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   Starost ův sloupek 
 

V předposlední červnový čtvrtek se na náměstí uskutečnilo setkání s  
Českokrumlovským deníkem, které za pěkného počasí přilákalo 
mnoho diváků širokého věkového spektra. Tomuto setkání předchá-
zela anketa mezi lidmi a potěšitelné bylo sdělení moderátora, že ve 
srovnání s anketami v jiných městech, vyzněla zdejší velmi dobře a 
tazatelé jsou v převážné většině spokojení a žije se jim zde celkem 
dobře. Přesto se pochopitelně vyskytují problémové oblasti, jež si v 
rámci možnosti sloupku dovolím glosovat. Současná nejbolestivější 
oblast je zvyšující se nezaměstnanost v kaplických firmách a v někte-
rých případech vrcholící až ukončením činnosti v nich. Opakovaně se 
potvrzuje, že volný trh negarantuje trvalý rozvoj, není všemocný a že 
dříve či později k opakovanému kolapsu hospodářství dojde. Tím na 
přetřes přichází myšlenka řízeného hospodářství s najitím takových 
mantinelů, aby ale nedošlo pouze k hospodářství státnímu. Tedy k 
opačnému extrému než prožíváme v této době. Možnost vstupu města 
do jednání s firmami ohledně jejich strategie a tím i fungování ve 
městě je téměř nulová a je ztížena i tím, že převážná většina je ve 
vlastnictví zahraničních majitelů. I proto se já a mí kolegové odmí-
táme k této problematice vyjadřovat ve sdělovacích prostředcích, 
neboť konstatování, že je nám tohoto stavu líto a že se dovedeme 
vcítit do pocitů propuštěných zaměstnanců, silně zavání alibismem. 
Moderátor pořadu navedl otázky i na tolik probírané oplocení pů-
vodní části parku. Opakovaně sděluji, že po jeho kolaudaci a otevření 
počátkem července bude návštěvníky běžně využíván k plné jejich 
relaxační spokojenosti a to v období letního času od 07.00 hodin do 
22.00 hodin a v tzv. zimním od 07.00 do 19.00 hodin. Tedy nejde v 
žádném případě o uzavření parku a zamezení vstupu do něho, jak 
bylo v některých případech mylně chápáno, nýbrž jde o zabezpečení 
majetku města, tudíž i majetku nás občanů v nočních hodinách. Určitě 
to přispěje i k bezpečnosti této lokality, protože její monitorování ve 
výše uvedené době je, ať ze strany městské policie či kamerového 
systému, problematické. 
V současné době se dokončuje tolik potřebná rekonstrukce ulice v 
Malšském údolí. Nové sportovní hřiště v prostoru za bývalou základ-
ní školou v Omlenické ul. má ta nejpřísnější měřítka a bude 
především sloužit všem třem školským zařízením v budově působí-
cích. O prázdninách projde opravou interier tělocvičny v ZŠ Fantova. 
V souvislosti s rekonstrukcí chodníku v části Linecké ul. se prodlouží 
dvoutrubkový systém centrálního zásobování teplem s možností 
napojení dalších objektů. Na hradě Pořešín dováděli samurajové, na 
silnicích cyklisté v dalším ročníku „Kolem kolem Kaplicka“ a 
poutníci v projektu Poutní místa na Malši dorazili k našim kostelům. 
Vážení spoluobčané, dovolte i vám a vašim dětem popřát spokojené 
prázdninové putování a po nich i v tomto sloupku nashledanou. 

Ferdinand Jiskra 
               

  Volby do Evropského parlamentu  
 

5. a 6. června 2009, Kaplice 
 

9 okrsků, 5.548 voličů v seznamu  
1.315 vydaných obálek 
1.307 platných hlasů 
volební účast 23.70 % 
 

číslo Název strany Platné hlasy 
celkem   v % 

4 ODS 364 27.85 
33 ČSSD 338 25.86 
21 KSČM  253 19.35 
2 KDU – ČSL 74 5.66 
5 Suverenita 73 5.58 
3 Věci veřejné 28 2.14 
9 Evropská demokratická strana 23 1.75 
24 SNK Evropští demokraté 18 1.37 
6 Volte Pravý Blok – www.cibulka.net 16 1.22 
1 Libertas.cz 15 1.14 
23 Strana svobodných občanů 15 1.14 
31 Dělnická strana 14 1.07 
32 NEZÁVISLÍ  13  0.99 
22 „STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 11 0.84 
14 SDŽ – Strana důstojného života 8 0.61 
26 Strana zelených 8 0.61 
15 Humanistická strana 6 0.45 
8 Česká str. národně socialistická 5 0.38 
11 Demokratická Strana Zelených 5 0.38 
20 Nejen has. a živn. S uč. do E. 4 0.30 
10 Strana svobodných demokratů 3 0.22 
29 „Strana soukromníků ČR“ 3 0.22 
7 Sdruž. Pro rep. – Republ. Str. Čsl. 2 0.15 
18   Liberálové.CZ  2 0.15 
19 Strana demokracie a svobody 2 0.15 
13 Národní strana 1 0.07 
25 Balbínova poetická strana 1 0.07 
27 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0.07 
30 Zelení 1 0.07 
12 Česká strana národně sociální 0 0.00  
16 Moravané 0 0.00  
17 Spojení demokraté – Sdruž. nezáv. 0 0.00  
28 Lidé a Politika 0 0.00  

Zdroj www.volby.cz 
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   Město bude razantn ější  
 

při vymáhání pohledávek 
 

Dne  25. května přijala Rada města na své schůzi usnesení, kterým 
schválila Smlouvu o spolupráci s exekutorským úřadem v rámci 
projektu MoBEX (moderní beznákladové exekuce). 
Tímto krokem se město snaží o zefektivnění vymáhání svých 
pohledávek. Jedná se především o nesplacené úhrady nájemného, 
poplatky za odvoz odpadu, poplatky za psy a pokuty udělené za 
dopravní přestupky a ve správním řízení. Dlužníci tedy mají poslední 
možnost dohodnout se s Městem Kaplice na splátkovém kalendáři 
nebo jiném, individuálním způsobu úhrady svého dluhu. Pouze tak si 
ušetří nepříjemné chvíle a následné problémy při setkání s úředníky 
exekutorského úřadu.  

