnit se 

brutální reality show, při níž se spoluvězni snaží 
navzájem zmasakrovat v obrněných a vyzbrojených 
autech… Režie: P. W.S. Anderson. Hrají: J. 
Statham, I. McShane, J. Vargas 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
20. úterý Komedie USA   113 min.  
20.00 hod. ŽENY  
 Potíže se záletným manželem, krize středního věku, 

překonávaná manikúrou a módními přehlídkami a 
ani jediný muž na plátně, to vše patří k filmu Ženy... 
Režie: D. English. Hrají: M. Ryan, A. Bening, E. 
Mendes   

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 

 
21. středa Slovenská černá komedie  106 min.  
20.00 hod. POLOČAS ROZPADU  
 Tragikomedie o čtyřicátnících, kteří se nechali 

strhnout milostnými aférami do mladických let, ale 
zapomněli na to, že doba se výrazně změnila. Režie: 
V. Fischer. Hrají: J. Kroner, K. Pollertová – 
Trojanová, I. Janžurová 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
26. pondělí Thriller USA   128 min.  
27. úterý  LABYRINT LŽÍ 
20.00 hod. Tajný agent je vyslán do Jordánska, aby tu dostal 

nového tvůrce teroristů. Z domácí scény ho neustále 
popostrkuje sarkastický nadřízený, v cizí zemi je mu 
k ruce svérázný šéf jordánské tajné služby… Režie: 
R. Scott. Hrají: L. DiCaprio, R. Crowe, M. Strong 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
28. středa Drama Slovensko/ČR/Itálie  96 min.  
20.00 hod. MALÉ OSLAVY  
 Na pozadí rytmů salsy se odvíjí civilní příběh o 

vztahu mezi matkou a dcerou, dospívání, ztracené 
nevinnosti a odpouštění. Režie: Z. Tyc. Hrají: T. 
Nvotová, A. Šišková, B. Polívka 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

Na únor p řipravujeme : KATYŇ, STMÍVÁNÍ, VEŘEJNÝ 
NEPŘÍTEL Č. 1, VY NÁM TAKY, ŠÉFE!,  SOBÍK NIKO, 
SNĚŽENKY A MACHŘI, HLÍDAČ Č. 47, NEBEZPEČNÝ CÍL  

 

   Hrátky s čerty už pot řetí  
 

Dne 29. 11. 2008 se uskutečnil 3. ročník akce pro děti a jejich rodiče 
Hrátky s čerty. Čertovský labyrint navštívilo 75 dětí se svými rodiči 
a úspěšně splnily čertovské úkoly, jako například přenášení horkého 
bramboru, malování čertíků, čertovskou koulenou... Děkujeme všem, 
kteří si přišli zasoutěžit, a hlavně těm, jenž celou akci ve svém 
volném čase připravili a společně s dětmi napekli perníkové čertíky, 
kteří chutnali všem. Dále děkujeme za finanční podporu firmě Hame 
a.s. a Městu Kaplice.    PS Poutníci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
leden 

 

COUNTRY SALOON 
STEAK – RESTAURANT  
Českobudějovická 778, Kaplice 

 

První tón ve 21.00, poslední v 02.00 hodin 
  

Kulturní program  

LEDEN 2009 
 

Sobota 3. 1. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90. léta, vstup 30,- Kč  
 

Sobota 10. 1. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90. léta, vstup 30,- Kč 
  

Sobota 17. 1. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90. léta, vstup 30,- Kč  
 

Sobota 24. 1. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90. léta, vstup 30,- Kč  
 

Sobota 31. 1. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity 70 – 90. léta, vstup 30,- Kč  
  

Děkujeme všem našim hostům za projevenou důvěru 
 a podporu a těšíme se na setkání v novém roce. 
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NOVOROČNÍ KONCERT 
4. leden, neděle    od 17.00 hodin 

JAROSLAV SVĚCENÝ  
SLAVNÉ ČESKÉ HOUSLE ČTYŘ STALETÍ 
J. Svěcený - housle a  J. Navrátilová – cembalo. Unikátní kolekce 
nádherných a nejen českých houslí zazní ve skladbách A. Vivaldiho, 
G. F. Händela, A. Corelliho, N. Paganiniho. Předprodej 70,- Kč 
Kulturní dům Kaplice   
 

16. leden, pátek    od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES Střední zdravotnické školy  
a středního odborného učiliště v Českém Krumlově  
Kulturní dům Kaplice    
 

17. leden, sobota     od 20.00 hodin 

LESNICKÝ PLES  
Hraje Marilyn. Bohatá tombola. Předprodej v IC Kaplice: 100,- Kč.  
Slovanský dům Kaplice   
 

23. ledna, pátek                 20.00 – 01.00 hodin  

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ KAVÁRNA  
Kulturní dům Kaplice    
 

24. leden, sobota     od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES OKTÁVY 
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice  
Kulturní dům Kaplice    
 

26. leden, pondělí     od 18.00 hodin  

ON THE ROAD – na cestě 
AZORSKÉ OSTROVY   
Cestovatelská beseda s Michaelem Pokorným.  
Kino Kaplice    vstupné 30,- Kč   
 

31. leden, sobota     od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES OA 4 
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice  
Kulturní dům Kaplice   
 

31. leden, sobota     od 20.00 hodin 

XI. HASI ČSKÝ PLES SDH Pořešín 
Konaný ke 110. výročí trvání sboru. Hudba: Podhoranka. Předprodej 
vstupenek: Trafika „U Cinertů“ nebo tel. 723 432 707, 380 323 047 
Slovanský dům Kaplice   
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák pondělí ve 14.30 hodin 
Angličtina  středa v 18.00 hodin 
Setkání nad Biblí  čtvrtek v 19.00 hodin   
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  pátek ve 12.30 hodin  
 

Cesty apoštola Pavla - 3. ekumenický večer  
Čtvrtek 8. ledna v 19.00 hodin, v budově Archy  
---------------------------------- 

Z Čech až na konec světa  
aneb „Svatojakubskou cestou na mys Finisterre“ 
5. cestovatelský večer s Františkem Šestákem, který jel na kole po 
trase poselstva krále Jiřího z Poděbrad. O této cestě napsal knihu 
stejného názvu, kterou bude na cestovatelském večeru prodávat. 
Čtvrtek 22. ledna v 18.00 hodin 

Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení. Křesťanské sdružení mladých lidí 

   On the road – na cest ě 
 

Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení… 
Dovolte, abych Vás s příchodem zimy oslovil a pozval na večery 
s tématikou cestovatelských promítání. Z minulých let se již známe. 
Každý měsíc (leden – březen) se Vám s mými hosty, profesionálními 
průvodci, cestovateli a dobrodruhy, opět pokusíme zpříjemnit jeden z 
tmavých zimních večerů touláním se po naší Zeměkouli. 
Nenechte si určitě ujít jistě atraktivní program, který uvádím níže. Ke 
každému z večerů se ve Zpravodaji ještě vrátím podrobněji v násle-
dujících měsících.   /Městské kino, od 18.00 hodin, vstupné 30,- Kč/  
26. 1.  AZORSKÉ OSTROVY – Michael Pokorný 
23. 2.  MALAJSIE – Marta Balzarová 
23. 3.  IRÁK – Tomáš Raděj 
 

Leden - Azorské ostrovy  
(Toulky po ostrovech, kde "vzniká" počasí) 
Každý, kdo pozorně sleduje předpověď počasí, už někdy určitě 
zaregistroval výhrůžku meteorologa, že jistý tlakový útvar vyráží od 
Azorských ostrovů ovlivnit počasí ve střední Evropě. Už jste ale 
někdy zkoušeli tyto maličkaté kousky souše v nesmírné rozloze 
Atlantiku najít? Člověku přijde málem divné, že tam dokáže přistát 
letadlo. Bylo by sice stylovější sem připlout na lodi, přesto se 
nemusíte obávat, že by se jednalo o poklidnou outdoorovou akci. 
Subtropické klima sice umí i uprostřed zimy zařídit rozkvetlé 
orchideje, banánové a ananasové plantáže, ale rozhodně si můžete být 
jisti, že v továrně na počasí nebude o překvapivé zážitky nouze. 

