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    Starost ův sloupek 
 

Loňská inflace ve výši 6,3 % by měla za následek výrazné navýšení 
nájmů v pronajatých prostorách městem. Vzhledem k současné 
zhoršené ekonomické situaci rozhodla Rada města nájem v 
jednotlivých desíti sazbách o inflaci nenavyšovat a tím častečně 
nájemníkům přispět k překonání tohoto složitějšího období. Pro 
informaci veřejnosti je ještě potřebné sdělit, že podle legislativy může 
město buď nájem nenavyšovat nebo ho zvýšit o plnou inflaci. Žádná 
jiná úprava není povolena. 
Sobota 21. února byla ve městě a osadách Rejty, Rozpoutí, Pořešín, 
Pořešínec, Žďár, Hubenov a Ráveň ve znamení staročeské koledy. 
Sněžení a silné vrstvy sněhu prověřily odolnost koledníků složených 
z členů hasičských sborů ze Žďára, Hubenova a Pořešína, kteří tak 
přispěli k udržení a pokračování masopustní tradice. Částečně 
přípravu narušil souběh ještě s jednou akcí, kterou byl automobilový 
závod, jehož rychlostní vložky s koledou časově kolidovaly. Po 
složitějších jednáních provázených i částečnými emocemi došlo k 
objasnění a dohodě zúčastněných stran. Chtěl bych zástupcům 
koledníků za ve finále konstruktivní přístup poděkovat a popřát jim 
do přípravy další koledy hodně zdaru. 
Město se rozhodlo zastřešit již zdlouhavé dohadování ve věci řešení 
zásobování plynem 470 bytových jednotek v sídlišti Na Vyhlídce. 
Problém je v tom, že stávající vlastník rozvodů plynu k jednotlivým 
obytným domům chce přenést investici za nové rozvody na vlastníky 
bytů. Ti s tímto řešením nesouhlasí a tak by po uplynutí výpovědní 
doby mohlo dojít k odpojení přívodů. Ze tří řešení se vlastníkům jeví 
jako nejoptimálnější napojení na jiné médium a to zemní plyn místo 
propan butanu. Ve hře je i finančně náročnější varianta s elektřinou. 
O výsledku jednání budete včas informováni. 
Jsou v dějinách národů a států události, které nikdy nevymizí z jeho 
pamětí, protože bez ohledu na to, zda jsou dobré či špatné, 
zanechávají stopu trvale. K nim bezesporu patří i okupace 
Československa, od níž 15. března uplyne 70 let. Ztráta 
samostatnosti, smrt tísíců nevinných lidí spojená s utrpením dalších se 
staly trvalým mementem. Vzhledem k národnostnímu složení tj. 
převaze obyvatel německé národnosti proběhla tato událost v Kaplici 
klidně a radostně, protože byly vítáni osvoboditelé a vlastně se kromě 
odchodu několika českých rodin a úředníků do vnitrozemí zas tak 
„mnoho nestalo.“ Pokolikáte již v naší historii. 
K březnu se pak pojí zajímavé pranostiky, z nichž jednu vybírám. 
Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá. S přáním 
kytičky pro ženy, klidu pokračovatelům Komenského a pěkného jara 
se mějte dobře. 

Ferdinand Jiskra 

   Vyhrazená parkovací místa v Kaplici  
 

– doplňující informace 
 

V listopadu a prosinci předchozího roku bylo radou města rozhodnuto 
o zrušení systému vyhrazených parkovacích míst v Kaplici (usnesení 
č. 1144/2008 a č. 1182/2008). Výjimečně mohou zůstat zachována, 
př. být zřízena nová parkovací místa jednak pro osoby postižené (s 
průkazem ZTP a ZTP/P), jednak pro podnikatelské subjekty. Pro 
účely posuzování žádostí byly k tomuto účelu zřízenou komisí 
navrženy a radou města poté schváleny závazné podmínky, při jejichž 
splnění je možné parkovací místo zachovat, resp. zřídit nové. Veškeré 
tyto podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách města 
(www.mestokaplice.cz), („Dokumenty ke stažení“). 
Pro osoby postižené (s průkazem ZTP a ZTP/P) je závazné mj. trvalé 
bydliště v Kaplici, lokality pro zachování (zřízení) místa musí být 
shodná s místem trvalého bydliště nebo alespoň poblíž tohoto místa. 
Žádosti jsou poté posuzovány podle zdravotního stavu žadatele 
v databázi OSVZ MěÚ Kaplice, ve smyslu vyhlášky č. 182/91 Sb. 
(jde o prováděcí vyhlášku k zákonu o soc. zabezpečení), příloha č. 2, 
odst. (2) a (3): zdravotní stav držitele průkazu musí odpovídat 
ustanovení odst. (2) písm. a) – h) anebo odst. (3) písm. a) – f) a 
písm. i) vyhlášky (v případě zdr. stavu naplňujícího odst. (2) písm. d), 
e) a odst. (3) písm. b), c) je rozhodující postižení dolní končetiny). 
Pro podnikatelské subjekty (fyzické i právnické osoby) je závazné mj. 
sídlo či místo podnikání v Kaplici, lze povolit nejvýše 2 park. místa 
pro 1 podnikatelský subjekt.                Pokračování na str. 2 
 

   Rekonstrukce Tržní ulice 
 

Odbor správy majetku Města Kaplice informuje občany a návštěvníky 
města Kaplice o plánované rekonstrukci komunikace a chodníků v 
Tržní ulici, Kaplice. Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace od 
křižovatky ulic Dlouhá a Tržní pod Poštou přes autobusové nádraží až 
ke křižovatce s Pohorskou ulicí. Rekonstrukce bude probíhat od 
dubna do června letošního roku. Na financování této rekonstrukce se 
spolupodílí Regionální operační program NUTS II Jihozápad a Město 
Kaplice. 
Po dobu rekonstrukce bude omezen průjezd Tržní ulicí. Pro chodce 
budou platit různá omezení pohybu po vyznačených částech 
komunikace a chodníků z důvodu jejich bezpečnosti. Žádáme všech-
ny občany, kteří se budou v době rekonstrukce po této komunikaci 
pohybovat, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení. 
Věříme, že po provedení rekonstrukce se zlepší technický stav a bez-
pečnost chodců.    Miroslav Štětina 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 19 zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného 
dne 26. ledna 2009  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
I. schvaluje  
� prodej bytové jednotky č. 8 o vel. 1+0 o výměře 16,62 m² v čp. 258 

ulice Školní s nájemcem s platnou nájemní smlouvou Milanu 
Sedlákovi, bytem Kaplice za cenu 181.625,- Kč  

� prodej bytové jednotky č. 2 o vel. 1+2 o výměře 59,63 m² v čp. 495 
Nové Domovy s nájemcem s platnou nájemní smlouvou Františku 
a Heleně Zifčákovým, bytem Dluhoště za cenu 457.342,- Kč 

� prodej bytové jednotky č. 12 o vel. 1+3 o výměře 69,61 m² v čp. 
755 ulice Míru s nájemcem s platnou nájemní smlouvou Marku 
Farkašovi, bytem Kaplice za cenu 800.000,- Kč  

� prodej lesního pozemku bez porostu p.č. 1762/1 o výměře 19729 
m², pozemku p.č. 1762/7 o výměře 40 m², pozemku p.č. 1762/8 o 
výměře 32 m² vše v k.ú. Kaplice firmě INTER-PINGUIN spol. 
s r.o. České Budějovice za cenu 50,- Kč/m² + náklady spojené 
s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 3352/4 k.ú. Hradiště o výměře 57 m² Romanu 
Pöschkovi, bytem Kaplice, Václavu Pöschkovi, bytem Kaplice a 
Karlu Pöschkovi, bytem Malonty za cenu 80,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 1988 ostatní plocha o 
výměře 322 m² za cenu ve výši znaleckého posudku 20.610,- Kč + 
NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2146/6 k.ú. Pořešín o 
výměře cca 287 m² za cenu 80,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 233 v Nových Domkách 
s parcelou č. 686 k.ú. Kaplice o výměře 340 m² s bytem o vel. 1+1 
o výměře 80,90 m² s nájemcem s platnou nájemní smlouvou 
formou obálkové metody, dle pravidel privatizace bytového fondu 
města, s minimální vyvolávací cenou 220.000,- Kč  

� provedení rozpočtového opatření č. 19/2008 dle předloženého 
návrhu Odboru ekonomického MěÚ Kaplice 

� poskytnutí finančního příspěvku sportovním organizacím na 
činnost s mládeží dle předloženého návrhu Odboru vnitřních věcí a 
školství MěÚ Kaplice  

� Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz sportovišť a 
Dohody o poskytnutí finančního příspěvku sportovním 
organizacím na činnost s mládeží tak, jak byly předloženy  

� projekt „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ o 
jeden kamerový bod v celkových nákladech 268.511,- Kč včetně 
DPH – vlastní podíl města na financování projektu 81.000,- Kč (tj. 
30 % z celkových nákladů) 

 

II. zamítá  
� poskytnutí finančního příspěvku Společenství vlastníků jednotek 

Kaplice, Na Vyhlídce čp. 508        
 

III. bere na vědomí   
� informaci firmy HB DOMY INVEST s.r.o. České Budějovice 

ohledně výstavby ZTV Kaplice – lokalita JIH 
 

IV. pověřuje  
� vedení města pozvat zástupce firmy IES Corporation, USA na 

pracovní jednání zastupitelstva města ve věci možnosti likvidace 
odpadů metodou „pyrolýza“.              