Václav Malík, tajemník MÚ Kaplice 
 

   Přidejte se do pr ůvodu  
 

při formanských slavnostech…  
 

 
Hledáme zájemce do historického průvodu letošních formanských 
slavností – dobrovolníky do družiny velmože Petra Voka z 
Rožmberka a jeho bratra Viléma z Rožmberka. Průvod se uskuteční v 
sobotu 29. srpna v době mezi 10.30 a 11.00 hodinou a povede od 
kulturního domu městem až do městského parku. Dobové renesanční 
kostýmy (tuniky, košile) pro družinu vám budou zapůjčeny (možné je 
přijít i ve vlastním kostýmu). Další informace v Infocentru Kaplice 
(ul. Linecká, budova kina), do průvodu se můžete přihlásit tamtéž.  
 

   „Pomoc Rumunsku“ 
 

Humanitární sklad Diecézní charity České Bud ějovice 
 

Vážení, tímto bychom Vás rádi požádali o pomoc při materiální 
sbírce určené pro Rumunsko. Celou materiální pomoc odveze 
Diecézní charita České Budějovice do Oradea v Rumunsku, kde 
pomoc rozdělí potřebným pracovníci Diecézní charity Oradeo pro lidi 
v nouzi v sociálních projektech pro děti, matky s dětmi, jídelně pro 
chudé, charitní nemocnici, pro lidi žijící na smetišti apod. 
Prosíme o pomoc v těchto záležitostech: 
* Trvanlivé potraviny, vodu (balené, se zárukou alespoň půl roku) 
*  Hygienické prostředky, potřeby 
* Ošacení pánské, dámské, dětské, zvláště zimní (dětské boty,   
   bundy, šály, čepice, rukavice, prádlo, svetry) 
* Dětské kočárky, postýlky, matrace, ložní prádlo, ubrusy, ručníky,  
   utěrky, vybavení kuchyně… 
* Domácí potřeby, sportovní potřeby funkční, ne lyže, drobné  
   předměty cennější 
*  Věci noste v krabicích. Vše prosím čisté, použitelné. 
 

Příjem věcí: 27. 5. - 30. 9. 2009       
Místo doručení: Charita Kaplice, Náměstí 42, Kaplice 
Kontaktní osoba: Alena Schmiedová, telefon: 731 604 505                                         
 

Charitní pečovatelská služba Kaplice, Strahovská 256, Velešín 
Kontaktní osoba: Alena Odlová, DiS., telefon: 731 604 449 
 

Prosíme nejprve o telefonický kontakt pro upřesnění informací  
Za Vaši veškerou pomoc předem velice děkujeme! 

 
 
 

V červenci kino nepromítá 
DOVOLENÁ 

Na srpen připravujeme 
 

3. po., 4. úterý NEDODRŽENÝ SLIB  /  Drama Slovensko, Česko 
5. středa  PŘEDČÍTA Č / Drama USA/Německo 
10. po., 11. úterý HOLKA Z M ĚSTA / Romantická komedie USA   
12. středa  VÉVODKYN Ě / Historické drama  
17. po., 18. úterý COCO CHANEL / Francouzské drama 
19. středa HAPPY GO LUCKY  / Komedie Velké Británie  
24. pondělí HOME  / Francouzský dokumenární film   
25. út., 26. středa ANDĚLÉ A DÉMONI  / Mysteriozní thriller 
31. pondělí JMÉNEM KRÁLE  / Historické drama ČR   

 
  

 
 
 
28. 6. – 31. 7., pondělí – pátek      od 9.00 – 16.00 hodin  

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  
„ POUTNÍ MÍSTA NA MALŠI“  
Fotografie Jiřího Plachého. Kostely, kapličky, Křížové cesty, Boží 
muka a nejmalebnější zákoutí od Sandlu až po Kaplici…  
Výstavní síň kulturního domu Kaplice 
 

4.  + 5. července    od 9.00 hodin 

SRAZ VŠECH ZNAČEK  
Veteráni versus nová doba 
Motoristická soutěž auto – moto, bez omezení roku výroby. Sraz 
v 8.00 – 9.30 hodin na koupališti (za hřištěm Spartak Kaplice) 
V 10.00 hod. příjezd soutěžících na náměstí, předvedení vozidel, 
ukázka dopravní nehody a její likvidace /záchranný sbor/ a další 
doplňující program na náměstí. 12.30 hod.: start Orientační soutěže.  
Od 19.00 hod. na koupališti: vyhodnocení soutěže, slosování o hlavní 
výhry pro diváky, hudba a zábava až do noci.  Hraje PYŠKOT.  
Startovné: 250,-/další člen posádky: 20,- Kč/ vstup na večerní zábavu: 20,- Kč 
Pořádá VETERAN CAR CLUB KAPLICE 
 

17. července, pátek     od 21.00 hodin  

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice 
 

   Výstava Zapomenutá řemesla  
 

Rozvoj cechů a řemesel v Kaplici  
 

Ze spolupráce ZŠ Omlenická v Kaplici a Městské knihovny Kaplice 
vzešla tato zajímavá výstava i myšlenka a realizace vytištění knížky 
Zapomenutá řemesla, Rozvoj cechů a řemesel v Kaplici, s ilustracemi 
žáků výše zmíněné školy. V průběhu celého školního roku se všichni 
žáci věnovali tvůrčí činnosti, při níž se historií a rozvojem řemesel a 
cechů zabývali. Děti se nejprve s jednotlivými řemesly podrobněji 
seznamovaly a ve skupinách bylo jejich úkolem si některá z nich i 
vyzkoušet, aby na „vlastní kůži“ poznaly, co práce řemeslníků 
obnášela. Později tak začala vznikat cechovní znamení, prapory, 
pečetě, vývěsní štíty, řemeslné výrobky, obrázky, ale také stavení, 
v nichž řemeslníci pracovali. Každá skupina svůj cech musela 
ostatním představit. Výsledek jejich práce můžete zhodnotit i vy na 
výstavě v městské knihovně, v oddělení pro děti. Potrvá zde po celé 
prázdniny (otevřeno v pondělí, ve středu a čtvrtek od 12.00 hodin).   
 

Poděkování patří sponzorům: JEDNOTA DS v Kaplici, TIP 
TRADING spol. s r.o. – p. Tošner, QUELLE – p. Mašková, PC servis 
– p. Knížek, OKNOTHERM – p. Krba, Klenoty – p. Mocková a 
ELES s.r.o.  