Jaroslav ZEMAN 
 

   Zajímavá kultura v okolí 
 

23.  leden -  Hrady na Malši 
Zveme vás na přednášku prof. Tomáše Durdíka o nových objevech na 
hradech Velešín, Pořešín, Louzek, Sokolčí a na tvrzi v Tiché a o 
dalších zajímavostech na řece Malši. Tento večer bude představena 
nová kniha Hrady na Malši se středověkými podobami hradů! 
Součástí akce je koncert skupiny EXFANTA (spirituály, folk) a 
prodejní výstava knih s hradní a památkovou tématikou z celé České 
republiky. Občerstvení zajištěno. Do Kulturního a informačního 
centra města Velešín od 18.00 hodin zve Sdružení Hrady na Malši.  
 

   Návšt ěva budoucích čtenářů  
 

v Městské knihovně v Kaplici 
 

Děti z Mateřské školy  Nové Domky navštívily již poněkolikáté  
oddělení pro děti Městské knihovny v Kaplici. Paní knihovnice pro 
děti připravila povídání o knihách, knihovně a byla spokojená s tím, 
jak děti mají knihy rády a co všechno o knihách vědí. Pracovnice 
knihovny jsou potěšeny, že děti z Mateřské školy Nové Domky 
knihovnu navštěvují a využívají všech akcí pro děti, a těší se na své 
budoucí čtenáře. Knihovna a MŠ děkují za přínosnou spolupráci. 

Ředitelka MŠ Nové Domky p. H. Trajerová 
 a E. Jáklová, J. Kostková za MěK 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
leden 
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Rozpočet Města 
Kaplice na rok 2009 

 

PŘÍJMY:  

druh příjmu:                          v tis. Kč 
daň z příjmů fyzických osob ZČ 12 000 
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 4 600 
daň z příjmů fyz. osob kapitál. výnosy 800 
daň z příjmů právnických osob 15 000 
daň z příjmů právnic. osob za obce 5 000 
daň z přidané hodnoty 23 000 
poplatky za znečišťování ovzduší 4 
odvod za odnětí půdy 20 
poplatek za odnětí lesních pozemků 2 
daň z nemovitostí 3 000 
správní poplatky:  
rybářské lístky 60 
stavební povolení 200 
výherní hrací automaty 900 
správní poplatky živnostenského úřadu 200 
správní poplatky matrika                       230 
tombola 8 
ostatní  správní  poplatky 22 
správní poplatky - OP a CD 440 
myslivost lovecké lístky 20 
vodní hospodářství 25 
správní poplatky doprava 3 400 
místní poplatky:   
za likvidaci kom. odpadu 3 500 
ze psů 280 
za lázeňský nebo rekreační pobyt 25 
za užívání veřejného prostranství 250 
ze vstupného 18 
z ubytovací kapacity 60 
za provozovaný výherní hrací přístroj 1 500 
ostatní odvody z vybraných činností:   
výtěžek z VHP 236 20 430 
příjmy za zkoušky z OZ řidičů 300 
DAŇOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 75 294 
příjmy knihovna 75 
příjmy pečovatelských domů 90 
náklady řízení 52 
příjmy z poskytovaných služeb 6 
odvod z  fondů PO - odpisy z budov   3 252 
příjmy z pronájmu pozemků 900 
příjmy z pronájmu hrobů 75 
příjmy z pronájmu vodárenského  
                              zařízení VAK      5 834 
příjmy z pronájmu ost.  
                nemov. Česká pošta - ÚP     248 
přijaté úroky 300 
pokuty dopravní 595 
pokuty městské policie 120 
pokuty přestupk. řízení a vnitřní věci 90 
pokuty životního prostředí 16 
pokuty živnostenského úřadu 150 
příspěvek na splátky úvěru a úroků SBD 1 168 
náklady řízení přestupky 60 
příjmy z úhrad dobývacího prostoru 50 
odměna za tříděný odpad 500 
ostatní nedaňové příjmy  20 
splátky půjček SF 235 10 130 
NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 13 731 
příjmy z prodeje pozemků 700 
příjmy z prodeje domů a bytů 3 083 
KAPITÁLOVÉ P ŘÍJMY 3 783 
dotace ze SR v rámci souhr. vztahu 20 309 
dotace ze SR sociální dávky* 38 500 
dotace ROP 2008-2009** neinvestič. 2 564 
dotace ROP 2008-2009**investiční 29 812 
převod z  HČ záloha na zisk 3 372 
PŘIJATÉ  DOTACE 94 557 
PŘÍJMY CELKEM 187 365 
Vysvětlivky:  
* Výše dotace na sociální dávky ze státního rozpočtu se upraví do 
souladu se státním rozpočtem po oznámení dotačního vztahu 
** Výše dotace ROP 2008-2009 se upraví po vyhodnocení 
poskytovatelem na základě skutečně vynaložených, odůvodně-
ných a řádně prokázaných způsobilých výdajů 
SR = státní rozpočet, VHP = výherní hrací přístroje, 
PO = příspěvková organizace 