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

  Rok v motiva ční díln ě  
 

sociální služby Tolerance Kaplice 
 

Počátek Tolerance Kaplice se datuje k 1. 3. 2007, kdy služba patřila 
pod Městskou charitu České Budějovice. V roce 2008 Tolerance 
Kaplice začala poskytovat své služby pod Charitou Kaplice. 
Motivační dílna (dříve Zájmová dílna) je tu pro osoby se 
zdravotním postižením, ve věkové kategorii od 19 – 64 let 
v Kaplici a jeho okolí do 15 km.  
V roce 2008 Tolerance Kaplice sídlila na adrese Linecká 413. 
V lednu 2009 došlo k přestěhování sociální služby na Náměstí 42. 
Během roku 2008 začalo docházet do motivační dílny více uživatelů, 

stávající prostory byly proto nadále nevyhovující a také přístup do 
třetího patra byl pro uživatele se zdravotním postižením obtížný. Pro 
představu několik obrázků prostor motivační dílny.  
Snahou a cílem docházení uživatelů do motivační dílny jsou nácviky 
dovedností a jejich upevňování v různých oblastech. Nacvičují se 
např. dovednosti obsluhy běžných zařízení, vaření, péče o domácnost, 
motorické dovednosti (šití, tkaní na tkalcovském stavu a další drobná 
výroba). Dále se zajišťují doprovody na úřady, k lékaři apod. V roce 
2008 docházelo do motivační dílny celkem 7 uživatelů, každý v 
průměru 211 hodin v měsíci.   
Během roku se podniklo také mnoho výletů a akcí např. - ZOO 
Hluboká nad Vltavou, výstava Země živitelka, divadlo Český Krum-
lov, peší výlet do okolí Kaplice. Dále se slavili čerti, Den dětí, oslava 
narozenin jednotlivých uživatelů, turnaj v Člověče nezlob se a různé.  
Uživatelé si připravili ve spolupráci se dvěmi pracovnicemi 
překvapení pro ostatní pracovníky – Kavárnu u Šikulánků – připravili 
jídelní a nápojový lístek, obsloužili nás, připravili objednané 
pohoštění a nakonec nás zkasírovali ☺.  
V případě bližšího zájmu Vás rádi provedeme a seznámíme se 
sociální službou. Pokud víte o někom, kdo by mohl a chtěl docházet 
do motivační dílny, budeme rádi za předání informací o sociální 
službě. Najdete nás na adrese – Náměstí 42, Kaplice; nad prodejnou 
potravin Coop, které bychom tímto chtěli poděkovat za příjemné a 
vstřícné jednání.  

Bc. Michaela Jarošová, Vedoucí sociální služby /sociální pracovník 
Tel. 731 604 507, michaela.jarosova@charitakaplice.cz  

www.charitakaplice.cz 

 
  Vyhrazená parkovací …  pokračování ze str. 1  
 

Na těchto park. místech bude omezena doba jejich vyhrazení na dobu 
odpovídající provozní době provozovny podnikatele + 1 hodina před 
začátkem + 1 hodina po konci provozní doby provozovny 
podnikatele, mimo tuto dobu zůstane VPM nevyhrazeno a určeno pro 
veřejnost, přičemž tato úprava nemá vliv na výši místního poplatku, 
náklady na výrobu a instalaci dodatkové tabulky jdou na vrub 
žadatele (podn. subjektu). 
V případě povolování zřizování VPM (ve smyslu ustanovení § 25 
odst. (1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), je další 
závaznou podmínkou předchozí souhlas příslušného orgánu Policie 
ČR (Inspektorát dopravní policie Český Krumlov). Tento souhlas si 
zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice sám. 
Žádosti přijímá Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ 
Kaplice, a to v budově Linecká č.p. 391 (u ostrůvku na rohu Fantovy 
ulice), ve II. patřě, č. dveří 303.  
Případné dotazy zodpoví a informace podá Mgr. Trs, tel.: 
380 303 107, 602 790 561, trs@mestokaplice.cz. Žádosti k dispozici 
na místě či ke stažení na internetu.  
Na návrh Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice 
schválila rada města 16. 2. 2009 usn. č. 1270/2009, jehož podstatou je 
bezplatné užívání vyhrazeného park. místa po dobu 1 roku po 
vypršení platnosti povolení, jakožto kompenzace za náklady při 
zřizování park. místa (za svislé a vodorovné značení).  

M. Trs, Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice 
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2. pondělí Francouzské krimi    130 min.  
20.00 hod. VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1    EPILOG 
 Nepolapitelný Mesrine drze řádí po celé Francii, utíká 

z věznic a prožívá milostné avantýry. Pověstná 
smyčka kolem jeho krku se už ale utahuje … Režie: J. 
- F. Richet. Hrají: V. Cassel, L. Sagnier, G. Lanvin 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

3. úterý Rodinný český film   93 min.  
20.00 hod. KDOPAK BY SE VLKA BÁL? 
4. středa Zatímco si maminka myslí, že Terezka si jejích problé- 
17.30 hod. mů nemá šanci všimnout, opak je pravdou. Pětiletá 

Terezka si vše, co se kolem ní děje, vysvětluje 
po svém… Režie: M. Procházková. Hrají: D. 
Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček, D. Švehlík 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

9. pondělí Romantické drama USA  112 min.  
20.00 hod. UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE  
  Sedmdesátiletý divadelní kritik a dvacetiletá studentka 

kubánské národnosti spolu prožívají vášnivý vztah. 
Erotická fascinace se pomalu proměňuje v 
nebezpečnou lásku. Režie: I. Coixet. Hrají: Penelope 
Cruz, B. Kingsley 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

10. úterý Komedie USA/Kanada    96 min.  
20.00 hod. JUNO  
  Devět měsíců těhotenství šestnáctileté Juno, která se 

rozhodne díte porodit a najít adoptivní rodiče, prostě 
„dát ho někomu, kdo ho potřebuje“… Režie: J. 
Reitman. Hrají: E. Page, M. Cera, J. Garner 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

11. středa Hudební film ČR   87 min.  
20.00 hod. ČESKÁ RAPUBLIKA  
 Film, který se snaží dostat na dřeň lidem co dělají hip 

hop. Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale 
především mimo něj. Režie: P. Abrahám. Hrají: Indy, 
Wich, Orion,… 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

16. pondělí Španělské drama   100 min.   
17. úterý DENÍK NYMFOMANKY 
20.00 hod. Permanentně loví nové muže. Její posedlost se stále 

zvyšuje a proto se stane prostitutkou v luxusním 
privátním klubu. Režie: Ch. Molina. Hrají: B. Fabra, 
G. Chaplin, A. Molina 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 18 let nepřístupno 
 

18. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ   90 min.  
17.30 hod. MADAGASKAR 2  
  Partička zvířat se chce z Madagaskaru vrátit do svého 

domova, ovšem s havarovaným letadlem ztroskotají 
někde uprostřed Afriky, kde se setkají s příbuzenstvem 
lva Alexe. Režie: E. Darnell, T. McGrath    

  Vstup 70,- Kč 
 

23. pondělí Historické drama Velká Británie    115 min.   
20.00 hod. KRÁLOVA PŘÍZEŇ 
 Obě sestry Boleynovy bojují o přízeň vášnivého a 

nevyrovnaného krále Jindřicha VIII. a s pomocí všech 
dostupných ženských zbraní pokoušejí jeho pozornost. 
Anna Boleynová ovšem touží zvítězit nejen nad svou 
sestrou, ale i samotnou královnou Kateřinou 
Aragonskou… Režie: J. Chadwick. Hrají: N. Portman, 
S. Johansson, E. Bana 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

24. úterý  České drama    114 min. 
25. středa ANGLICKÉ JAHODY 
20.00 hod. Toho srpnového rána se radikálně změnily osudy tisíců 

lidí. Psal se 21. srpen 1968… Tomáš místo odjezdu do 
Anglie stráví den se svojí dívkou na chatě, kde najdou 
sovětského dezertéra. Režie: V. Drha. Hrají: V. Preiss, 
P. Tomicová, I. Lupták, S. Pogodová 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
28. sobota Pásmo pohádek pro  nejmenší     63 min.   
16.00 hod. MACH A ŠEBESTOVÁ 
  O utrženém sluchátku, Páni tvorstva, Kropáček má 

angínu, Jak Mach a Šebestová hlídali děti 
  Vstup 20,- Kč 
30. pondělí  Česká pohádka   105 min. 
20.00 hod. PEKLO S PRINCEZNOU 
31. úterý Hněv pekla vyvolá králova lest, při níž oznámí, že 
17.30 hod. se o ruku jeho dcery uchází sám Lucifer, aby se zbavil 

dávno přislíbeného ženicha - nešikovného prince ze 
sousedního království… Režie: M. Šmídmajer. Hrají: 
T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, V. Vydra, Z. 
Adamovská 

  Vstup 70,- Kč 
 
 

Na duben p řipravujeme : POHÁDKY NA DOBROU 
NOC, VZPOURA LYCAN Ů, OCAS JEŠTĚRKY, PODIVU-
HODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA, CHE-GUEVARA 
REVOLUCE, LÍBÁŠ JAKO B ŮH,  LOVECKÁ SEZÓNA 2 …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurz ENERGIE PRO JIHO ČESKÝ VENKOV 
 