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červenec 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
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    Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 22. června 2009 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� prodej pozemků KN p.č. 2639/2 o výměře 5445 m² a p.č. 2633/2 o 

výměře 189 m² v k.ú. Střítež Obci Střítež se sídlem v Kaplici - 
nádraží 2 za cenu 3,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 2146/14 k.ú. Pořešín o výměře 212 m² 
manželům Milanu a Zdeňce Lovčí, bytem Pořešín za cenu 80,- Kč/m² 
+ NSP  

� prodej pozemku p.č. 146/3 k.ú. Blansko o výměře 59 m² s věcným 
břemenem vedení vodovodního řadu manželům Miroslavu a Janě 
Třískovým, bytem Blansko za cenu 50,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku KN p.č. 1992/2 k.ú. Kaplice o výměře 835 m² Místní 
organizaci Českého rybářského svazu Kaplice za cenu 110,- Kč/m² + 
NSP  

� prodej pozemků KN p.č. 1427/24 o výměře 1024 m², p.č. 1427/28     
o výměře 49 m², p.č. 1427/1 o výměře 4119 m² a p.č. 1427/12 o vý-
měře 3583 m² vše v k.ú. Ličov-Desky Obci Malonty, se sídlem 
Malonty 27 za cenu 40,- Kč/m² + NSP 

� směnu pozemkové parcely KN č. 1660/27 k.ú. Kaplice o výměře 137 
m² ve vlastnictví Města Kaplice za část pozemkové parcely č. 528/1 
k.ú. Blansko o výměře 136 m² ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. 
bezúplatně, náklady hradí obě strany na napůl 

� prodej nemovitosti čp. 233 Nové Domky se st. parcelou č. 685           
o výměře 171 m² a p.č. 686 o výměře 340 m² v k.ú. Kaplice s bytovou 
jednotkou o vel. 1+1 Heleně Němcové, bytem Kaplice na základě 
výsledku výběrového řízení formou obálkové metody za cenu 
231.000,- 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 Ing. Lukáši 
Zifčákovi, bytem Kaplice na základě výsledku výběrového řízení 
formou obálkové metody za cenu 412.000,- Kč 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 528/3 k.ú. Žďár o výměře 83 
m² za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1710 k.ú. Kaplice o vý-
měře cca 450 m² za cenu 30,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 329/1 ostatní plocha o vý-
měře 1222 m², p.č. 330 ostatní plocha o výměře 2725 m²,  p.č. 331 
zastavěná plocha včetně stavby bez č.p. o výměře 12 m², p.č. 332 
ostatní plocha o výměře 302 m²,  p.č. 333 o výměře 211 m² zastavěná 
plocha včetně budovy č.p. 449 a část pozemku p.č. 335 ostatní plocha 
o výměře cca 500 m² vše v k.ú. Kaplice včetně stanovených podmí-
nek a zřízení věcného břemene práva vstupu, vjezdu, uložení a údržba 
kanalizačního řadu a veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 330 a p.č. 
329/1 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 998.440,- Kč  

� odkoupení lesního pozemku p.č. 895/54 k.ú. Pořešín o výměře 34115 
m² včetně lesního porostu od současného vlastníka zapsaného na LV 
č. 92 za cenu 534.030,- Kč  

� předložený materiál (textový i mapový) pro přípravu návrhu zadání 
nového územního plánu města Kaplice tak, jak jej projednala 
rozvojová komise města ve spolupráci se zpracovatelem a pořizo-
vatelem nového územního plánu  

� Územní energetickou koncepci Města Kaplice za konstatování, že 
koncepce v budoucnu nebrání využití alternativních zdrojů např. ve 
formě pyrolýzy apod. a pověřuje vedení Města Kaplice, 
aby v jednotlivých správních řízeních uplatňovalo stanoviska 
v souladu s ust. § 3, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), dále 
pověřuje vedení Města Kaplice a Odbor životního prostředí a Úřad 
územního plánování Městského úřadu Kaplice přípravou obecně 
závazné vyhlášky města v souladu s ust. § 50, odst. 3 zákona o ochra-
ně ovzduší 

� provedení rozpočtového opatření č. 8 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického Městského úřadu Kaplice  

� Darovací smlouvu mezi firmou J.Z.M. Kaplice s.r.o. a Městem 
Kaplice  o poskytnutí věcného daru – oprava společného sociálního 

zařízení v Domě pečovatelské služby v Kaplici v hodnotě 51.954,31 
Kč   

� Darovací smlouvu mezi Janem Říhou, bytem Žďár a Městem Kaplice 
o převodu vodovodního řadu  v osadě Žďár v hodnotě 250.000,- Kč  

� Darovací smlouvu mezi firmou ZEMAV Rybník s.r.o. a Kulturním a 
informačním centrem Kaplice o poskytnutí věcného daru v hodnotě 
21.000,- Kč, který bude použit na akci Petropavlovská pouť konanou 
dne 28. 6. 2009  

� napojení kuchyňských sporáků v obytných domech č.p. 509, 510, 
526, 527 a 528 na sídlišti Na vyhlídce, které jsou v majetku Města 
Kaplice na elektrickou energii 

 

 II. zamítá  
� žádost o prodej části pozemku p.č. 396/1 k.ú. Kaplice  
� žádost o prodej části pozemku p.č. 529/1 k.ú. Žďár a pověřuje vedení 

města a příslušné vedoucí odborů městského úřadu vstoupit do 
jednání s žadatelkou ve věci prodeje části uvedeného pozemku   
 

III. pov ěřuje  
� Odbor dopravy a SH a Odbor správy majetku Městského úřadu 

Kaplice prověřit stav zábradlí v Českobudějovické ulici z pohledu 
bezpečnosti provozu. 

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

   Pasování prv ňáčků v knihovn ě  
 

Ve dnech 10. a 12. června 2009 proběhlo v dětském oddělení Městské 
knihovny v Kaplici „pasování“ žáků 1. tříd ZŠ Školní a ZŠ Fantova 
na „Rytíře krásného slova“, pasovány byly i paní učitelky. Každý 
„pasovaný rytíř“ dostal pamětní list a medaili a může se tak stát 
čtenářem knihovny na 1 rok zdarma. Děti byly moc šikovné a 
knihovna se těší na své nové čtenáře. 
 