VÝDAJE: 
druh výdaje:                                    v tis. Kč 
zemědělství a lesní hospodářství  
údržba městských pozemků 20 
služby v ostatní veterinární péči 30 
deratizace 80 
čipování psů včetně vybavení 40 
zaměření majetku města                       200 
nákup lesních pozemků            300 
Chovatelská přehlídka trofejí 15 
celkem 685 
doprava  
komunikace posypy 450 
komunikace úklid 2 200 
opravy komunikací, ostatní           600 
údržba krajnic u obecních komunikací 130 
pasport místních komunikací 250 
oprava Pohorské ul. kolem bytovek  400 
vyhrazená parkovací místa ZTP 60 
příspěvek nadaci Jihočeské cyklostezky  7 
parkoviště Na Vyhlídce rozšíření PD 30 
BESIP propagace               10 
opravy a nové dopravní značení          220 
konzultační a porad. služby,  
               dopravní zpravodajství 56 
odtah vraků 10 
rekonstr. ulice Malšské údolí úvěr 3 997 
rekonstrukce ulice Malšské údolí      456 
rekonstrukce ulice Tržní    úvěr 4 114 
úroky z úvěru komunikace 1 197 
opravy autobusových zastávek 50 
rekonstrukce chodníků 2 200 
oprava opěrné zdi Pohorská ul. 170 
oprava schodiště sídl. 1. Máje 250 
opravy chodníků a schodišť 350 
úprava odstavných ploch pro kontejnery 140 
celkem 17 347 
vodní hospodářství   
osazení vodoměrů, stojánek 108 
úhrada  úroků přívodní řad úvěr ČS 33 
vodovod Hubenov-Střítěž 55 
vodovodní přivaděč Blansko, podíl FB 3 000 
vodovod Dobechov  
                osazení vodoměrů, služby 45 
opravy kanalizací a vpustí 600 
celkem 3 841 
spoje   
příspěvek na provoz TV Prima 60 
celkem 60 
předškolní zařízení   
MŠ Nové Domovy přísp. na činnost 2 043 
MŠ Nové Domovy výměna oken,  
                                oprava WC 1 100 
MŠ Nové Domovy myčka nádobí       221 
MŠ Nové Domky příspěvek 1 190 
MŠ Nové Domky výměna oken 1 000 
MŠ Nové Domky rekonstrukce 
                               topného systému 1 300 
MŠ 1. máje příspěvek                1 452 
MŠ 1. máje bezpečnostní opravy zahrady  200 
MŠ 1. máje výměna oken 1 000 
celkem 9 506 
základní školy   
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 4 489 
ZŠ Fantova rekonstrukce WC  
         II. pavilon chlapci, oprava fasády 1 150 
ZŠ Fantova tělocvična  
               rekonstr. podlahy   FD 1 304 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 5 127 
ŠJ Školní dokončení výměny oken 250 
celkem 12 320 
kultura   
městská knihovna 2 312 
kronika města 25 
Kulturní a informační centrum příspěvek  4 485 
hrad Pořešín  200 
údržba památek podíl  
     k dotaci Českobudějovická 24  FD     400 
válečné hroby, pietní akce 10 
údržba městského rozhlasu 60 

spolupráce přeshraniční 25 
občanská komise 100 
celkem 7 617 
tělovýchova a zájmová činnost   
koupaliště - pronájem WC, údržba 360 
koupaliště stavební úpravy studie 100 
údržba sportovišť a ostatních ploch 1 510 
oplocení zadního tréninkového hřiště     200 
dětské hřiště Omlenická       FD 1 353 
příspěvek sport. oddílům na mládež 660 
příspěvek na provoz sportovišť 135 
běžné opravy sportovišť 200 
příspěvek na zájmovou činnost mládeže 100 
vybudování dětského hřiště Na Vyhlídce 600 
skateboardové hřiště nákup překážek 350 
oprava a oplocení dětských hřišť 70 
příspěvek na ostatní zájmovou  
               činnost organizací             125 
lyžařská trasa 10 
celkem 5 773 
zdravotnictví   
příspěvek očnímu lékaři na dopravu 12 
celkem 12 
bydlení, komunální služby a územní rozvoj  
úroky z úvěru BSŠ  1 375 
úroky z úvěru Linecká         FB 337 
realit. kancelář privatizace - služby       10 
privatizace kolky,  
             daň z převodu nemovitosti 40 
nájemné Česká pošta čp. 84 96 
pojištění majetku města 350 
veřejné osvětlení rekonstrukce 440 
veřejné osvětlení 1 210 
opravy na hřbitovech Kaplice, Blansko 400 
provoz hřbitova Kaplice 229 
provoz hřbitova Blansko 43 
zpracování ÚAP pro správní obvod  200 
územní plán Sú Kaplice změna č. 8  FB 334 
nový územní plán Kaplice, podíl FB 1 000 
příspěvek na údržbu nemovitostí 100 
věcná břemena, nájmy 40 
ostatní opravy majetku 500 
výkup havarijních objektů   400 
projektové dokumentace k dotacím 500 
právní služby a soudní výlohy  200 
ostatní služby pro územní rozvoj     700 
služby pro dotace z EU 900 
platby daní a soudních poplatků, kolky    185 
městský mobiliář 94 
nákup pozemků             FB                   500 
celkem 10 183 
ochrana životního prostředí   
sběr a svoz komunálního odpadu  1 000 
nákup  odpadkových košů                       30 
kontejnery osady vývoz 70 
sběr a svoz komunál. odpadu - občané 4 462 
sběrný dvůr - provoz 428 
sběrný dvůr třídící linka  
       studie PD, dotace      FD 100 
DDHM nákup kontejnerů PET, papír 50 
kontejnery na tříděný odpad vývoz PET   700 
kontejnery na tříděný odpad vývoz PAP  300 
kontejnery na tříděný odpad vývoz sklo 140 
likvidace černých skládek 50 
ekologická likvidace autovraků 20 
úklid města  2 600 
úklid města zeleň 1 700 
úklid města zeleň -  materiál, DDHM  130 
veřejná zeleň květiny, nádoby 130 
kácení dřevin 120 
výsadba dřevin 35 
chemická ochrana komunikací,  
                           chodníků, mostů 10 
posudky, rozbory      15 
ošetřování památných stromů 115 
péče o vzhled - vánoční výzdoba 60 
odpovědnost za škody  
        dle §16 zák. 449/2001, 289/95 50 
revitalizace parku úvěr 1 989 
revitalizace parku       519 
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celkem 14 823 
dávky a podpory v sociálním zabezpečení  
dávky sociální péče 5 300 
dávky zdravotně postiženým občanům 6 200 
ostatní dávky povahy soc. zabezpečení 27 000 
celkem      38 500 
sociální péče a pomoc   
dům pečovatelské služby - provoz 682 
DPS schodišťová sedačka       FRR 400 
dům chráněného bydlení - provoz 739 
klub důchodců 44 
sociální hospitalizace  30 
sociální poradenství 5 
ústavy péče pro mládež - dárky  6 
ostatní sociální péče  27 
sociál. pomoc osobám nepřizpůsobivým 7 
ostatní záležitosti, lékařské prohlídky 10 
celkem 1 950 
civilní připravenost na krizové stavy   
ostatní správa v oblasti kriz. řízení 22 
celkem 22 
bezpečnost a veřejný pořádek   
městská policie 2 447 
rozšíření kamerového systému 1 kamera 150 
celkem 2 597 
požární ochrana   
z hlediska města, JSDHO 247 
celkem 247 
zastupitelstva obcí                                
místní zastupitelské orgány 2 838 
celkem 2 838 
místní správa   

činnost místní správy                                34 673 
činnost místní správy-sociální fond 1 090 
celkem 35 763 
finanční operace a ostatní činnost         
služby peněžních ústavů 100 
daň z příjmu obce 2 000 
celkem 2 100 
  

VÝDAJE CELKEM 166 184 
--------------------------------------------------------- 
financování - třída 8   
změna stavu na bankovních účtech 4 292 
přijaté dlouhodobé půjčky - úvěr 2008 10 263 
uhrazené splátky dlouhodobých  
               půjček ČS BSŠ -2 104 
uhrazené splátky dlouhodobých  
                půjček ČMZRB ČOV -1 890 
uhrazené splátky dlouhodobých  
                půjček ČS  ATYS -1 700 
uhrazené splátky dlouhodobých  
                 půjček Linecká 15BJ -1 929 
uhrazené splátky dlouhodobých  
                  půjček úvěr 2008 -30 770 
aktivní dlouhodobé operace  
                   příjmy-fondy 2 657 
FINANCOVÁNÍ  CELKEM  -21 181 
  