26. a 27. 3. 2009 od 9.00 hodin, zámek v Nových Hradech  
Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití alternativních 
zdrojů energie, proto je kromě přednášek plánovaná i exkurze. Kurz 
je bezplatný. 
Témata: využívání sluneční energie pro výrobu teplé vody (slun. 
kolektory), využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické 
energie, problematika hospodaření s vodní energií, zkušenosti 
s provozem fotovoltaické elektrárny, udržitelná 
energetika nutná k přežití civilizace, bioplyn...  
Přihlášky na: Nada.Stysova@seznam.cz.  
Program na webových stránkách Castech-nh.xf.cz. 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
březen 

COUNTRY SALOON 
STEAK – RESTAURANT Českobudějovická 778, Kaplice 

První tón ve 21.00, poslední v 02.00 hodin 
Vstupné 30,- Kč 

  

Kulturní program BŘEZEN 2009 
 

14. 3. sobota, oslava MKŽ 
zveme všechny dívky, slečny, maminky, 

tetičky, tchýně a babičky na 
 

VELKOU OSLAVU 
Místních Kaplických Žen 

 

Každá zúčastněná žena dostane malý dárek. 
Hrát bude k Vašemu velkému svátku Dj. KELLY 

 

WWW.COUNTRYSALOON.EU 
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6. březen, pátek     od 14.00 hodin  

OSLAVY MDŽ / Klub důchodců 
Kulturní dům Kaplice    
 

7. březen, sobota     od 20.00 hodin  

MAŠKARNÍ BÁL   
Hraje BUD BAND. Pořádá FK TOPMEN Spartak Kaplice 
Kulturní dům Kaplice  Předprodej v IC Kaplice   
 

13. březen, pátek                 20.00 – 01.00 hodin  

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ KAVÁRNA  
Kulturní dům Kaplice    
 

14. březen, sobota               od 20.00 hodin  

COUNTRY SHOW Vládi Růžičky 
Kulturní dům Kaplice   Vstup 80,- Kč  
 

15. březen, neděle    od 14.00 hodin  

DĚTSKÝ KARNEVAL S DROBKEM  
Tancování v karnevalových maskách a převlecích. Hostem karnevalu 
bude country zpěvák Drobek a taneční duo CRAZY se živými vstupy.  
Kulturní dům Kaplice Vstup masky zdarma, ostatní 20,- Kč    
 

19. březen, čtvrtek     od 16.00 hodin  

BUDHA A LÁSKA  
Přednáška o buddhismu. Pořádá vltavotýnské buddhistické centrum.  
Městská knihovna Kaplice   Vstup 30,- Kč  
 

20. březen, pátek                 od 17.00 hodin  

VÍTÁNÍ JARA s folklorním souborem   
Folklorní soubor „VRHOVJE“ ze Zagrebu představí tradiční tance a 
písně středního dílu Chorvatska – Turopolje. VRHOVJE patří 
k předním chorvatským folklorním souborům.  
Kulturní dům Kaplice    
 

20. březen, pátek                 od 21.00 hodin  

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice    
 

22. březen, neděle    od 17.00 hodin  

KONCERT NEZMA ŘI + host EXFANTA  
Koncert spojený s křtem DVD Nezmaři 30 let.  
Kulturní dům Kaplice       
 

23. březen, pondělí    od 18.00 hodin 

ON THE ROAD – na cestě:   IRÁK  
Cestovatelská beseda s průvodcem Tomášem Radějem, do loňského 
roku konzulem v Bagdádu, specialistou na arabský svět… 
Kino Kaplice    vstupné 30,- Kč   
 

27. březen, pátek      od 20.00 hodin  

TLUSTÁ BERTA + Rybičky 48, Lure Of Senses 
Koncert českých rock-popových kapel.  
Kulturní dům Kaplice        
 

3. DUBEN, pátek     od 19.00 hodin 
KONCERT: EWA FARNÁ S KAPELOU 
Předprodej vstupenek na koncert v kaplickém infocentru /200,- Kč.  
Kulturní dům Kaplice    
 

9. DUBEN, čtvrtek   od 19.00 hodin  

HAVAJSKÉ OSTROVY  
Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří 
Velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory 
s cestovatelem Leošem Šimánkem. Předprodej vstupenek /120,- Kč.  
Kulturní dům Kaplice       

   On the road – na cest ě  
 

IRÁK 
 

Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení… 
Po lednovém putování po Portugalsku a Azorských ostrovech a 
únorovém po Malajsii Vás zveme na další, neobyčejně zajímavou 
výpravu! V pondělí 23. března od 18.00 hodin Vám v kině 
představíme našeho dalšího hosta.  
Tomáš RADĚJ – průvodce, do loňského roku konzul v Bagdádu, 
specialista na arabský svět a islámský fundamentalismus nám 
poskytne naprosto unikátní pohled za hranici této výbušné části světa. 
Irák je země, o níž slyšíme jen v souvislosti s občanskou válkou, 
sektářským násilím a bombovými útoky. Zároveň je však zemí, která 
skrývá netušené historické klenoty, jež snad jednou budou chloubou 
země, kterou budou navštěvovat tisíce turistů. S naším přednášejícím 
uvidíme fascinující záběry nejen z válečného Bagdádu, ale kupříkladu 
též ze života amerických a iráckých jednotek. Společně také spatříme 
záběry z iráckého Kurdistánu, tedy z hornatého severu Iráku, který je 
nejklidnějším regionem a těší se již několik let míru a stabilitě.  

                                                    Jarda O. Zeman 

 

   1. výro čí Charity Kaplice  
 

a Slavnostní otevření nových prostor 
 

Tímto Vás srdečně zveme na oslavu s názvem: Příjemné posezení 
v Kavárně u Šikulánků, k 1. výročí Charity Kaplice a také na 
Slavnostní otevření nových prostor sociální služby Tolerance Kaplice. 
Oslava se uskuteční dne 10. 3. 2009 od 15.00 hodin na adrese 
Náměstí č.p. 42, Kaplice. Slavnostní přestřižení pásky přislíbil 
starosta města Kaplice pan Mgr. Ferdinand Jiskra.  
Po celou dobu k tanci i poslechu budou hrát hudební kapely. Dále je 
připraven doprovodný program, který si pro Vás přichystali uživatelé 
jednotlivých sociálních služeb. Tímto dnem se odstartuje výstava 
fotografií z činnosti CHK. 
Bude pro Vás přichystáno malé občerstvení s překvapením. 
Přijďte nás podpořit, těšíme se na Vás! Za celý tým Charity Kaplice 
Vás zve Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice. 
 

   Březen – měsíc Internetu 
 

„ Březen – měsíc Internetu“ je první akcí knihovny pro veřejnost 
v roce 2009. Nabízíme: celý měsíc čtenářskou amnestii ve všech 
odděleních knihovny (odpuštění sankčních poplatků); v týdnu 16. – 
20. 3. 2009 zápisné pro nové čtenáře zdarma a Internet zdarma (půl 
hodiny).  
V oddělení pro dospělé proběhne 11. 3. 2009 od 9.00 do 17.00 hodin 
pro každého zájemce zaškolení „Nebojte se Internetu“ (je možné se 
objednat předem). V oddělení pro děti bude po celý měsíc březen 
probíhat soutěž „Určete ilustrátory následujících knih“. Konec 
měsíce opět završíme „Nocí s Andersenem“. Děti, které budou 
nocovat v knihovně, zjistí, co se odehrává v knihovně v noci... (noční 
překvapení). V březnu také začneme dělat v oddělení pro děti besedy 
na téma „Společenské chování“.  
A na závěr ještě jedna novinka. V únoru se nám podařilo připojit 
pobočku sídliště 9. května na Internet. Provoz je hrazen z grantu a pro 
uživatele je tak vše zdarma. Každý může Internet využít ve čtvrtek od 
14.00 do 18.00 hodin.   