KNIHOVNA KAPLICE UPOZORŇUJE NA LETNÍ PROVOZ: 
 

v době letních prázdnin bude oddělení pro děti  
zavřeno  27. července  – 7. srpna 2009 

 

oddělení pro dospělé   
zavřeno  10. – 14. srpna 2009  

 
PROJEKT ENERGIE  
PRO JIHOČESKÝ VENKOV 
 

7. 7. - 10. 7. a 13. 7. - 16. 7. 2009 vždy od 19.00 hodin proběhne na 
zámku v Nových Hradech kurz projektu Energie pro jihočeský 
venkov. Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití 
alternativních zdrojů energie, proto je kromě přednášek plánovaná i 
exkurze. Kurz je bezplatný. Absolventi kurzu získají certifikát. 
Za Ústav fyzikální biologie JU a Castech - novohradské sdružení pro 
povznesení věd a technologií srdečně zve Mgr. Naďa Štysová.  
Zájemci přihlaste se na e-mail: Nada.Stysova@seznam.cz 
Program bude uveden na webových stránkách Castech-nh.xf.cz.  

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí“ 
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  Charitní pe čovatelská služba Kaplice  
 

v číslech 
 

Charitní pečovatelská služba Kaplice (dále jen CHPS Kaplice) má za 
sebou přes rok práce pod záštitou organizace Charita Kaplice. Než se 
ponoříme do statistiky sociální služby, ráda bych připomněla poslání 
CHPS Kaplice a základní činnosti služby.  
Posláním Charitní pečovatelské služby Kaplice je poskytovat pomoc 
a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
nemoci či zdravotního postižení, tak aby mohli co nejdéle setrvat ve 
svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného 
života společnosti. Tato pomoc směřuje k obyvatelům města Kaplice, 
Velešín a okolních obcí.  
Dle zákona o sociálních službách zajišťuje CHPS Kaplice tyto 
základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu / pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu / poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy / pomoc při zajištění chodu domácnosti / 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / základní 
sociální poradenství.  
Mimo těchto základních činností CHPS poskytuje také tzv. 
fakultativní služby (dohled nad dospělým uživatelem, pomoc při 
samostatném pohybu mimo domácnost uživatele, telefonické vyřízení 
nutných záležitostí, doprava na určené místo a zpět). 
 

Nyní bych ráda přešla k číslům, která naší službu a především práci 
vystihují nejlépe. Charitní pečovatelská služba Kaplice měla 
v průběhu roku 2008 celkem 48 uživatelů. Z toho 12 mužů a 36 žen.  
V současné době má CHPS Kaplice 7 uživatelů přímo ve městě 
Kaplice a 3 uživatele v okolních obcích města. Ve Velešíně a jeho 
blízkém okolí poskytuje CHPS Kaplice své služby 35 osobám.  
V loňském roce 2008 vykonaly pracovnice v sociálních službách/ 
pečovatelky 7097 úkonů pečovatelské služby. Za první tři měsíce 
roku 2009 vykonaly pečovatelky 2040 úkonů.  
Nejvíce využívané služby jsou: dovoz a donáška jídla, běžné nákupy, 
běžný úklid v domácnosti, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
pomoc při úkonech osobní hygieny, dohled nad dospělým uživatelem 
a doprovod uživatele.  
Základní sociální poradenství CHPS Kaplice v roce 2008 poskytla 
cca. 89x. V roce 2009 v prvním čtvrtletí vykonala sociální pracovnice 
základní sociální poradenství 26x. Poradenství se většinou týká 
příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek, dávek mimořádných 
výhod (průkazek ZTP) aj. 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovnicím služby, ředitelce 
organizace, všem donátorům a všem těm, kteří nás podporují ať už 
slovem nebo hmotným darem. Bez nich by sociální služba a uvedená 
čísla neexistovala.  
V případě zájmu o poskytování pečovatelské služby na území města 
Kaplice či města Velešín kontaktujte pracovnici v sociálních 
službách/ základní sociální poradenství Alenu Odlovou, Dis., (tel. 
731 604 449),  která Vám poskytne bližší informace o dané službě.  

Bc. Dagmar Grillová, vedoucí CHPS Kaplice / sociální pracovnice 

 
Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování od Pečovatelské služby Města Kaplice 
 

Jménem všech klientů a zaměstnanců Pečovatelské služby Města 
Kaplice, bychom chtěli vyjádřit vřelé poděkování našim sponzorům, 
společnosti American Chance Casinos a společnosti J. Z. M., s. r. o 
Kaplice, zastoupené panem Ježkem za štědré sponzorské dary pro 
Dům s pečovatelskou službou v Kaplici, díky nimž se nám podařila 
rekonstrukce koupelny pro klienty naší služby. Velmi vřelé 
poděkování patří především panu Ježkovi za podporu a pomocnou 
ruku, za skvělou komunikaci, vstřícnost a rychlost.  
Hluboké uznání a poděkování patří rovněž paní Měšťanové za velmi 
pěkné uspořádání posezení ke Dni matek pro naše klientky.  
VŠICHNI DĚKUJEME.  

Kolektiv klientů a zaměstnanců Pečovatelské služby Města Kaplice 

 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

9. - 12. červenec   Novohradské Znění 
4. ročník festivalu alikvotní hudby i zpěvu v historických objektech 
města, např. Rezidence, Státní hrad Nové Hrady a hradní nádvoří. 
Účinkují: Hradišťan a Evropský alikvotní sbor pod vedením Prof. 
Steffena Schreyera, Hosoo&Transmongolia - hrdelní zpěv, Lída 
Chrášťanská - Tance míru, Tomáš Kočko & ORCHESTR a hosté - 
slovanská worldmusic, Létající buben, Pražský hradčanský orchestr, 
Zkamenven, Brněnské divadlo Radost s pohádkou a další. Výroba 
didgeridoo, hudební workshopy a tvůrčí dílny pro děti i dospělé. 
Pořádá KIC N. Hrady, (podrobný program na www.novehrady.cz) 
 

9. července    Koncert Asonance  
Česká folková skupina se zaměřením na skotské a irské lidové balady 
a písně, od 20.00 hodin. Nádvoří hradu Rožmberk 
 

11. července   Black Bottom 
Koncert jazz, swing traditional jazz. Rezidence Nové Hrady.  
 