Akce nekryté rozpočtem   
Bělidlo 101 35 000 
rekonstrukce Českobuděj. ul. dokončení 5 000 
rekonstrukce Pobřežní ulice 13 000 
přeložka komunikace II. třídy 1 200 

komunikace ke koupališti a hřišti 8 000 
chodník a parkoviště Nové Domovy 3 000 
rekonstrukce plochy náměstí, podíl 10 000 
svah Českobudějovická ul. 1 300 
vodovodní přivaděč Blansko 3 600 
Pořešín obnova vodovodu 
           - dostavba větve B a C 3 138 
rekonstrukce Horská ulice 1 500 
rekonstrukce Široká ulice 1 750 
rekonstrukce ulice SNP 4 750 
ZTV JIH 25 000 
kanalizace, vodovod Hubenov 16 800 
obnova kanalizačních stok podíl 17 000 
MŠ 1. Máje rekonstrukce zahrady 3 200 
MŠ Nové Domovy  
             dokončení úprav zahrady 1 700 
ZŠ Fantova úprava zahrady a okolí školy 1 657 
oprava fasády radnice podíl 600 
umělá tráva hřiště ZŠ Školní, podíl 9 500 
areál pro volný čas Kaplice, podíl 30 000 
zateplení objektů města  27 000 
hasičská zbrojnice Hubenov podíl 600 
odstranění havarijních staveb 1 000 
sběrný dvůr - stavební úpravy 3. etapa 500 
sběrný dvůr stroje, zařízení, podíl 500 
celkem 226 295 
 
Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového 
výhledu. Schválen Zastupitelstvem města Kaplice 
15. 12. 2008. Sestavila Ing. J. Holemá  
 

 
 

   Nový územní plán m ěsta Kaplice 
 

Zastupitelstvo města Kaplice schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 
2008 podnět k pořízení nového územního plánu města Kaplice. 
Pověřeným zastupitelem pro projednávání nového územního plánu 
určilo místostarostu města pana Josefa Kaloše. Pořizovatelem 
územního plánu bude úřad územního plánování Městského úřadu 
Kaplice.  
Zastupitelstvo města Kaplice dále schválilo, že občané mohou 
uplatnit své požadavky do nového územního plánu města Kaplice 
formou žádosti nejpozději do 28. 2. 2009. 
 
Žádosti občanů musí splňovat následující podmínky: 
• budou podány na oficiálním formuláři (Návrh na pořízení změny 

ÚPD města Kaplice), který je k dispozici na úřadu územního 
plánování, popř. ke stažení z internet. stránek města Kaplice 
(www.mestokaplice.cz/goto.php?id=&site=mu_ke_stazeni&from=), 

• přílohou žádosti bude list vlastnictví prokazující vlastnická nebo 
obdobná práva k dotčenému pozemku (dotčeným pozemkům), 

• přílohou dále bude zákres do katastrální mapy, jaké části pozemku 
(případně pozemků) se má záměr týkat. 

 

V souvislosti s pořizováním nového územního plánu upozorňujeme 
na následující skutečnosti: 
• Územní plán je základní koncepční dokument města k usměrňování 

jeho územního rozvoje. 
• Na požadovanou změnu využití plochy není právní nárok. I když 

žadatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu 
města, pro které je územní plán pořizován, aby návrh komplexně 
posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti. 

• Dále jsou v průběhu pořizování územního plánu dotčenými 
institucemi uplatňována stanoviska, která jsou pro pořizovatele i 
pro zastupitele závazná a zastupitelé je nemohou přehlasovat, 
protože územní plán by poté nebylo možno vydat.  

 
Další bližší informace o pořizování územního plánu Vám sdělí 
zaměstnanci úřadu územního plánování v kanceláři číslo dveří 108 
nebo na tel. čísle 380 303 149, případně na mobilu tel. číslo 
+420 606 791 742. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí úřadu územního plánování 
 

 
   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
v 1. pololetí roku 2009 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Leden  8. + 22. 1. 5. 1.  
Únor  5. + 19. 2. 2. 2.  
Březen   5. + 19. 3.  2. 3. 
Duben  2. + 16. + 30. 4.  13. 4. 
Květen  14. + 28. 5.  11. 5. 
Červen  11. + 25. 6.  8. 6. 
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
Případné změny budou občanům včas oznámeny. 
  

PET láhve / Do žlutých nádob odhazujte PET láhve od nápojů, 
které nejsou znečištěné chemikáliemi a oleji. Prosíme, nezapomínejte 
je sešlápnout! 
Sklo / Do zelených nádob odhazujte láhve od nápojů, skleněné 
nádoby a skleněné střepy – tabulkové sklo. Prosíme, nevhazujte 
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
Papír / Do modrých nádob odhazujte noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, krabice, papírové obaly. 
Prosíme nevhazujte mokrý, mastný, uhlový, voskovaný papír a 
použité plenky.  
   

Nebezpečné, objemné odpady a použité elektrozařízení odnášejte      
do sběrného dvora  v Kaplici v Omlenické ulici. 
Provozní doba sběrného dvora pro veřejnost 
Pondělí      ZAVŘENO Úterý          8.00 - 16.00 hodin 
Středa       10.00 – 18.00  Čtvrtek      10.00 - 18.00 hodin 
Pátek          8.00 - 16:00    Sobota        8.00 - 12.00 hodin 
(Polední přestávka: 12.00 - 12.30 hodin)     

 
 
 
 
 
 
 

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 
245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76, 
uzávěrka 1. čísla 19. 12. 2008. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC 

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

Hajer, Z. Langová.  Internetová verze: www.mestokaplice.cz 
 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 
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   Rekonstrukce budovy  
 

Gymnázia a SOŠE  
 

V pátek 31. října 2008 byly slavnostně otevřeny rekonstruované 
prostory budovy G a SOŠE na Linecké 368 za účasti vedení školy, 
zástupců Města Kaplice, zřizovatele a stavební firmy. Všichni 
zúčastnění se po prohlídce nových prostor a výstavy fotografií 
z průběhu celé rekonstrukce zúčastnili rautu, který byl pro ně 
přichystán. 
Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace školy, která probíhala od 1. 
července 2008 do 31. října 2008, byla spolufinancována Evropskou 
unií. Za více než 10 mil. Kč získala škola řadu vylepšení a vyřešila 
hned několik závažných problémů školní budovy. Nevyhovující šatny 
ve sklepení školy byly nahrazeny moderními uzamykatelnými 
skříňkami na osobní věci. Každý student má nyní svou vlastní 
skříňku.  
Školní jídelna byla přebudována na výdejnu stravy tak, aby 
odpovídala všem hygienickým předpisům. Byl vybudován nový 
bezbariérový vstup do školy, výtah a toalety pro handicapované.  
Všichni učitelé i žáci oceňují novou multimediální učebnu, která je 
vybavena multimediální katedrou, interaktivní tabulí, vizualizérem a 
jazykovou laboratoří se sluchátky. Učebna je provozně plně vytížena, 
je využívána učiteli všech předmětů, ale zejména si ji pochvalují 
učitelé jazyků. 
Věříme, že se nám v budoucnu podaří ještě vytvořit příjemné 
prostředí před budovou školy, které by sloužilo k odpočinku žáků.  