        KULTURNÍ NABÍDKA 
březen 

Pozvánka k pramenu řeky Malše  
 

KIC Kaplice vás zve na zájezd do Sandlu (Rakousko), kde 
proběhne  první akce projektu Poutní místa na Malši – „Sandl – 
pramen Malše“. V rámci programu v Sandlu budou mj. 
představeny tradiční jihočeské velikonoční zvyky s ukázkami, 
dětská vystoupení, připravena je návštěva muzea či koncert 
varhaníků. Odjezd autobusem od kulturního domu v Kaplici 
v 9.00 hodin (návrat cca po 16.00 hodině). Zájemci se mohou 
hlásit v Infocentru, na tel. 380 311 388.  
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   Toulavá zví řata a policie 
 

Práce a výsledná činnost MP Kaplice na úseku 
odchytu toulavých zvířat v roce 2008 
 

V roce 2008 stejně jako v předchozích letech byla jednou z mnoha 
činností MP Kaplice i práce na úseku odchytu toulavých zvířat ve 
Městě Kaplici, ve spádových oblastech Města Kaplice a Bujanově 
jako obci, se kterou má město Kaplice uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu. Celkem bylo za uplynulý rok odchyceno 37 toulavých nebo 
opuštěných zvířat. Z tohoto množství bylo 32 psů různých plemen a 5 
koček. Práce na odchytech není myslitelná bez účinné pomoci 
pracovníků útulku pro opuštěná zvířata v Českém Krumlově, kam 
jsou zvířata umisťována, nepodaří-li se najít majitele. Na provozu 
útulku se Město Kaplice již od počátku jeho vzniku podílí nemalou 
finanční částkou. Ač je povinností majitelů psů mít tyto označeny 
evidenční známkou, jen v několika málo případech měli odchycení 
psi evidenční známku na obojku. Přitom Město Kaplice ale i okolní 
obce vydávají známku zcela zdarma a i při její ztrátě je majiteli 
vydána zdarma nová proti složence o zaplacení povinného poplatku 
ze psa. Pro informaci uvádím, že i když je pes opatřen evidenčním 
čipem a ve Městě Kaplici již toto čipování probíhá déle než jeden rok, 
nezbavuje to majitele povinnosti opatřit psa obojkem s evidenční 
známkou. Zájmem všech stran je přece to, aby se zatoulaný nebo 
ztracený pes dostal zpět ke svému majiteli. Z celkového počtu 37 
odchycených zvířat bylo do útulku umístěno 17, z toho 12 psů a 5 
koček. U 20 psů se buď podařilo majitele najít, nebo se majitel 
přihlásil sám. Město má k dispozici i dva odchytové kotce, takže 
ubylo i toho obligátního slova kam s ním a to, když je odchyt 
prováděn v nočních hodinách v sobotu nebo v neděli, v době, kdy má 
útulek v Českém Krumlově zavřeno. Na odchytu zvířat MP Kaplice 
spolupracuje i s OO-PČR Kaplice a vypomáhá i okolním obcím. 
Nevšímavými nezůstávají ani občané Města Kaplice, kteří na toulavé 
psy a kočky v nejednom případě upozornili a patří jim za to 
poděkování. Za rok 2008 ale i za roky předcházející se nemalou 
měrou na řešení této situace podíleli veterinární lékaři, kteří mají 
ordinace ve Městě Kaplici, prováděním čipování psů, uspáním psů, 
kteří se nedali jinak odchytit a ošetřením poraněných odchycených 
psů. Na velice dobré úrovni je spolupráce s Odborem životního 
prostředí MěÚ Kaplice, do jehož kompetence tato problematika ve 
městě spadá. Přeji si jenom, aby zvířat v této statistice v následujících 
letech ubylo, zatím tomu tak ale bohužel nic nenasvědčuje. Nakonec 
bych chtěl ještě jednou upozornit majitele psů na povinnosti k jejich 
čtyřnohým kamarádům, to znamená pravidelnou a zákonem danou 
vakcinaci, placení poplatků ze psů, označení psů evidenční známkou 
a zamezení volnému pohybu psů na veřejných prostranstvích, kromě 
míst určených k venčení psů v katastru Města Kaplice. Všechny tyto 
podmínky upravuje zákon na ochranu zvířat a vyhláška Města 
Kaplice č. 3/2007. Závěrem bych chtěl ještě poděkovat TS Kaplice za 
opravu a úpravu odchytových kotců, které jsou umístěny ve sběrném 
dvoře v bývalém areálu vojenských kasáren v Kaplici a všem 
občanům města, kteří nám s problémem toulavých zvířat pomáhali a 
pomáhají. Odložená, zatoulaná nebo ztracená zvířata se o sebe sama 
neumí postarat a potřebují ve své nelehké situaci pomoc, kterou jim 
může poskytnout jenom člověk. Toto by si měli uvědomit všichni, 
kteří si pořídí jakékoli zvíře. Musí vědět, že se zvíře bude po celý svůj 
život na svého majitele spoléhat. Jeho péči mu vrátí svou láskou 
a věrností. 

Klimeš Václav     

 

Základní tane ční kurz – nový termín 
 

Zahájení tanečního kurzu je plánováno na 19. září 2009. Probíhat 
bude pravidelně o sobotách od 19.00 do 21.00 hodin v kulturním 
domě v Kaplici. Naučíte se taneční kroky a sestavy standardních a 
latinsko-amerických tanců pro plesy a zábavy. Vyučuje taneční mistr 
Ing. Josef Stehlík s partnerkou z Taneční školy TANGO z Českých 
Budějovic. Přihlášky a informace získáte v kaplickém infocentru.   
 

   Kulturní most 
 

Klademe si za cíl účinně prohlubovat stávající  
a iniciovat nové vazby kulturního dění.   
 

* Projekt je zaměřený na zmapování veškeré jihočeské kultury. 
Sbíráme informace o celém spektru kulturního dění v regionu od 
samostatně tvořících jedinců až po velké mezinárodní umělecké 
události. Vytvoříme tak rozsáhlou databázi jihočeských 
uměleckých a kulturních iniciativ, aktérů a organizací. 

* Takto vzniklý podrobný obraz kultury a umění se stane nástrojem 
pro kvalitní společnou propagaci, poslouží pro lepší informovanost 
a klade si za cíl prohloubit zájem občanů a institucí, obcí a měst, 
domácích i zahraničních turistů. Zároveň jde o platformu pro 
přeshraniční propojení uměleckých a kulturních iniciativ, aktérů a 
organizací. 

* Nabízíme bezplatné poradenství pro tuzemské i mezinárodní 
projekty v oblasti kultury a umění. 

Kontaktujte nás při jakékoli příležitosti: Komunikační centrum KM, 
Česká 66 (Solnice), 370 01 České Budějovice, Radka Doležalová, 
koordinátorka projektu KM, 777 753 386, www.kulturni-most.cz 
(internetová stránka je ve výstavbě, v současnosti zde najdete zprávu 
o naší prvotní akci v roce 2008 – Dny otevřených ateliérů).  
Rádi bychom, aby nás i vás tato virtuální mapa kultury dovedla 
do míst skutečných lidských setkání. 
 

Výzva místním umělcům a tvůrcům  
Tímto bychom rádi oslovili umělce na Kaplicku (výtvarníky, 
amatérské hudebníky, zpěváky, ochotnické spolky, lidové umělce a 
řemeslníky (např. malování kraslic, keramika, výrobky z proutí, skla, 
řezbáři apod.), aby se nám přihlásili do vznikající databáze.  
Je možné se obrátit na Infocentrum Kaplice, tel. 380 311 388, 
infocentrum@mestokaplice.cz. 
 

   Duchovní obnova  
 

V sobotu 21. března se od 15.00 hodin uskuteční v kostele Duchovní 
obnova nazvaná: Bůh je jen Láska a Milosrdenství. Povede ji P. 
Tomáš Libant, představený v klášteře Nové Hrady. Promluva a 
meditace bude doplněna promítáním. Zájemci mohou využít i 
příležitosti k rozhovoru, či ke zpovědi. Pořádá Římskokatolická 
farnost 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  
 

Koncert Tomáše Najbrta 
Staré a nové písničky 
Tomáš Najbrt je hráč na barokní a renesanční hudební nástroje a 
zároveň písničkář. Zazní loutny, barokní a moderní kytary, dudy, 
niněra, citery, brač, dechové nástroje jako šalimó, šalmaj.  
Čtvrtek 26. března, v 18.00 hodin, budova Archy  
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení. Křesťanské sdružení mladých lidí 
 

Cesty apoštola Pavla 
5. ekumenický večer se uskuteční v budově Archy   
Čtvrtek 5. března v 19.00 hodin 
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březen 
4. 3.  Okrskové kolo ve florbalu v ZŠ Školní  
 – od 9.00 hodin /4. kategorie/ 
10. 3. Okresní kolo ve florbalu  
17. 3.  Písničky z Domečku – vystoupení dětí z hudebních 

kroužků DDM Kaplice - od 18.00 hodin 
25. 3. Okresní kolo v basketbalu  

– od 9.00 hodin v ZŠ Školní /4. kategorie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie z únorového karnevalu pro nejmenší…  

 
   Charita Kaplice  
 

a rok 2009 z finančního pohledu 
 

Charita Kaplice (CHK) poskytuje své služby od 1. 1. 2008. Těmito 
službami jsou: Charitní pečovatelská služba Kaplice (CHPS Kaplice), 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo (NZDM Depo) a 
Tolerance Kaplice (TK). 
Od 1. 3. 2009 k nim měla přibýt další sociální služba a to Občanská 
poradna Podpora. Jedná se o službu dle zákona 108/2006 Sb. §39 – 
Odborné sociální poradenství. OP Podpora měla podporovat uživatele 
ve znalosti svých práv a povinností, ve znalosti dostupných služeb 
nebo ve schopnosti vyjádřit své potřeby, či hájit své zájmy. OP 
Podpora měla být pro uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, či v přechodné sociální krizi, a to z Kaplice a blízkého okolí 
do 15 km. 
Dalším plánovaným záměrem pro rok 2009 bylo zkvalitňování 
jednotlivých již poskytovaných služeb. A to formou především 
personálního posílení v NZDM Depo a v režii organizace.  
Z těchto i jiných aktivit se bude muset upustit a to z důvodu malých 
dotací. Financování sociálních služeb podléhá dotačnímu systému. 
Největším donátorem CHK je Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV). Za každou sociální službu je zpracován projekt 
s podrobným rozpočtem a vše je zasláno k rukám donátora, kde se 
žádosti hodnotí. Tento rok však pro mnohé poskytovatele dopadl 
přímo zoufale. Charita Kaplice netvoří výjimku. 
Na rok 2009 CHK žádala na MPSV 8.953.000,- Kč. V předběžných 
výsledcích (většinou jsou tyto výsledky brány jako konečné) však 
CHK obdržela dotaci v rozsahu 3.058.000,- Kč. Tento schodek se 
velice projevil především v sociálních službách NZDM Depo a TK. 
Tyto služby nemají k dnešnímu dni finanční prostředky na pokrytí 
mzdových a provozních nákladů, které se vážou s poskytováním 
služeb. CHPS Kaplice tento problém taktéž pocítila, zde však na 
základě dotace od  města Velešín v hodnotě 600.000,- Kč nejsou 
následky tolik dramatické. 
Samozřejmě se Charita Kaplice bude dále snažit zajistit finanční 
prostředky z jiných zdrojů, například z Jihočeského kraje, nadací, 
sponzorů a dárců.  