11. - 12. července   Borůvkobraní   
BOROVANSKÉ FOLKLORNÍ A BORŮVKOVÉ SLAVNOSTI  
V areálu zámku, Borovany 
Sobota od 13.00 hodin: den jihočeského a dolnorakouského folkloru, 
večer lidová zábava s Podhorankou a borůvkovou tombolou, pohádky 
a výtvarné dílny pro děti. Borůvkový a řemeslný jarmark, borůvková 
a staročeská hospoda… 
Neděle od 10.00 hodin: Borůvkové inspirace módní a aranžérské, 
Borůvkový receptář, ochutnávka a prodej borůvkových dobrot, 
Borůvkový zahrádkář - rady pro pěstitele borůvek s prodejem sazenic, 
Borůvková lékárna - léčivé účinky borůvek s prodejem výrobků,  
Soutěž jedlíků borůvkových knedlíků (ve 12 hodin u jídelny ZŠ), Hry 
kapra Jakuba Borůvkáře pro děti, Borůvkové výtvarné dílny 
(batikování, keramika, perníčky). Vystoupí Swing band Agria, 
Táborští pouličníci, cimbálová muzika Technik Ostrava a L. Rokyta 
na panovu flétnu, divadélko KOS a Jiskra - pohádky pro děti, žonglér 
Vojta Vrtek, Pavlína Ďuriačová.  

 
 

15. července    Kytice  
V podání Jihočeského divadla České Budějovice, od 20.00 hodin. 
Nádvoří hradu Rožmberk.  
 

18. července   Jiří Stivín a Robert Hugo 
Koncert (flétny, cembalo). V kostele Navštívení Panny Marie od 
19.00 hodin. (předprodej vstupenek a 150,- Kč v infocentru, tel. 387 
001 351). Borovany.  
 

21. července  Bratři z růže  
Skupina historického šermu, od 19.00 hodin. Nádvoří hradu 
Rožmberk.  

 

22. - 29. července    Malířské sympózium  
Setkání 10 výtvarníků z České republiky, volná tvorba i přístup pro 
veřejnost, pořádá Galerie VIDA Č. Budějovice. Místo konání: 
Koželužna, Nové Hrady. 29. 7. vernisáž obrazů ze sympozia  
v Galerii na Státním hradě Nové Hrady.  
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   Vodní záchraná ří školili  
 

kaplické gymnazisty  
 

Studenti kaplického osmiletého Gymnázia, SOŠE a SOU - třídy 
SEKUNDA a TERCIE se zúčastnili třídenních zdravotnicko-
turistických kurzů v Dolní Vltavici. Pod vedením zkušených členů 
Vodní záchranné služby ČČK MS Český Krumlov se studenti učili 
praktickým dovednostem ze zdravovědy, vodních aktivit a jiných 
branných prvků.  
Hned první den prověřila odhodlání studentů chladná voda lipenského 
jezera a to při nácviku záchrany tonoucího. Po této zkušenosti si jistě 
většina z nich vzala k srdci slova instruktorky Adély Černé, že lepší je 
použít pro záchranu plavidlo či záchranářské pomůcky než se 
zbytečně vrhat do chladných vln. Někteří si ledovou koupel užili ještě 
několikrát při výuce ovládání plavidel. Raft, kanoe, sit on top, 
seakajak či pramice se pro některé zdála nerozlousknutelným 
oříškem, zvláště když se k chladné vodě přidal ještě chladnější vítr a 
nepříjemné vlny. Kromě již zmíněných vodních aktivit byla náplň 
kurzu směřována k praktickému zvládnutí první pomoci, kdy si vodní  
záchranáři spolu s pedagogickým dozorem připravili pro studenty 
několik reálných situací. Velkým zážitkem bylo pro mnohé jistě i 
přežití v praxi. V tomto případě byli studenti rozděleni do skupin, ve 
kterých se podle map měli dostat na určené místo. Tam je kromě 
drobných úkolů čekala i příprava bivaku, ohně a jídla a konečně i 
přečkání noci v terénu. 
Získané znalosti a dovednosti studenti zhodnotili v závěrečném 
branném závodě, na jehož organizaci se kromě Vodní záchranné 
služby podílel i Český červený kříž. Mezi plněné úkoly patřila např. 
dopomoc unavenému plavci, slalom s pramicí, transport raněného, 
první pomoc, vázání uzlů, střelba vzduchovkou či určení azimutu. 
Hodnocení obou kurzů bylo z pohledu hlavního organizátora Ing. 
Milana Bukáčka velice pozitivní a nejen on věří, že pokud by se 
někdo ze zúčastěných studentů dostal do podobné situace, jaké byly 
simulovány, tak by byl již připraven tuto situaci zvládnout dle svých 
možností. Stejně tak pedagogický dozor Mgr. Brůžková a Mgr. 
Císařová hodnotí celý kurz velice kladně a to jak z organizačního 
hlediska, tak z hlediska přínosu do výuky, která bývá bohužel často 
pouze teoretická.   Zorka Brůžková, Gymnázium Kaplice 

 
   Výcvik ps ů Na Střelnici 
 

Základní kynologická organizace Kaplice Na Střelnici oznamuje 
všem zájemcům o výcvik psů, že počínaje dnem 5. 7. 2009 organizuje 
základní výcvik poslušnosti. Vítáni jsou všichni majitelé se svými 
pejsky bez rozdílu plemene a původu. Výcvik může navštěvovat 
každý, kdo se chce naučit komunikovat se svým pejskem a lépe mu 
porozumět.  
Místem konání je cvičák ZKO Na Střelnici (u silnici na Omlenice), 
každou neděli od 9.00 do 10.00 hodin. Výcvik probíhá pod vedením 
zkušeného výcvikáře.  

Za ZKO Kaplice Jiří Bartal a JUDr. Jiří Císař 

   Fantováci v nahrávacím studiu  
 

Jak už jistě víte, od září jsme zapojeni do mezinárodního projektu 
„Parky a zahrady našich měst“. Naším dalším úkolem bylo vybrat a 
nazpívat dvě české písničky na společné CD. V písničkách se měly 
objevit motivy přírody, takže jsme si vybrali večerníčkovou písničku 
„Zdálo se ti, zdálo“ a známou dětskou písničku „Tři čuníci“ jsme 
trochu pozměnili a nazvali „Dvě veverky“ – to proto, že veverky jsou 
„hrdinky“ našeho projektu.  
Od konce března jsme nacvičovali zpěv a hru na flétnu, klavír a 
housle. V červnu jsme písně jeli nahrát do profesionálního studia ve 
Vyšším Brodě. Potom, jako ostatní naši partneři, jsme zaslali písničky 
do školy ve Velké Británii, kde se písničky nahrají na společné CD, 
které na začátku příštího školního roku obdržíme.  