G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

   Fantovka mezi evropskými školami  
 

Základní škola Fantova v Kaplici zahájila v rámci mezinárodního 
projektu „Parky a zahrady našich měst“ spolupráci s osmi evropskými 
školami. Projekt je financován Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy v Praze a spadá pod aktivity Comenius – 
Projekty partnerství škol. Na první pracovní schůzce ve francouzském 
Colmaru se poslední listopadový víkend sešli koordinátoři, ředitelé a 
učitelé z České republiky, Francie, Itálie, Německa, Norska, Řecka, 
Španělska, Turecka a Velké Británie.  
Účelem setkání bylo vzájemné seznámení účastníků projektu, kteří 
projednali a naplánovali program a upřesnili cíle a výstupy této 
dvouleté spolupráce. 
Cílem projektu je získat a zlepšit si dovednosti v týmové práci, 
motivovat žáky a učitele k učení, práci a kladnému vztahu k přírodě a 
osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro osobní rozvoj a 
budoucí zaměstnání. Dále pak navázat kontakt s žáky a učiteli 
z evropských škol a rozvíjet vzájemné porozumění mezi nimi, 
zdokonalit se v jazyce a v používání informačních a komunikačních 
technologií.   
Žáci a učitelé zúčastněných škol odstartovali plnění jednotlivých 
úkolů již v říjnu, a to výtvarným ztvárněním svých veřejných zahrad a 
parků. Mezi školami pak proběhla výměna žákovských prací, které 
budou během prosince vystaveny ve všech školách. 
Naše škola překvapila ostatní školy nápadem s tričky, na nichž je 
znak Evropské unie a maskot projektu – veverka. Fakticky se jedná o 
dvě plyšové veverky Leu a Lea, které od září se svým deníkem a 
kufříkem navštěvují postupně žáky jednotlivých škol. Během dvou 
měsíců se v každé zemi seznamují nejen s žáky, ale i s jejich školami, 
městy, tradicemi, zajímavostmi a způsobem života, což je 
zaznamenáváno v jejich denících. 
Dalším úkolem bude s žáky nazpívat dvě tradiční písně, v nichž se 
objevují přírodní motivy; ty pak budou vydány na společném CD. 
Podobně bude vznikat CD s prezentací fotografií parků a zahrad 
z jednotlivých států. 
Zajímavým, ale nelehkým úkolem bude vytvořit herbář stromů a keřů 
rostoucích v parcích jednotlivých států. Dále děti budou vymýšlet 
příběh s detektivní zápletkou, jehož hlavními protagonisty budou 
vyšetřovatelé Lea a Leo. To, na co se také jistě děti těší, je kvizová 
interaktivní hra „Pro děti od dětí“, díky které se dozví fakta a 
zajímavosti o jednotlivých parcích a zahradách. Rokem 2010 nás 
bude provázet kalendář parků a zahrad, jehož konečnou podobu má 
na starosti právě naše škola. 

Setkání v Colmaru nebylo naším posledním, již teď jsou v plánu další 
pracovní schůzky v Řecku (květen 2009), v Norsku (září 2009) a 
v Německu (červen 2010), kde se vždy zhodnotí dosavadní práce a 
detailněji se naplánují další činnosti. 
S našimi novými přáteli budeme stále v kontaktu prostřednictvím 
elektronické pošty a také se budeme vídat i mimo stanovené termíny 
při vzájemných návštěvách škol a měst. V následujících dvou letech 
nás v Kaplici navštíví například kolegové z Francie, Řecka, Německa 
a Norska, někteří pravděpodobně přijedou i se svými žáky. Pevně 
doufáme, že i nám finanční situace umožní navštívit některé 
z partnerských škol. 
Nové kamarády získají i naši žáci. Díky výměně e-mailových adres si 
budou dopisovat se žáky z evropských států, seznámí se tak s jejich 
životní stylem, procvičí si anglický jazyk a kdo ví, možná se i někdy 
sejdou. 

Tým z Fantovky  
 

   EUROPAS - další grant pro školu 
 

Střednímu odbornému učilišti v Kaplici se opět podařilo získat  
evropský grant pod názvem EUROPAS – tentokrát půjde o nemalé 
finanční prostředky na nezaměstnané na trhu práce – peníze pro 
čerstvé absolventy škol bez praxe a otížně zaměstnavatelné skupiny 
obyvatel (ženy s dětmi, nezaměstnaní ze skupiny 50 plus a také o 
občany romské národnosti, kteří chtějí pracovat). 
Tento projekt zahajujeme v lednu 2009 a našimi partnery bude opět 
Střední odborná škola v Nitře, jako u našeho prvního úspěšného 
grantu.  
V dubnu 2008 naši žáci absolvovali velmi úspěšnou měsíční stáž pro 
učňovský obor číšník, o které jsme naši veřejnost průběžně 
informovali. 
Produkty této stáže se líbily natolik, že jsme byli pozváni k jejich 
veřejné prezentaci na celonárodní konferenci NAEP do Poděbrad 10. 
- 11. prosince t.r. Připomínám, že šlo o tyto produkty naší odborné 
stáže č. 1 - Gastrofest: Odborné výrazy z gastronomie (v angličtině, 
němčině, slovenštině a češtině), Kuchařku slovenských specialit, 
Jídelní lístky ze slovenských restaurací (kde naši stážisté v Nitře 
pracovali).  
Na těchto produktech budou dále pracovat a rozšiřovat je naši 
slovenští přátelé, kteří budou i s vybranými žáky našimi hosty na 
podzim 2009. 
Nebojte se usilovat o evropské granty – nejde jen o finance pro školu, 
ale i o cenné zkušenosti z praxe v cizině, o nová přátelství a i o 
poznávání kultury a zvyklostí v zemích našich sousedů 

PaedDr. J. Papežová, koordinátor projektů NAEP,  
G, SOŠE a SOU Kaplice 

 

  Pozvánka do ZŠ Kaplice, Školní 226 
 

Žáci a zaměstnanci Základní školy ve Školní ulici zvou všechny 
rodiče současných i budoucích žáků a všechny ostatní zájemce na 
sobotu 17. ledna 2009 od 9.00 hodin k již tradiční prohlídce školy pod 
názvem Den pro rodiče. 
Zápis do prvního ročníku základní školy proběhne ve čtvrtek 12. 
února 2009 od 14.00 do 17.00 hodin a v pátek 13. února od 14.00 do 
16.00 hodin. 
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Dobové fotografie, na které se právě díváte, pocházejí ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích a zaslal nám je pan        
P. Mörtl, jejich tajemstvím ale zůstává, kde a co jest na nich zachyceno. Hypoteticky by se snad mohlo jednat o zájezdní hostinec u 
historického mostu přes Stradovský potok na Linecké silnici v Kaplici. Pokud by se našel někdo z Kapličáků, jež by byl schopen místo 
identifikovat, potvrdit či vyvrátit zmíněnou hypotézu, rádi uvítáme jakoukoliv připomínku v kaplickém infocentru (ul. Linecká,        
tel.: 380 311 388). 