M. Froulíková, ředitelka CHK 
 

Poděkování dobrovolných hasičů  
SDH Pořešín děkuje všem firmám, živnostníkům a občanům, kteří 
přispěli dárky do tomboly na náš ples, který se konal 31. 1. 2009. 

Výbor SDH Pořešín 

   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  31. prosinci 2008  
 

PŘÍJMY 
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v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 12 000 12 615 12 615 322,37 
daň z příjmů fyzic. osob OSVČ 4 500 4 260 4 259 812,63 
daň z příjmů právnických osob 14 500 17 372 17 372 075,20 
daň z příjmů právnic. osob obec 5 000 5 728 5 728 320,00 
daň z přidaté hodnoty 22 350 25 178 25 178 087,38 
daň z nemovitostí 3 000 3 003 3 002 897,66 
poplatek za znečištění ovzduší 3 3 2 660,00 
poplatky za odnětí půdy  
a lesních pozemků 21 19 19 300,00 
ostatní daně 700 1 014 1 012 721,01 
správní poplatky 5 418 6 898 6 894 612,00 
místní poplatky 1 490 2 728 2 726 095,00 
likvidace komunálního odpadu 3 200 3 495 3 494 908,79 
ostatní odvody z vybraných 
činností 580 843 843 334,00 
Daňové příjmy celkem 72 762 83 156 83 150 146,04 
příjmy z poskytování služeb     293 305 303 120,00 
odvody příspěvkových 
organizací            2 630 2 694 2 693 831,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 566 8 293 8 293 427,80 
příjmy z úroků  a dividend                               300 760 759 735,30 
přijaté sankční platby           1 078 845 843 682,57 
náklady řízení 102 85 84 250,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168 1 167 516,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 879 878 174,00 
přijaté pojistné náhrady          306 305 721,00 
odměna za tříděný odpad                   500 464 464 056,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   30 108 107 073,00 
ostatní příjmy 15 50 48 495,71 
dary  300 300 000,00 
splátky půjček SF                          107 134 133 800,00 
Nedaňové příjmy celkem  12 789 16 391 16 382 882,38 
příjmy z prodeje bytů, domů 
a nebyt. prostor 3 800 14 339 14 338 667,00 
příjmy z prodeje pozemků 26 000 2 415 2 414 640,00 
Kapitálové příjmy celkem  29 800 16 754 16 753 307,00 
dotace výkon agendy soc. služeb               325 324 548,00 
dotace soc.práv. ochrana dětí   1 449 1 449 272,00 
dotace Volby 2008  195 195 000,00 
dotace ze SR v rámci souhr. 
vztahu               19 847 19 847 19 847 400,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 570 9 800 9 800 000,00 
dotace ze SR příspěvek na péči  27 000 27 548 27 548 000,00 
dotace na výkon st. správy v 
lesích  966 965 226,00 
dotace na údržbu památek  200 200 000,00 
příspěvky od obcí  1 731 1 731 396,00 
převod HČ záloha na zisk  
ostatní nájem 804 747 746 976,00 
převod z HČ záloha na zisk 4 740 4 005 4 005 735,00 
převod z HČ záloha na zisk BSŠ 2 312 2 312 2 311 548,00 
dotace komunitní plán 475 475 475 350,00 
dotace SR poskyt. kraj  22 22 500,00 
dotace ROP  2 611 2 610 859,67 
dotace Jč. kraje  353 353 395,00 
dotace SFŽP tep. čerpadlo 
doplatek  170 169 680,00 
grant Jč. kraje vodovody, 
kanalizace  4 560 4 559 780,90 
Přijaté dotace celkem  66 748 77 316 77 316 666,57 
PŘÍJMY CELKEM 182 099 193 617 193 603 001,99 

 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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VÝDAJE  

Druh výdaje 
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v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 83 81 636,00 
čipování psů 160 34 33 980,00 
zaměření majetku města 600 77 76 969,20 
údržba městských pozemků - louky 50 3 2 380,00 
nákup lesních pozemků 500 236 235 195,00 
příspěvek na hospodaření v lesích HČ  114 113 025,00 
činnost LOH fyz. a práv.osoby st. správa  966 965 226,00 
výstava trofejí 15 10 8 723,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 435 1 523 1 517 134,20 
Vnitřní obchod, služby, cest. 
ruch 13 000 10 396 10 395 201,90 
komunikace úklid, posypy 3 500 2 342 2 340 359,00 
komunikace úroky z uvěru  159 158 325,50 
opravy komunikací 600 512 511 853,80 
BESIP propagace, materiál 10 8 7 481,50 
vyhrazená parkovací místa ZTP 30 6 5 888,00 
příspěvek nadace Jč. cyklostezky 7 8 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 36 48 47 783,50 
dopravní značení, odtah vraků 210 200 199 642,00 
přeložka komunikace II.třídy SŘ 1 000    
údržba krajnic u obecních komunikací 170 112 111 689,00 
oprava autobusových zastávek 80 11 10 103,00 
opravy a údržba chodníků, schodišť  
a komunikací 3 990 7 673 7 669 149,10 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  140 125 124 667,00 
autobusové zastávky Blansko, Pořešín   37 36 714,00 
parkovací plochy, rekonstrukce 
komunikací PD 937 3 524 3 521 725,90 
Doprava celkem 10 710 14 765 14 752 576,30 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 301 298 940,60 
přívodní řad úhrada úroků ČS 96 94 93 331,50 
vodovod, kanal. Hubenov, Dobechov 1 230 1 039 1 036 988,40 
ČOV Kaplice repase kalolisu  675 674 730,00 
posílení vodních zdrojů Blansko 140 169 168 827,70 
ZTV JIH, kanalizační stoky  43 000    
vodovod Pořešín  11 062 11 056 220,47 
opravy kanalizací a vpustí 600 773 771 853,50 
Vodní hospodářství celkem 45 081 14 113 14 100 892,17 
Spoje - zřízení TV Prima 60 36 34 958,00 
MŠ Nové Domovy  
příspěvek na činnost 1 967 1 982 1 982 849,00 
MŠ Nové Domovy 
- oprava podlahy kuchyně  250 115 114 146,00 
MŠ Nové Domovy  
rekon.výtahu, dopr.výchova  243 242 547,00 
MŠ Nové Domky  
příspěvek na činnost 1 148 1 148 1 148 000,00 
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost  1 538 1 538 1 538 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce zahrady 1 100   
Předškolní zařízení celkem 6 003 5 026 5 025 542,00 
ZŠ Fantova pojistné plnění   159 158 366,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 595 3 595 3 595 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 194 4 194 4 194 000,00 
ZŠ Fantova  
rekonstrukce WC I. pavilon  450 789 788 563,00 
ZŠ Fantova projekt24, projekt 24  22 22 500,00 
Základní školy celkem 8 239 8 759 8 758 429,00 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 760 760 760 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 494 494 494 000,00 
Školní stravování celkem 1 254 1 254 1 254 000,00 
městská knihovna 2 248 2 129 2 120 453,84 
kronika města 25 29 26 901,50 
přeshraniční spolupráce 25 5 4 177,50 
KIC příspěvek na činnost 3 770 3 783 3 782 380,00 
90. výročí vzniku Československa  18 17 103,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 1 1 000,00 