Text naší nové písničky: 
Dvě veverky 
1. Pěkně za sebou dvě veverky jdou, ťapají si v lese cestou necestou, 
doupě hledají, cestu neznají, vyšli spolu do lesa a oříšky si 
chroupají… 
Ref.: Chrupi chrupi chrup, chrupi chrupi chrup, … 
2. Stromy stojí tu, keře zase tam, dvě veverky jdou, ani neví kam, 
ocásky mávají, po větvích skákají, a tak při tom do kroku a zvesela si 
zpívají… 
Ref.: Hopi hopi hop, hopi hopi hop, … 

ZŠ Fantova  

 
   Depáci vyhráli! 
 

Přelom května a června ve znamení fotbálku 
 

Koncem května a začátkem června probíhal turnaj ve stolním fotbale 
mezi uživateli sociální služby NZDM Depo sídlící na adrese Náměstí 
206, Kaplice. Posláním sociální služby NZDM Depo je 
prostřednictvím nabízených aktivit navazovat kontakt s uživateli, 
usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu 
dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, 
poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak 
jejich sociálnímu vyloučení. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 20 dětí a nejlepších šest jelo v sobotu 6. 
6. 2009 reprezentovat NZDM Depo do Týna nad Vltavou. Tam 
uživatelé NZDM Depo obsadili v turnaji krásné 2. a 3. místo. Domů 
přivezli nejen zasloužilé medaile, ale i putovní pohár pro celkového 
vítěze turnaje. Odvetné zápasy se budou konat v září, v prostorách 
NZDM Depo.  
Touto cestou bychom rádi založili tradici přátelských zápasů mezi 
nízkoprahovými zařízeními NZDM Depo a NZDM Bongo, nejen ve 
stolním fotbale, ale také v řadě jiných nabízených aktivit. Jakou jsou 
například soutěže mezi uživateli hudební a divadelní dílny, nebo 
výtvarné či fotografické soutěže. 

Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice 

 
   Fantovka 9. června 2009 slavila 
 

Němčináři z Fantovky oslavili společně stráveným dnem 5. výročí 
spolupráce s dětmi ze školy v Rainbachu v Horním Rakousku. 
Nejprve jsme se pochlubili změnami v naší škole a v našem městě 
Kaplici. Návštěva Českého Krumlova spojená s prohlídkou zámku 
rakouské děti a učitele nadchla. Co by to bylo za oslavu bez dobrého 
jídla! V tom nás nezklamala nová kaplická pizzerie. Celou akci nám, 
jako vždy, sponzorovala firma Alu.plast s.r.o z Kaplice, které moc 
děkujeme. 

Němčináři z Fantovky 
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   Fantovka vítá   
 

a navštěvuje partnery projektu  
 

V posledním čtvrtletí tohoto školního roku nás navštívila 
delegace z Francie a dvě učitelky z naší školy byly vyslány 
na druhé společné pracovní setkání v Athénách. Koncem 
června nás ještě navštívilo dvanáct kolegů a kolegyň ze 
základní školy v řeckém Chaidari (část Athén). 
V dubnu jsme na Fantovce přivítali koordinátora celého 
projektu a zároveň ředitele základní školy ve francouzském 
Colmaru, který na jih Čech zavítal i se svou rodinou. Jeho 
čtrnáctiletá dcera se účastnila spolu s deváťáky výuky a 
bydlela v rodině naší žákyně. Všem vyprávěla o Francii, 
jejich školství, kultuře a dalších zajímavostech. Obě dívky 
se ihned skamarádily, jsou v kontaktu a hodlají se navště-
vovat i nadále. Pan ředitel a jeho manželka poznávali i 
krásy našeho okolí – z Lipna, Českého Krumlova a 
Českých Budějovic byli více než nadšeni. Naše škola se jim 
také líbila, děti z prvních a druhých ročníků jim zazpívaly i 
zatancovaly. Ve školní jídelně zrovna vařili svíčkovou, 
takže si celá rodina u nás i pochutnala. 
V květnu se koordinátoři a učitelé zapojení do projektu 
sešli již na druhé pracovní schůzce – tentokrát v řecké škole 
v Chaidari. Z naší školy jsme jely dvě učitelky a měly jsme 
tu čest bydlet přímo v rodině ředitelky školy. Hlavním 
úkolem bylo zhodnotit dosavadní práci na projektu a 
konkrétně naplánovat úkoly a činnosti na další školní rok. 
Všichni partneři (Německo, Itálie, Španělsko, Velká 
Británie, Norsko, Turecko, Francie a Česká republika) byli 
seznámeni s kulturou, školstvím a životem v Řecku, 
navštívili památky, ochutnali skvělou řeckou kuchyni a 
načerpali „pohodovou“ atmosféru, která je díky sluníčku a 
tamější mentalitě pro Řecko tak typická a pro nás tak 
záviděníhodná. 
Koncem června nás Řekové navštívili na Fantovce. Po 
prohlídce školy a Kaplice jsme se jeli pokochat krásou 
památek Českého Krumlova a ochutnat typicky české jídlo 
v českokrumlovské restauraci. 
Příští školní rok nás opět čeká spousta dalších zajímavých 
úkolů a návštěv, na které se všichni moc těšíme.  

Tým z Fantovky  

 
   Překvapení pro d ěti 
 

Ve středu 22. 4. 2009 prožily děti 4. MŠ Nové Domky nevšední 
dopoledne. Vydaly se na hřiště za koupalištěm, kde na ně čekalo 
překvapení. Parta modelářů rádiově řízených leteckých modelů jim 
předvedla několik skvělých modelů ve vzduchu. Děti si mohly sami 
vyzkoušet vypouštět malé modely (bez motorů) do vzduchu. Akce se 
dětem velmi líbila. Všem modelářům z Křemže a okolí moc děkujeme 
za bezvadně prožité dopoledne a těšíme se na další spolupráci. 

Kolektiv učitelek MŠ Nové Domky 

 

 
   Otevřená brána do Evropy 
 

Opět se nám podařilo - a to už potřetí - získat finance pro aktivity a 
výměnné stáže našich žáků do obdobných odborných škol v 
zahraničí. Náš nový a úspěšný projekt se tentokrát věnuje  
učňovskému oboru mechanik-opravář a máme i nového partnera - 
Střední odbornou školu v polském Gdaňsku. Projekt se jmenuje 
Evropa potřebuje šikovné ruce a k jeho hlavním produktům patří:  
- obrázkový manuál pro odbornou výuku v anglickém a německém 
jazyce 
- náměty pro realizaci projektového vyučování na škole (první projekt 
Moderní je nekouřit, bude následovat projekt Za školou). Naši 
evropští partneři budou také postupně přispívat svými kreativními 
nápady a zkušenostmi při řešení problému škol se závislostí na 
drogách a vysokou absencí žáků na školách.   
- tvorba vlastních programů pro interaktivní tabuli a její využití v 
rámci odborného vyučování. 
 