Novoro ční grog na hrad ě Pořešín : 1. ledna od 12.00 hodin na třetím nádvoří hradu  
Horký grog pro všechny, tři druhy čaje a další… Představíme podobu hradu Pořešín v době jeho největší slávy, okolo roku 1390.  
Dozvíte se nejen o historii hradu, současných opravách, ale i o připravovaných akcích pro rok 2009. Vlastní hrnky vítány.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Studium zdarma v Tábo ře  
 

Hledáte pro své dítě vhodnou střední školu a obáváte se kolik to bude 
stát? Nemusíte. Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor 
přichází s mimořádnou nabídkou dotovaného studia. Vyučení žáků 
pro stavební a strojní profese je nadstandardně financované přední 
českou stavební firmou Metrostav a.s., Praha. Celková výše finanční 
podpory pro jednoho žáka může přesáhnout částku 100.000 Kč. 
Nábor do tříd probíhá již nyní. 
 

Nadstandardní podmínky, zajišťované společností Metrostav a.s., 
mají podobu měsíčního stipendia, příspěvku na městskou nebo 
linkovou hromadnou dopravu, finanční pomoci při zakoupení 
učebních pomůcek, bezplatného poskytnutí pracovního oblečení a 
potřebného profesního nářadí, příspěvku na stravování, ubytování a 
v nástupovém platovém bonusu ve výši 10.000 Kč. Podmínkou pro 
poskytnutí podpory je vykonání závěrečné zkoušky v daném oboru a 
setrvání u společnosti Metrostav a.s. po dobu nejméně 2 let od 
vykonání závěrečné zkoušky. 
 

SPŠ Tábor nabízí maturitní i učební obory, má vlastní domov 
mládeže a jídelnu v areálu školy. Máte-li zájem o více informací, 
navštivte Den otevřených dveří 17. ledna 2009, volejte 381 500 011 
nebo navštivte www.sps-tabor.cz 
 
 
 

 

 

1. 1. NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA PO ŘEŠÍNĚ  14 km 
Odchod z parku ve 13.00 hodin. Trasa: Kaplice – Pořešín a zpět.  
6. 1. Z DOLNÍ PLÁNĚ DO VELEŠÍNA   9 km  
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Dolní Pláně. Trasa: Dolní Pláně 
– Zubčice – Markvartice – Velešín, autobus.  
13. 1. Z ROŽMITÁLU NA Š. DO OMLENI ČKY  10 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Rožmitálu na Šumavě – 
prohlídka muzea. Trasa: Rožmitál na Šum. – Močerady – Zahrádka – 
Vracov – Omlenička, autobus.  
20. 1.  OKOLO KAPLICE   7 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – k čističce – Blansko – 
Mostky – Kaplice.  
27. 1. Z BENEŠOVA NAD Č. DO DLUHOŠTĚ  7 km 
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hodin do Benešova nad Černou. 
Trasa: Benešov nad Č. – Předlesí – Kamenice – Dluhoště, autobus. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fotbal         tabulky po podzimní části   
 

KP mladších přípravek 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body   
1. SKP České Budějovice 12 11 0 1 59: 10 33  
2. SK Čtyři Dvory 14 10 3 1 43: 14 33  
3. SK Dynamo České Budějovice 12 9 3 0 48: 12 30  
4. FK Slavoj Český Krumlov 14 8 2 4 37: 16 26  
5. Tatran Lomnice nad Lužnicí 14 7 1 6 29: 35 22  
6. FK TOPMEN Spartak Kaplice 14 6 0 8 32: 62 18  
7. FK Tábor 12 4 3 5 28: 31 15  
8. Tatran Prachatice 12 5 0 7 31: 36 15  
9. Sokol Jindřichův Hradec 14 4 1 9 16: 39 13  
10. SK Spartak MAS Sezimovo Ústí 12 3 2 7 31: 33 11  
11. FC Písek 12 3 1 8 23: 31 10  
12. Lokomotiva České Budějovice 14 0 0 14 7: 65 0  
Střelci: Bárta Filip 19, Marek Oskar 10, Vaniš Jakub 2, Česák Jan 1 
Branká ři: Outrata Lukáš: 12 zápasů (odchytal), 52 gólů (obdržel), 3 zápasy 
(s nulou), 4,33 (gól/zápas) a Bílý Fabián: 2 zápasy, 9 gólů, 1 zápas, 4,50.  
 

KP starších přípravek 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body   
1. SK Čtyři Dvory 14 10 2 2 38: 6 32  
2. Tatran Prachatice 12 10 1 1 53: 13 31  
3. SK Dynamo České Budějovice 12 9 0 3 37: 8 27  
4. FK Slavoj Český Krumlov 14 7 2 5 37: 31 23  
5. FK Tábor 12 6 3 3 29: 18 21  
6. FK TOPMEN Spartak Kaplice 14 5 3 6 21: 26 18  
7. SK Spartak MAS Sezimovo Ústí 12 5 1 6 18: 28 16  
8. SKP České Budějovice 12 4 3 5 18: 25 15  
9. Lokomotiva České Budějovice 14 4 3 7 17: 24 15  
10. Sokol Jindřichův Hradec 14 4 3 7 19: 32 15  
11. FC Písek 12 2 1 9 9: 43 7  
12. Tatran Lomnice nad Lužnicí 14 0 2 12 8: 50 2  
Střelci: Marek Erik 9, Urazil Marek 7, Malický Marek 2, Kozak Marek 1, Tůma 
Dominik 1, Fafl Petr 1 
Branká ři: Říha František: 14 zápasů, 27 gólů, 3 zápasy (s nulou), 1,93 (průměr) 
 

I. A třída mladších žáků sk."A" 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  
1. Spartak Trhové Sviny 11 10 0 1 42: 4 30  
2. Hraničář Horní Stropnice 11 9 0 2 38: 12 27  
3. SK Slavia České Budějovice 11 8 1 2 29: 16 25  
4. Lokomotiva České Budějovice"B“ 11 7 1 3 37: 16 22  
5. FK Slavoj Český Krumlov "B“ 11 6 1 4 26: 15 19  
6. SKP České Budějovice "B“ 11 4 2 5 11: 16 14  
7. SK Lišov 11 4 2 5 13: 20 14  
8. SK Rudolfov 11 4 2 5 12: 23 14  
9. FK TOPMEN Spartak Kaplice 11 4 0 7 28: 19 12  
10. SK Čtyři Dvory "B“ 11 2 2 7 8: 19 8  
11. Hluboká nad Vltavou 11 1 2 8 15: 44 5  
12. Slavoj Hrdějovice 11 0 1 10 5: 60 1  
Střelci: Divoký Jiří 6, Korejtko Vladislav 6, Štrbačka Jan 4, Marek František 3, 
Viola Ladislav 2, Lang Filip 2, Outrata Pavel 2, Urazil Marek 2, Malický Marek 1 
Branká ři: Skypala Jan: 8 zápasů, 18 gólů, 1 zápas (s nulou), 2,25 (průměr)  
a Kubovský Daniel: 3 zápasy, 1 gól, 2 zápasy, 0,33        pokračování na str. 9 
 
 
 
 
 