hrad Pořešín 200 250 249 950,00 
údržba a rozšíření městského rozhlasu 180 66 65 455,00 
údržba památek  400 786 784 172,00 
publikace o Kaplici  204 202 173,50 
občanská komise 89 79 76 576,88 
Kultura celkem 6 947 7 350 7 330 343,22 
běžné opravy sportovišť 230 214 211 935,10 
koupaliště 360 394 391 866,00 
údržba sportovišť 1 300 1 300 1 299 788,00 
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, Míru 752 350 73 72 966,00 
odstranění pískovišť  13 12 673,00 
hřiště u ZŠ Fantova sítě  88 87 604,00 
lyžařská běžecká trasa 10   
příspěvek na ostatní zájmovou činnost 
org. 125 140 139 998,00 
bazén PD prováděcí 5 400 2 542 2 541 721,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  8 796 5 785 5 779 441,10 
Zdravotnictví   12 12 12 000,00 
úroky z úvěru BSŠ, Linecká 15 BJ 1 852 1 870 1 868 968,63 
realitní kancelář služby privatizace, 
prodej nem. 150 288 286 985,00 
Linecká 3 - malometrážní byty podíl 2 000 4 643 4 642 622,50 
Na Vyhlídce 530 rekonst fasády, oken  2 360 1 796 1 794 672,00 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 245 173 172 059,00 
Novohradská 65-67 architektonická 
soutěž 100   
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 96 95 529,80 
stavební úpravy OAG Linecká 368  2 000 10 571 10 566 201,55 
pojištění majetku 500 79 78 544,00 
PD zateplení objektů města podíl 3 701   
Dlouhá 132 rekonstr fasády, oken  1 880 1 804 1 803 272,00 
veřejné osvětlení energie 600 610 609 415,77 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 239 1 236 545,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 671 222 212 968,45 
právní služby a soudní výlohy  150 169 168 196,00 
daň z převodu nem. prodej nebyt  121 120 300,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro 
spr.obvod 917 554 553 529,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 304 303 514,00 
ostatní opravy majetku 500 113 111 988,50 
městský mobiliář 103 124 120 887,58 
nákup pozemků 500 391 390 044,00 
výkup havarij objektů,  
odstr. havarijních staveb 1 400 2 323 2 320 821,80 
věcná břemena, nájmy 40 2 1 436,00 
architekt města 100 23 22 491,00 
hasičská zbrojnice Hubenov, 
Rozpoutí 500 104 103 572,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 600 631 630 647,60 
energetická koncepce města PD  238 238 000,00 
dotace z EU služby 1 067 587 586 312,01 
projektové dokumentace k dotacím 400 169 168 460,00 
odstr. nepovolených staveb, údržba 
nem. občanů   150 63 62 095,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 24 002 29 307 29 270 078,19 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd. odpadu 1 130 1 171 1 167 893,40 
sběrný dvůr  
- staveb. úpravy, vybavení, provoz 1 475 999 994 857,50 
sběr a svoz komunálního odpadu 3 950 4 294 4 293 261,30 
vývoz kontejnerů osady 70 68 67 707,00 
likvidace černých skládek, autovraků 90 66 65 991,00 
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65 5 4 990,00 
úklid města 2 500 2 500 2 499 994,00 
úklid zeleň města  1 705 1 690 1 687 648,94 
chemická ochrana a ošetření 5 7 6 075,00 
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     POMOC V PÉČI  
O VAŠE NEMOCNÉ 
 Vám nabízí 

* poradenství  
* půjčovna pom ůcek 
* možnost hospitalizace:  

- nepřetržitá lékařská péče 
- jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízkou osobu 
- příjemné prostředí a rodinná atmosféra 
- poctivá ošetřovatelská péče o těžce nemocné 
- neomezené návštěvy 7 dní v týdnu a 24 hodin denně 
- finanční dostupnost pro všechny 
Nezávazná možnost prohlídky zařízení kdykoli ! 
tel.: 388 311 726,  www.hospicpt.cz ,  info@hospicpt.cz  
 

kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 155 147 146 402,60 
péče o vzhled - vánoční a 
květinová výzdoba  155 119 118 463,00 
revitalizace městského parku   úvěr  7 946 7 944 266,35 
Ochrana život. postř. celkem 11 300 19 012 18 997 550,09 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 38 570 36 634 36 630 917,00 
dům s pečovatelskou službou     632 645 635 895,24 
Chráněné bydlení Blansko 703 655 645 642,30 
klub důchodců 36 14 12 819,05 
komunitní plán 175 164 161 718,00 
DPS Novohradská 59, 60 fasáda 500 698 697 372,00 
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  73 47 44 308,80 
Sociální péče celkem 2 119 2 223 2 197 755,39 

 
Civilní nouzové 
plánování 15 13 12 001,41 
Městská policie 2 096 1 794 1 785 860,83 
Požární ochrana 247 327 318 310,40 
Místní zastupit. orgány 2 631 2 677 2 669 298,23 
Činnost místní správy 33 770 34 230 34 215 466,28 
Volby do Zastupitelstev krajů   237 236 806,03 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 150 2 159 2 157 188,51 

VÝDAJE  CELKEM                                                        218 437 197 632 197 451 750,25 

 
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na bankovních 
účtech 4 870 -19 715 -19 879 806,92 
přijatý úvěr 32 000 21 262 21 258 969,85 
uhrazené splátky dlouhodob. 
půjček -7 532 -7 532 -7 530 414,67 
aktivní dlouhodobé operace  22 000 17 000 17 000 000,00 
aktivní dlouhodobé operace 
výdaje  -15 000 -7 000 -7 000 000,00 

FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 36 338 4 015 3 848 748,26 

Sestavila Ing. J. Holemá  

 
   Učební obor - Operátor skladování  
 

na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice 
 

Chcete zajistit svému dítěti v praxi vyhledávaný obor? 
Operátor skladování - jinými slovy technicko – administrativní 
pracovník skladu, skladový manipulant, referent skladování, 
skladník/logistik. To je právě zmíněný obor pro Vašeho syna nebo 
dceru, po kterém je i v dnešní době krize poptávka a kde absolventi 
získají základní dovednosti v používání počítače, znalosti 
z administrativy a organizace skladového hospodářství, dovednost 
příjmu a výdeje zboží včetně vedení dokladů, schopnost organizace a 
provádění fyzické i účetní inventury podle příslušných předpisů, 
znalost reklamačních řádů a pokynů a vědomosti k vyřízení reklamací 
a schopnost zaevidovat a odepsat zboží ze stavu zásob.  
Dosažený stupeň vzdělání je střední odborné. Způsob ukončení a 
certifikace: závěrečná zkouška, výuční list. Získaným vzděláním má 
absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.  
Absolventi mohou získat i oprávnění pro řízení motorových 
vysokozdvižných vozíků, dále státní zkoušku ze psaní na elektrickém 
psacím stroji a řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupin A a B. 
Odborný výcvik je prováděn na pracovištích firem Brawe s.r.o., CB 
Korostenski s.r.o., Engel s.r.o., Hauser s.r.o., Bentex elektro s.r.o., 
Jednota s.d. a Almatec s.r.o.  
Po uvedené profesi je poptávka. Stačí nahlédnout do inzerce nebo se 
poohlédnout tam, kde jsou velkoobchody, továrny, sklady, nákupní 
centra. Pokud máte zájem o uplatnění Vašich dětí v praxi, přijďte se 
informovat do naší školy Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, Po-
horská 86, a to buď individuálně nebo v rámci dne otevřených dveří.  

 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

7. března   Skelmistrovský bál 
Nové Hrady, hotel Máj od 20.00 hodin. Hrají Babouci. V programu 
vystoupí velký počet účinkujících v historických kostýmech, dětský 
soubor Krumlovští pištci, barokní tance Campanello, skupina 
historického šermu Fedrfechtýři. Historii a slávu skla na 
Novohradsku předstatví Petr Vok z Rožmberka, Josef Meyr a J. F. A. 
Buquoy. Řemeslná tombola. Vstupenky KIC Nové Hrady, tel. 
386 362 195.  

 

21. březen    Novohradská číše 
31. ročník taneční soutěže /Memoriál Karla Hrušky/. V 10.00 hodin 
zahájení soutěže, od 18.30 hodin semifinále a finále soutěže. Cena 
vstupenek: 50,- Kč denní část, 100,- Kč galavečer. Předprodej a 
rezervace vstupenek na KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46, tel. 386 
362 195. Hotel Máj Nové Hrady 
 

26. březen  Pěšky z Vrcova do Itálie a sám  
Vyprávění pana V. Viktory, který šel po stopách svého dědečka na 
bojiště 1. světové války do města San Dona di Piave. Od 19.00 hodin 
Podzámčí, Borovany.  
 

4. dubna     Bujanovské koláčové běhy 
Začátek prvního závodu v 9.30 hodin. 17 různých kategorií zaručuje, 
že se do závodu může přihlásit opravdu každý. Děti od mateřských 
školek až po dospělé amatéry či profesionály. Připraven je program 
s hudbou, projížďky na koních, závěrečná bohatá tombola, ale také 
občerstvení a koláče. Přítomen bude masér. Bujanov, areál školy.  
http://kolacovybehy.stranky1.cz/uvod/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Dobrá věc se podařila... 
V druhé polovině roku 2008 uspořádalo Občanské sdružení Malí a 
velcí neveřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků pro 
pana Ing. Václava Čutku. Výsledná částka, která se díky velkorysosti 
dárců podařila vybrat, činí 208 333,- Kč. Na sbírku přispěli: 
Vladimír Merunka, GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o., 
zaměstnanci firmy Hauser spol. s r.o., Karel Hron, O. K. WAY s.r.o., 
Jaroslav Pokrývka, Ing. Josef Doucha, Energo Český Krumlov s.r.o., 
Alpha international s.r.o., Kern - Lieber s.r.o., AM - INVEST CZ 
s.r.o., Even s.r.o., Ing. Radek Smutný, pan Kuzma, Kunc ocelové 
konstrukce s.r.o., Josef Hruška, Josef Valášek s kamarády, Vlastimil 
Kubata, Jaromír Horák, Michaela Bílková, Pavel Kresáň, Kopp 
Elektrotechnika spol. s r.o., Petr Putzer, Robert Poschl, Společné 
stravování s.r.o., KANAK, Nábytek Debnár, Realitní kancelář 
Proxima v.o.s., KOVOMAYR spol. s r.o., Ing. Věra Feslová, 
Autoškola Garde, Jitka Debnárová, Hotel Zlatý kříž, Restaurace "U 
Sedláčků", Pavel Čížek, Jaromír Padrta, Jan Kutlák, Karel Štancl, 
Josef Vetrák, Jiří Pučegl, Milada Křivánková, Ante Trbara, Reno 
systém, Iveta Mikešová, pan Zlatinský, paní Zelová.  