V současné době připravujeme první stáž našich absolventů 
úspěšného projektu Europass, opět v naší slovenské partnerské škole 
v Nitře. Budou následovat ještě další stáže pro pracovníky školy a 
nezaměstnané na trhu práce. O úspěšně zrealizovaném prvním 
projektu Gastrofest jsme kaplickou veřejnost již informovali. Naše 
škola získala z evropských fondů již celkem jeden milion korun na 
výměnu a předávání zkušeností z oblasti učňovského školství. 

 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, PaedDr. Jitka Papežová 
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7. 7. STRÁŽKOVICE     13 km  
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou, dále 
do Trhových Svinů a Strážkovic. Trasa: Strážkovice – Lomec – 
Střížov – Doudleby – po Z. – Plav – Kamenný Újezd, autobus.  
14. 7. SLAVKOV     15 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Českého Krumlova, dále do 
Větřní. Trasa: Větřní – Kaliště – Slavkov – po M. – Malotín – Český 
Krumlov, autobus.  
21. 7. HRADIŠŤSKÝ VRCH   11 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Suchý vrch – Blansko – 
Hradišťský vrch – přehrada na Černé – Mlýn u Dubu – Na Papírně – 
Kaplice.  
28. 7.  KRAJINA POD KLETÍ    12 km 
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Českého Krumlova, dále na 
vlak v 8.38 hodin do Plešovic. Trasa: Plešovice – po ŽL. – Jiříčkův 
vrch – Na Lazích – Krásetín – Hor. Moučka – Chlum – Křemže, vlak 
12.54 nebo 15.15 hodin.  
________________________________________________________ 
 

Rádi bychom pod ěkovali 
 
Poděkování  
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 23. 5. 2009 do smuteční 
síně v Kaplici s naší maminkou, babičkou a prababičkou paní Marií 
Orholzovou z Blanska. Děkujeme za projevenou soustrast a květinové 
dary.  

Zarmoucená rodina  
 

   Na kolech po knihovnách …  
 

Poděkování 
 

Veterán car club Kaplice děkuje touto cestou kaplické knihovně a 
jejím knihovnicím. Uspořádali jsme společně s nimi knihovnickou 
akci nazvanou „Na kolech po knihovnách regionu“. Jelo se z Kaplice 
do Prachatic a při té příležitosti se zastavovalo v místních 
knihovnách, které byly po cestě a kde na nás všude čekalo malé 
občerstvení. I když ke konci dne začalo pršet, přesto to byl moc pěkně 
strávený den. Ještě jednou DÍKY. 

                                                   VCC Kaplice 
   

   Řádková inzerce 
 

Prodám garáž 815 x 330 cm, 27 m², Kaplice, Míru 749/33. Cenovou 
nabídku a kontakt sms 607 680 199.  
 

Prodám laminátovou kanoj „VERTEX“ a 2 ks pádel v pěkném 
stavu za 800,- Kč. Tel. 776 051 709, Kaplice.  
 

Prodám králíky  na dokrmení i vykrmené, tel. 776 051 709, Kaplice.  
 

   Fotbal     výsledky   
 

"A"  mužstvo  
26. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Jankov 3:1 (3:0) - B: 15. 
Lesňák, 28. Houška, 41. vlastní Řezníček – 78. V.Maxa. 27. kolo SK 
Čkyně – FK Topmen Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: 15. M.Pulec. 28. 
kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Sokol Čížová 2:1 (2:0) - B: 8. 
Flöring, 26. Lesňák – 81. Jindřich. 29. kolo Dražice – FK Topmen 
Spartak Kaplice 0:0. 30. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – Hluboká 
nad Vltavou 5:1 (1:0) - B: 26., 70. Románek, 46. Matoušek, 58. 
Záveský, 90. Beránek – 80. Kokeš.  
"B" mužstvo - I. B t řída 
22. kolo Sokol Křemže – FK Topmen Spartak Kaplice „B“ 2:1 (1:0) - B: 
7. Chromý z pen., 54. Anderle – 56. Micák. 23. kolo FK Topmen 
Spartak Kaplice „B“ – FK Dynamo Vyšší Brod 5:2 (3:1) - B: 16. L.Pulec, 
22. Ševčík, 25. Fiala, 57. Preusler, 85. Beránek – 19., 89. Marek. 24. 
kolo Spartak Trhové Sviny – FK Topmen Spartak Kaplice „B“ 4:2 (3:1) 
- B: 11. Kolář, 33. Tisoň, 41. Štojdl, 90. Gažák – 43. R.Lattner, 67. 
Doubrava. 25. kolo FK Slavoj Č.Krumlov „B“ – FK Topmen Spartak 
Kaplice „B“ 2:1 (1:0) - B: 42. Lukeš, 90. Poláček – 65.Procházka. 26. 
kolo FK Topmen Spartak Kaplice „B“ – FK Dolní Dvořiště 4:2 (2:0) - B: 
28. Preusler, 41. Fiala, 51. Goretki, 87. L.Hejný – 53. J.Hajdák, 90. 
Studený vlastní.  
dorost – I. A t řída 
22. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SK Jankov 1:1 (1:1) - B: 14. 
Kaločai – 7. vlastní Kaločai. 23. kolo Hluboká nad Vltavou – FK 
Topmen Spartak Kaplice 5:2 (2:0) - B: 6.Křiváček z pen., 19. Kerboua, 
52. Meziani, 75. Rozum, 84. Vaš – 69. Bláha, 79. Půlpán. 24. kolo FK 
Topmen Spartak Kaplice – Malše Roudné 2:4 (1:3) - B: 7. Krenauer, 
64. Dang Van – 4., 18. Řežáb, 12. Lonsmín, 78. Matoušek. 25. kolo 
SK Lišov – FK Topmen Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: 14. Hejna, 75. 
Krenauer. 
starší žáci - I. A t řída 
18. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice „B“ 0:3 
(0:0) - B: 49. Hazmuka, 55. Vařák, 70. Hanžl. 19. kolo FK Topmen 
Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov „B“ 3:3 (2:1) - B: 6., 35. 
Zeman, 48. Řepa – 5. Macek, 54. Rozkošný, 66. Kolbaba. 20. kolo 
Lokomotiva Č. Budějovice „B“ – FK Topmen Spartak Kaplice 3:2 (2:0) - 
B: za hosty Zeman, Krnínský. 21. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – 
Hluboká nad Vltavou 5:1 (4:1) - B: 11., 37. Zeman, 4. Krnínský, 6. 
Hami, 32. Holčík – 12.Stráský z pen. 
mladší žáci - I. A t řída 