        SPORT A TURISTIKA  

TJ Cíl Kaplice              leden 
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I. A třída starších žáků sk."A" 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body   
1. Lokomotiva České Budějovice"B“ 11 10 1 0 47: 2 31  
2. SK Slavia České Budějovice 11 9 0 2 37: 8 27  
3. Slavoj Hrdějovice 11 9 0 2 35: 13 27  
4. FK TOPMEN Spartak Kaplice 11 8 0 3 40: 13 24  
5. SKP České Budějovice "B“ 11 5 4 2 18: 11 19  
6. SK Rudolfov 11 4 3 4 18: 21 15  
7. Hluboká nad Vltavou 11 3 2 6 14: 36 11  
8. FK Slavoj Český Krumlov "B“ 11 3 1 7 20: 38 10  
9. Spartak Trhové Sviny 11 2 2 7 5: 19 8  
10. SK Čtyři Dvory "B“ 11 2 2 7 8: 32 8  
11. Hraničář Horní Stropnice 11 2 1 8 17: 41 7  
12. SK Lišov 11 0 2 9 7: 32 2  
Střelci: Zeman Tadeáš 12, Holčík Lukáš 10, Řepa Jakub 5, Kubík Jakub 4, 
Smolen David 4, Roule Denis, 2, Sedláček Jan 1, Olt Patrik 1, Krnínský Karel 1 
Branká ři: Papež Petr: 10 zápasů, 12 gólů, 4 zápasy (s nulou), 1,20 gólu (průměr) 
a Doucha Patrik: 1 zápas, 1 gól, 0 zápasů, 1,00 gólu.  
 

I. A třída dorostu sk."A" 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body   
1. Malše Roudné 13 11 1 1 72: 9 34  
2. FK Olympie Týn nad Vltavou 13 7 5 1 43: 13 26  
3. Spartak Trhové Sviny 13 7 5 1 31: 19 26  
4. SK Lišov 13 7 4 2 40: 24 25  
5. SK Jankov 13 6 3 4 28: 20 21  
6. Smrčina Horní Planá 13 6 1 6 29: 35 19  
7. Dříteň 13 5 3 5 22: 19 18  
8. FK TOPMEN Spartak Kaplice 13 5 2 6 28: 24 17  
9. SK Nemanice 13 4 4 5 33: 33 16  
10. Hluboká nad Vltavou 13 5 1 7 30: 44 16  
11. Hraničář Horní Stropnice 13 4 1 8 22: 38 13  
12. Slavoj Hrdějovice 13 3 1 9 16: 44 10  
13. SK Zliv 13 2 2 9 8: 33 8  
14. Nové Hrady 13 1 3 9 17: 64 6  
Střelci: Hejna Filip 5, Micák Patrik 5, Půlpán Daniel 4, Goldfinger Jan 4, Bláha 
Pavel 3, Štěpánek Ondřej 2, Doubrava Josef 2, Kaločai Ladislav 2, Valíček 
Tomáš 1 
Branká ři: Otava Vlastislav: 195 min. (neprůstřelnost), 21 min. (současná),  
3 zápasy (s nulou) a Štěpánek Ondřej: 220 min., 1 min., 1 zápas.   
 

I. B třída mužů sk."A" 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  
1. Smrčina Horní Planá 14 10 3 1 49: 13 33  
2. Slavoj Ledenice 14 10 0 4 34: 17 30  
3. FK TOPMEN Spartak Kaplice"B 14 9 1 4 38: 29 28  
4. Sokol Olešnice 14 7 4 3 36: 27 25  
5. FK Dolní Dvořiště 14 6 6 2 30: 24 24  
6. Sokol Křemže 14 7 2 5 23: 24 23  
7. SK Mladé 14 6 2 6 31: 27 20  
8. Spartak Trhové Sviny 14 6 1 7 26: 40 19  
9. SK Čtyři Dvory "B“ 14 5 3 6 21: 31 18  
10. FK Slavoj Český Krumlov "B“ 14 5 1 8 22: 29 16  
11. FK Dynamo Vyšší Brod 14 3 5 6 26: 32 14  
12. Sokol Chvalšiny 14 2 3 9 23: 36 9  
13. Hraničář Malonty 14 2 3 9 14: 33 9  
14. FC Vltava Loučovice 14 1 4 9 18: 29 7  
Střelci: Pulec Pavel 7, Preusler Arnošt 6, Kouba František 5, Urazil Lukáš 3, 
Jirka Pavel 3, Beránek Pavel 3, Fiala Tomáš 2, Wögebauer Karel 2, Koclíř Pavel 
2, Kubata Michal 2, Rossmüller Hynek 1, Pulec Martin 1, Hejna Filip 1 
Branká ři: Hejný Filip: 202 min. (neprůstřelnost), 16 min. (současná), 1 zápas     
(s nulou), Otava Vlastislav: 67 min., 23 min., 0 zápasů a Kopřiva Luděk: 62 min., 
1 min., 0 zápasů 
 

KP mužů 
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  
1. FK Tábor 16 12 3 1 28: 7 39  
2. Malše Roudné 16 13 0 3 30: 17 39  
3. FK TOPMEN Spartak Kaplice 16 10 2 4 35: 16 32  
4. Hluboká nad Vltavou 16 9 3 4 27: 14 30  
6. Sokol Čížová 16 8 2 6 17: 17 26  
5. SK Čkyně 16 7 4 5 21: 17 25  
7. SK Jankov 16 7 3 6 21: 16 24  
8. FK Slavoj Český Krumlov 16 7 2 7 31: 24 23  
9. FC Chýnov 16 6 4 6 14: 15 22  
10. FC Mariner Bavorovice 16 5 4 7 22: 25 19  
11. Dražice 16 5 4 7 15: 28 19  
12. SK Spartak MAS Sez. Ústí "B“ 16 4 4 8 20: 21 16  
13. FK Vodňany 16 4 2 10 21: 28 14  
14. FK Olympie Týn nad Vltavou  16 3 3 10 18: 38 12  
15. FK Lažiště 16 1 6 9 14: 30 9  
16. SK Otava Katovice 16 1 6 9 10: 31 9  
Střelci: Lesňák Jakub 10, Kollár Martin 6, Románek Milan 4, Záveský František 
3, Pulec Martin 3, Krůček Karel 2, Matoušek Libor 2, Pulec Lukáš 2, Flöring 
Michal 2, vlastní 1 
 
Branká ři: Kopřiva Luděk: 243 min. (neprůstřelnost), 145 min. (současná),           
5 zápasů (s nulou), 66 (čelil), 16 (obdržel), 75,75 % (úsp. zásahů)  

Libor Granec  

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování Technickým službám 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 760 v Kaplici děkuje Městu 
Kaplice, Technickým službám Kaplice spol. s r.o. a zejména panu 
Sedláčkovi za parkovou úpravu dřevin kolem domu.  
 

Klub Špuntík a Sluníčko děkuje 
Ráda bych chtěla tímto poděkovat svým jménem i jménem všech 
maminek z klubu Špuntík a Sluníčko Veronice Lamačové, která měla 
dobrý nápad uskutečnit našim nejmenším ratolestem Mikulášskou 
besídku. Samozřejmě děkujeme i všem sponzorům za jejich podporu 
této akce, jelikož takového potěšení pro tyto malé děti se v našem 
městě nedostává: Fa Arma Bau Service Hubenov, Potřeby pro 
domácnost – p. Kořán, Manikúra – Zuzana Ločárková, ČS Pap Oil – 
p. Pařízek, Hotel Zlatý Kříž, Naso Computer – p. Chlaň, PC servis 
KB.  