Za Váš příspěvek děkují Ing. Václav Čutka s rodinou,  
rodina Vılklova a Mgr. Milada Smutná 
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Sociáln ě patologické jevy 
 

Prostituce 
 

Po krátké pauze se opět vracíme k naší sérii 
článků o sociálně patologických jevech. V tomto 
a následujícím čísle jsme pro Vás připravili 
články o prostituci.  

Prostituce je poskytování sexuálních služeb  
za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu. 

Prostituce bývá označována  
za nejstarší řemeslo lidstva (2). 

Orientačně lze vymezit tři základních formy 
prostituce (vnitřní dělení těchto skupin je 
provedeno podle místa, kde je tato činnost 
provozována): 
 
Ženská prostituce: 
� Okrajovou, téměř nepostižitelnou skupinou jsou tzv. luxusní 
prostitutky s vlastní, početně omezenou klientelou. Jedná se o ženy 
"na úrovni", schopné své klienty v případě potřeby i reprezentovat.  
� Další kategorií prostitutek jsou "hotelové prostitutky". Podle 
úrovně podniků, v nichž pracují, většinou ovládají alespoň jeden cizí 
jazyk a mají dobré vystupování. Je mezi nimi i řada vysokoškolaček. 
Služby poskytují po telefonické dohodě, buď na hotelových pokojích 
nebo v bytech. Často poskytují služby cizincům na delší pobyt.  
� V posledních letech se rozšířil počet žen, které provozují svoji 
prostituci ve vlastních bytech, často za spoluúčasti svých manželů či 
druhů. Přehled o bytové prostituci neexistuje, lze ale předpokládat, že 
v souvislosti s ní existuje celá řada kriminálních, zdravotních i 
sociálních rizik, včetně ohrožování mravní výchovy mládeže.  
� Další kategorii tvoří prostitutky, působících v různých erotických 
podnicích, masážních salónech a "sex barech". Touto cestou dochází 
k institucionalizaci "veřejných domů".  
� Vůbec nejproblémovější je nejnižší sociální vrstva tzv. pouličních a 
silničních prostituujících se osob a osob pracujících v barech a 
restauracích nižších cenových skupin. Protože se pohybují v 
antisociální subkultuře, podílejí se ve zvýšené míře na páchání 
majetkové a násilné trestné činnosti. Častěji, než ostatní kategorie 
prostituujících se osob, se stávají oběťmi mravnostní a násilné 
kriminality, včetně obchodování se ženami. Téměř vždy jsou v 
područí kuplířů, přitom jejich možnosti vymanit se z něj jsou 
mimořádně obtížné. Mnoho prostituujících se osob je závislých na 
drogách - některé se domnívají, že si pomocí drog zvýší výkonnost, u 
jiných vypěstují závislost na drogách záměrně jejich kuplíři. 
Nejrizikovější skupinou prostitutek jsou mladistvé dívky, které jsou 
častěji než ostatní ochotny poskytovat anonymní, rychlý, nejlacinější 
a nejrizikovější sex. Potenciálně jsou nejohroženější skupinou z 
hlediska šíření pohlavních nemocí, násilné i mravnostní trestné 
činnosti ze strany kuplířů i zákazníků i jako oběti obchodování se 
ženami (3). 
 

Mužská prostituce: 
U této skupiny prostituujících osob lze použít stejné členění jako u 
prostituujících žen, přičemž na prvním místě by měla být zmíněna 
skupina homosexuálních prostitutů.  
� Homosexuální prostituci provozují převážně chlapci nebo mladí 

muži, kteří nejsou homosexuálně orientovaní, z čistě komerčních 
důvodů. Většina pochází ze sociálně slabého prostředí, z 
nefunkčních rodin, z náhradní rodinné péče, někteří jsou na útěku z 
výchovných zařízení nebo byli po dovršení zletilosti propuštěni z 
ústavní péče či z vazby.  

� Početně mnohem méně zastoupenou skupinou prostitutů jsou muži, 
nabízející své služby za úplatu ženám. Tzv. gigolové inzerují své 
služby prostřednictvím novin a časopisu s erotickou tematikou (3).  

 

Dětská prostituce: 
Tato činnost je dobře zakrývaná, protože zákazníci i kuplíři vědí, že 
se dopouštějí trestné činnosti. Dětská prostituce se vyskytuje v 
místech s nejvyšším výskytem prostituce dospělých. Prostituce dětí je 
vysoce organizovaná (3). 

Zdroj: 
http://web.mvcr.cz/archiv2008/preve
nce/priority/prostituce/mapa_2.html 
 

Nejrozšířenější je prostituce při 
státní hranici s Německem, 
Rakouskem, na mezi-národních 
silničních tazích do Polska a 
v Praze.(2) 

 
Nejčastější problémy 
související s prostitucí 
1. Prostituující se osoby ve své 

většině neplatí zdravotní a 
sociální pojištění. Doba, po 
kterou neplatí příspěvky na 

sociální pojištění, se jim nezapočítává do doby potřebné pro nárok 
na starobní důchod, rovněž jim nevzniká nárok na dávky 
vyplývající z nemocenského pojištění, tj. nemocenské, podpora při 
ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 
mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. 

2. Výrazně roste počet prostitutek, které v souvislosti s prostitucí 
nechtěně otěhotní a po porodu své dítě opustí. Vzhledem k tomu, 
že většina matek i dětí nemá potřebné doklady, je předávání dětí do 
náhradní rodinné péče velice časově náročné a složité. 

3. Problémy vznikají i při snaze o resocializaci prostituujících se 
osob, které jsou více či méně motivované vrátit se do normálního 
života. Tyto ženy jsou zpravidla málo kvalifikované - nebo vůbec 
ne, psychicky a sociálně nevyspělé, sociálně naivní, mají dluhy a 
přitom byly po určitý čas zvyklé vydělávat větší částky peněz. To 
vše jsou negativní dispozice, které znesnadňují jejich resocializaci. 
Možnost získat pro ně bydlení a zaměstnání je minimální. Azylové 
domy přijímají ve většině případů jen ženy, které mají trvalé 
bydliště v místě působnosti zařízení. Navíc azylových míst je málo. 

4. Dalším problémem je závislost na drogách. U některých návyk na 
drogy vypěstují kuplíři, aby na ně měli co nejsilnější vliv, jiné 
začnou brát drogy samy. Resocializace těchto osob je prakticky 
nemožná. 

5. V místech, kde je nabízena prostituce veřejně, dochází k 
porušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, 
k výtržnostem. 

6. Problematická je i kontrolní činnost v erotických podnicích. 
Ačkoliv podniky veřejně inzerují erotické služby, při případné 
kontrole je majitelé prezentují jen jako penziony, které poskytují 
pohostinské a ubytovací služby. Policie České republiky má 
možnost kontrolovat pouze ubytovací knihy z hlediska pátrání po 
osobách a prostory veřejně přístupné. Do soukromých prostor má 
právo vstupu jen se souhlasem majitele, nebo má-li povolení k 
domovní prohlídce či je-li důvodné podezření z ohrožení života 
nebo zdraví, případně hrozí-li větší škoda na majetku.  

7. Další skupinou problémů jsou obrovské toky nezdaněných a 
nezdanitelných finančních příjmů. Celkové příjmy z prostituce 
dosahují astronomických částek, které NEMOHOU BÝT 
ZDANĚNY - prostituce není jako výdělečná činnost 
legalizována.(1) 

Mgr. Karel Světlý a Mgr. Jana Vráželová 
Seznam použitých zdrojů: 
1. Nejčastější problémy související s prostitucí [online], [cit. 2009-02-18]:    
    http://web.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce/rozbor.html.  
2. Prostituce [online]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostituce#Situace_v_.C4.8Cesku 
    [cit. 2009-02-18] 
3. Prostituce - charakteristika [online]: http://www.icm.cz/prostituce-charakteristika  
    [cit. 2009-02-18] 
4. Prostituce - mapa [online], [cit. 2009-02-18]  
    http://web.mvcr.cz/archiv2008/prevence/priority/prostituce/mapa_2.html 

 

Řádková inzerce 
 

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

Pronajmu obchod v Kaplici na rohu Dlouhé a Pivovarské ulice. Tel.: 
606 949 062, 380 312 886.  
 

Prodám byt 2+1 v centru Kaplice, zděný v OV, 1. patro, cena 
799.000,-Kč, tel: 777877800 
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3. 3.  Z OMLENIČKY DO DOLNÍ PLÁN Ě  10 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Omleničky. Trasa: Omlenička 
– Zahrádka – Věž. Pláně – Dolní Pláně, autobus. 
10. 3. Z MIRKOVIC PŘES PŘÍDOLÍ DO Č. KRUMLOVA  
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Mirkovice – Malčice 
– Přídolí – Machovice – Křížová hora – Č. Krumlov, autobus.  11 km 
17. 3.   Z ČERNÉHO ÚDOLÍ DO BENEŠOVA NAD ČERNOU 
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Černého Údolí. Černé Údolí 
– Čtyřdomí – Velký Jindřichov – Benešov n. Č., autobus. 8 km 
21. 3.  ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY     SOBOTA   
Autobusem od školy v 8.45 hodin do Dolní Pláně. Trasa: D. Pláně – 
Netřebice – Rozpoutí -  Pořešínec – Žďár – Kaplice.  13 km 
24. 3. Z MIRKOVIC DO HOLKOVA   14 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice – 
Jílkův mlýn – Mojné – Dolní Třebonín – Dolní Dvince – Horní 
Svince – Holkov, autobus.  
31. 3. Z LEOPOLDOVA DO TICHÉ   12 km 
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hodin do Leoplodova. Trasa: 
Leopoldov – Jednoty – Dolní Přibrání – Janova Ves – Tichá, autobus.  
 