Chudá Petra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po přečtení posledního zpravodaje musím reagovat na některé články. 
Ve starostově sloupku je zmínka o tvorbě rozpočtu. A tak mě napadá 
několik otázek. Proč se rozpočet složitě tvoří a schvaluje, když během 
roku nastane několik desítek rozpočtových změn?! 
Existuje jasný plán rozvoje města nebo se pouze zachraňuje současný 
stav tam, kde se to nejvíce ozývá?! 
Pracuje v našem městě rozvojová komise?! Jestli ano, kde se občan 
dozví o jejích počinech?  
Vyrovnanosti rozpočtu by jistě pomohlo méně plýtvat penězi  
daňových poplatníků.  Jako příklad uvádím dětské hřiště na  sídlišti 1. 
Máje. Jak je možné, že malá obec jako je Benešov nad Černou dokáže 
postavit daleko hezčí a funkčně využitelnější hřiště za poloviční 
náklady. Technické služby, jako správce hřiště, raději odmontují 
porouchané houpačky, než aby je opravené vrátily zpět na místo. S 
pořádkem, jež mají Technické služby na hřišti zajišťovat, nemá jeho 
současný stav nic společného. A to nemluvím o bezpečnosti, která je 
taky námětem na zamyšlení. Malé děti mohou hřiště používat místo 
kluziště, protože po rozházení kamínků, které jsou místo písku 
v pískovišti, je povrch pro „lehčí váhy“ tak kluzký, že při 
nekontrolovaném rychlejším pohybu je následkem podklouznutí 
nohou a pád. 
Výstavby a rekonstrukce ve městě probíhají pro oko občana 
přinejmenším podivným způsobem. Jako příklad slouží výstavba 
vodovodu a kanalizace v Pořešíně. Tento projekt neřešil kompletní 
situaci v obci. Rád bych byl informován o tom, jak účelně byly 
využity peníze vynaložené na tuto stavbu, co všechno bylo touto částí 
stavby vyřešeno a jak že je to s těmi etapami. Rčení, že zbytek bude 
udělán  v druhé etapě, se používá pro uklidnění občanů a je zřejmě ve 
hvězdách. Kdo kontroluje a schvaluje projekty pro město? Projektant 
zde zřejmě použil starý projekt a ani se nenamáhal navštívit danou 
lokalitu. Jak jinak by se dalo vysvětit, že v trase kanalizace stojí 
trafostanice? 
Dalším příkladem může být nové parkoviště na sídlišti 1. Máje vedle 
mateřské školky. Zde se zřejmě také jedná o špatný projekt. Ač bylo 
parkoviště uvedeno do provozu, což naznačuje dopravní značka 
pakoviště s rezervací – pro držitele povolení, probíhají zde stále 
stavební úpravy. Dopravní značka je nyní z nepochopitelného důvodu 
zakrytá. Kontejnery jsou přesunuty na druhou stranu vozovky těsně 
k přechodu pro chodce, kde zabraňují ve výhledu jak přecházejícím, 
tak řidičům. Bezpečnost by měla být právě v této lokalitě tím 
nejdůležitějším! Jak je to s kolaudací parkoviště? Firma, která toto 
parkoviště stavěla, zpočátku ani staveniště neohradila a nevyznačila, 

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 Kaplice 
Linecká 434, 382 41 Kaplice, infocentrum@mestokaplice.cz 
Anonymy nezveřejňujeme. 
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čímž opět hrozilo nebezpečí úrazu dětí navštěvujících mateřskou 
školku.  Veškeré náklady na dodatečné úpravy a opravy tohoto 
parkoviště jdou opět z peněz občanů tohoto města.  To není jedna 
jediná kompetentní osoba, která by stavby před zadáním důkladně 
prověřila a zaštítila tak, aby vše probíhalo v rámci regulí, zákonů 
apod.?  
Dále mě ve starostově sloupku zaujalo vysvětlení oplocení parku 
aneb „starostova zahrádka“ . Ano byl to právě náš pan starosta, který 
si oplocení parku prosadil. Zřejmě se tímto chtěl vrátit do dětství. 
Bohužel zapomněl, že žijeme v 21. století. Všude ve světě jsou parky 
volně přístupné po celý den a slouží k odpočinku a relaxaci občanům. 
Diskuze, které se vedou o oplocení parku, nejsou o umístění plotu, ale  
o oplocení samotném. Zřejmě budeme jediné město v republice, kde 
je nově oplocený park. Nemluvě o údržbě ploch za plotem směrem 
k silnici. Zde se možná budou hromadit odpadky a pochybuji, že 
správce parku bude šplhat po srázu, aby danou plochu vyčistil.   
Tvrzení, že si občan na plot zvykne, se mi zdá při nejmenším jako 
podpásovka občanovi. Ano, lidé si sice zvykli na oplocení za fašismu 
a komunismu. Naštěstí  jenom dočasně a poté s ploty zmizeli i jejich 
stavitelé. Názor, že oplocení parku by mělo zvýšit bezpečnost, má asi 
jen pan starosta. Nejde přeci stavěním plotu nahrazovat práci policie. 
V Kaplici se stalo zvykem, že kde nefunguje policie, postaví se plot 
nebo závora. Jako další příklad mohu uvést závoru na panelové cestě 
mezi koupalištěm a cvičným hřištěm. Umístění této závory  bylo 
odůvodněno kriminalitou dějící se v této lokalitě (černá skládka, jízda 
čtyřkolek atd.) Jak je možné, že se o závoře odbor dopravy dozvěděl 
až po upozornění majitelů pozemků, kterým byl závorou znemožněn 
přístup na jejich pozemky? Věděl o této závoře majitel pozemku – 
Pozemkový fond?  
Pokud budeme řešit problémy území tím, že ho znepřístupníme, 
neřešíme tím podstatu věci, jen si střádáme narůstající problémy.  

Rád bych tímto příspěvkem vyvolal diskuzi o tom, co občana tíží, kde 
obyvatelé tohoto města vidí problémy, jakým způsobem situace řešit. 
Hlavním problémem je zde špatná informovanost o všem, co se ve 
městě děje. Proto vyzývám všechny, kterým není situace v jejich 
městě lhostejná, aby se začali zajímat o to, co a za jakým účelem se 
děje. A na vedení města a úředníky městského úřadu apeluji: mluvte 
s lidmi a naslouchejte jim! 

Putzer Pavel 
 

Řádková inzerce 
 

Máte 2 hodiny denně čas? Práce na PC - www.pracezdomu.com 
 

Prodám byt 2+1 v centru Kaplice, zděný v OV, 1. patro, cena 
799.000,-Kč, tel: 777 877 800 
 

Prodám byt 2 + 1 v paneláku v Kamenném Újezdu, 56 m², nová 
okna, zateplení, cena 1.080.000,- Kč, tel. 603 543 675 
 

Nabízím k prodeji pozemky 2 km od Kaplice k výstavbě RD, 
orientované na JZ. Na pozemku elektřina, možnost napojení na 
vodovod a kanalizaci. Výhled do volné krajiny. Cena 426,- Kč/m². 
777 877 800 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