 
 
 
 
 
 
Nebuďme nemoderní 
V minulém čísle byl otištěn příspěvek paní Šandové, vyjadřující se 
k otázce nepříliš uspokojivého stavu ohledně zacházení s odpadem 
v našem městě i jinde. Článek byl velmi přínosný a zároveň poučný, 
proto jej podporuji v plném rozsahu a zároveň se přimlouvám za lepší 
systém, který by občanům umožňoval třídit odpad v lepší než 
dosavadní úrovni.  
Co v Kaplici postrádám zejména, jsou kontejnery na ostatní plasty 
(igelity, plastová pouzdra, jiné lahve), které nespadají do skupiny 
PET. Tohoto (v přírodě téměř nerozložitelného a neuvěřitelně 
dlouhou dobu se povalujícího) druhu je denně vyprodukováno veliké 
množství, ale prakticky nikdo jej netřídí, protože by to ani nemělo 
smysl. Obdobně je tomu např. s obaly Tetrapack. 
Další věcí je úroveň péče o stávající kontejnery, neboť, budou-li často 
přeplněné a odpad se bude povalovat všude možně okolo, domnívám 
se, že to povede spíše k demotivaci a ne pokrokovější „výchově“ nás 
občanů.  
Uvítal bych proto, aby třídění odpadu v Kaplici dostalo lepší systém a 
řád, který by zajistil, aby mohlo probíhat nejen správně, ale také 
snadno a pro každého srozumitelně. V třídění odpadu a opětovném 

využívání těchto surovin vidím velký smysl, a tak se snažím třídit 
bezezbytku vše, co se dá. Když ale posléze dorazím k přetékajícím 
kontejnerům, cítím, jak mě opouští prvotní zájem... Tak to nejspíš 
nepociťuji jen já, čili není možné očekávat lepší přístup od občanů, 
dokud se tento systém nezmění… 
Ostatní odpad je možné odevzdávat také ve Sběrném dvoře, ale ne 
všichni mají možnost dopravy atp. 
 

Jak ale naznačila paní Šandová – v současné době nejsou dobré 
podmínky pro zajištění odběru těchto komodit, takže nejlépe je 
omezit produkci odpadu z domácností na co největší minimum… 

                                                  Štěpán Doušek 
 

   Na domácí palubovce cenné st říbro  
 

Dne 7. 2. 2009 se konal již druhý ročník v sálové kopané starších 
přípravek, tentokrát s názvem o Pohár města Kaplice. Na tento turnaj 
bylo přihlášeno 7 týmů: Nové Hrady, České Velenice, Trhové Sviny, 
Suchdol nad Lužnicí, Horní Stropnice, Bad Leonfelden (Rakousko), 
Spartak Kaplice. Bohužel Bad Leonfelden účast na rychlo odřekl pro 
nepřítomnost trenérů a proto se turnaje zúčastnilo pouze 6 týmů. Hrál 
se systém každý s každým (zápasy na 1 krát 15 minut). 
Slavnostního zahájení turnaje se zhostil starosta města Kaplice. 
V prvním zápase se podařilo porazit Nové Hrady 2:0 (M. Malický 2). 
V druhém zápase s Horní Stropnicí si naši spartakovci zmařili 
dvougólové vedení, když 3 minuty před koncem podcenili síly svých 
soupeřů a výsledek skončil 2:2 (M. Urazil 2). Třetí zápas Suchdol nad 
Lužnicí - Kaplice (0:2, M. Urazil 2). Čtvrtý zápas Kaplice - České 
Velenice (1:0, M. Urazil 1). V rozhodujícím zápase o 1. místo se naše 
přípravka utkala s Trhovými Sviny. Zápas skončil nerozhodným 
výsledkem 2:2 (M. Urazil 2 ). 
Konečné pořadí turnaje: 1. Spartak Trhové Sviny 
                                        2. FK Topmen Spartak Kaplice 
                                        3. Hraničář Horní Stropnice 
                                        4. Lokomotiva České Velenice 
                                        5. Sokol Suchdol nad Lužnicí 
                                        6. TJ Nové Hrady 
 

Nejlepší střelci turnaje: 1. Macák, Trhové Sviny (9 branek), 2. Kunág, 
Horní Stropnice (6 branek), 3. Urazil, Kaplice (5 branek), 4. Trmal, 
Suchdol nad Lužnicí (4 branky), 5. Gažák J., Trhové Sviny (3 
branky). Nejlepším brankářem turnaje se stal F. Říha. Nejlepším 
hráčem byl D. Trmal. Nejlepším střelcem J. Macák.   
Organizátoři celého turnaje by chtěli poděkovat také třem rozhodčím, 
kteří celý turnaj řídili. Jmenovitě: L. Kuzma, M. Kučera, L. Granec. 
Dále chceme poděkovat sponzorům, kteří pomohli uskutečnit tuto 
velmi vydařenou sportovní akci. 
Sponzoři: ALEA prodejna sportovních potřeb - Větrovský D., I-
KONTAKT s.r.o., Renova - Sedlák, Ovoce a zelenina Koschant, Aleš 
Dvořák, PC Servis K+B, Město Kaplice a Trafika Cinert, Restaurace 
U Sedláčků.       

P.Urazil 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              březen 

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…  
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   Hostinec u zdíkovského mostu  
 

Je třeba dát za pravdu panu Jaroslavu Kopeckému ze Zdíků, který 
správně lokalizoval mnou zaslané fotografie. Jedná se o zájezdní 
hostinec, jehož nájemkyní či majitelkou byla v době druhé světové 
války paní Neuwirthová. To správně připomněl pan František 
Novotný z Blanska, který byl v tu dobu poštovním doručovatelem a 
zacházel i do zmíněného hostince. 
Je s podivem, že na starých vojenských mapách (I. a II. vojenské 
mapování Čech) z let 1764-1783 (I.) a 1836-1852 (II.) hostinec 
uveden vůbec není. Přitom se jedná o mapy velmi podrobné. Zřejmý 
je na nich pouze tzv. Lausecker Hof (Lausekerův dvůr), který ovšem 
stál vlevo od původní (i současné) silnice Kaplice – Dolní Dvořiště, 
směrem ke zřícenině Louzku. 
Teprve tzv. Müllerova mapa z let 1877-1880 (je česky psaná) 
obsahuje vedle „Loužeckého dvora“ také malý černý obdélníček 
(označení samostatně stojící budovy) a to těsně vedle mostu přes 
Zvíkovský potok. To je s největší pravděpodobností již zmíněný 
hostinec pí Neuwirthové.    Pavel Mörtl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pohled na mostek přes Zdíkovský potok z místa bývalého hostince 
vpravo dole: srovnávací fotografie od p. J. Kopeckého 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S potěšením Vám oznamujeme, že byla otevřena nová ambulance 

PRAKTICKÉHO LÉKA ŘE 
v poliklinice v Kaplici, ulice Gen. Fanty 25 /přízemí proti bufetu/ 

 

Ordinace poskytuje komplexní léčebně preventivní péči nejen praktického lékaře pro dospělé, ale i internisty a diabetologa 
(z veřej. zdravot. pojištění některé úkony v závislosti na  smlouvách se zdravotními pojišťovnami). 
 

Provádí: - EKG vyšetření 
- diagnostiku a léčbu funkčních poruch hybné soustavy  (zejména páteře) 
- aplikaci analgeticko-myorelaxačních infuzí (proti bolesti a k uvolnění svalů) 
- aplikaci bronchodilatačních infuzí (k rozšíření dýchacích cest) 
- aplikaci hemoreologických infuzí (ke zlepšení prokrvení při onemocněních cév zejména dolních končetin) 
- inhalační léčbu (ultrazvukovým inhalátorem ke zlepšení dýchání a vykašlání při zánětech průdušek a astmatu) 
- odbornou pomoc při léčbě obesity (včetně sestavení  individuálního jídelníčku) 
- vyšetření hladiny cholesterolu, krevní skupiny 
- očkování (i před cestou do zahraničí) 
Ordinace také provádí v oblasti závodní zdravotní péče preventivní prohlídky a odbornou poradní činnost v otázkách ochrany  
a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců. 
 

Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá: 7 - 11 hodin, Út: 14 - 18 hodin. Po dohodě možnost objednání, i mimo ordinačních hodin.  
 

Lékař MUDr. Markulček má atestace a specializované způsobilosti v praktickém lékařství, vnitřním lékařství, diabetologii  
a posudkovém lékařství, certifikát z manuální medicíny, způsobilost v BOZP. 
Ordinace přijímá nové klienty.  

Tel.: 720 581 160 – v čase ordinačních hodin  