18. kolo FK Topmen Spartak Kaplice - SKP 
Č.Budějovice „B“ 2:0 (1:0) - B: 3. Kozlík, 59. Lhotský. 
19. kolo FK Topmen Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. 
Krumlov „B“ 1:3 (1:1) - B: 22. F.Marek – 27., 58. Gábor, 
55. Hošek. 20. kolo Lokomotiva Č. Budějovice „B“ – FK 
Topmen Spartak Kaplice 5:0 (2:0). 21. kolo FK Topmen 
Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 5:3 (2:2) - B: 
27., 45., 57. M.Urazil, 1. Divoký, 39. Dreiling – 17., 25. 
z pen. Dvořák, 33. Tejko.   
st. p řípravka - krajský p řebor  
14. kolo – Loko ČB FC Písek – FK Topmen Spartak 
Kaplice 5:2 (1:2) - B: za hosty M.Urazil, Fafl. * 
Lokomotiva Č. Budějovice – FK Topmen Spartak 
Kaplice 2:0 (1:0). 15. kolo – volno. 16. kolo – Kaplice 
FK Topmen Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov 
6:1 (3:0) - B: M.Urazil 4, Malický 2 – Sulzer. * FK 
Topmen Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 1:8 (1:2) - B: 
Tůma – Dušák 2, Pancíř, Dimitrov, Leiš, Jirkovský, 
Sobolík, Matušek.  
ml. p řípravka - krajský p řebor  
14. kolo – Loko ČB FC Písek – FK Topmen Spartak 
Kaplice 2:4 (0:1) - B: za hosty Bárta 4. * Lokomotiva Č. 
Budějovice – FK Topmen Spartak Kaplice 1:0 (0:0). 15. 
kolo – volno. 16. kolo – Kaplice FK Topmen Spartak 
Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov 0:3 (0:1) - B: Lukáč 2, 
Šuga. * FK Topmen Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 
1:5 (1:4) - B: Bárta – Hanus 2, Penner, Schánělec, Kerl.  

 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              červenec 
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   Z historie  
 

K počátkům českého školství  
na Kaplicku po roce 1918 ( část I.) 
 

Vyhlášení státní suverenity na území bývalého politického okresu 
Kaplice (zahrnoval soudní okresy Vyšší Brod, Kaplice a Nové Hrady) 
nebylo po vzniku samostatného Československa v říjnu 1918 jedno-
duchou záležitostí. Na rozdíl od českého vnitrozemí převažovalo 
v Pošumaví a na Novohradsku obyvatelstvo s „obcovacím jazykem“ 
německým a český živel, až na pár výjimek, byl nepatrný. 
Iredentistické snahy německých politiků vyvrcholily na jihu 
vyhlášením takzvané Šumavské župy (Böhmrewaldgau) s cílem 
prosadit u vítězů první světové války připojení německých 
příhraničních území k novému státnímu celku – Německému 
Rakousku, jež vzniklo na troskách Rakousko-Uherska. 
Českokrumlovsko, Hornoplánsko, Volarsko, Novohradsko a 
především pak Kaplice a okolí se staly působištěm oddílů tzv. 
lidobrany (Volkswehru), vytvořené z rakouských vojáků německé 
národnosti, kteří se vrátili z války domů.  Duší těchto dobrovolných 
jednotek, jež měly za úkol v případě potřeby zbraněmi prosadit 
připojení, se stal bývalý nadporučík císařské rakouské armády Franz 
Blättenbauer z Malont. Podle některých údajů měly jednotky v jeho 
podřízenosti (velitelství bylo v Horní Stropnici) kolem čtyř tisíc 
ozbrojenců, držících vedle pušek, pistolí a granátů i těžké kulomety. 
 

Rozhodnutím čsl. vlády v Praze v druhé polovině listopadu 
1918 došlo na zmíněných územích k vojenskému zásahu 
jednotkami nově utvořeného československého vojska  a 
od poloviny prosince začali českoslovenští vojáci svými 
hraničními oddíly střežit novou, zatím ještě vítěznými 
mocnostmi nepotvrzenou státní hranici. Oficiální určení a 
následné vytýčení státní hranice s Rakouskem bylo dílem 
let 1919-20 a v této době již se příhraničí začalo naplňovat 
česky mluvícími občany. Do větších sídelních míst 
přicházeli poštovní a železniční zaměstnanci, státní, berní a 
soudní úředníci, vojáci, četníci a protože s nimi přibyly i 
jejich rodiny, ukázalo se navýsost nutné, vytvořit rychle síť 
českých škol s odpovídajícím počtem učitelů. Takové školy 
prakticky neexistovaly, což logicky vyplývá z tehdejšího 
národnostního složení obyvatelstva Kaplicka. Podle 
posledního celorakouského sčítání obyvatelstva v roce 
1910 žilo v kaplickém politickém okrese 50.840 Němců, 
ale jen 2.848 Čechů. Na tomtéž území existovalo 58 škol s německým 
vyučovacím jazykem (ve 160ti třídách), ale jen tři školy české – 
Soběnov, Rozpoutí a Věžovatá Pláň.  
Státem vytvořené ministerstvo 
školství a národní osvěty 
(MŠaNO) nemohlo zákonným 
způsobem zakládat nové školy, 
protože původní rakouské 
zákony vytváření národnostních 
škol na území s většinou 
německého obyvatelstva ne-
umožňovaly. Proto Národní 
shromáždění přijalo už v první 
polovině roku 1919 několik 
velmi významných zákonů ke 
školství, z nichž byl prvním 
zákon z 3. dubna 1919 „o zři-
zování a vydržování škol 
národních“, které byly později 
v praxi označovány, ne zcela 
správně, jako školy menšinové. 
Mottem tohoto zákona byla 
myšlenka T. G. Masaryka, aby 
příslušníci československé (!) 
národnosti nebyli zkracováni  na 
svých občanských právech, 
pokud jde o užívání vlastního 
jazyka. Je potřeba dodat, že se 

tento zákon nedotýkal jen Čechů a Slováků, ale také Němců, Maďarů, 
Poláků, Rusínů – pokud žili na území, kde jejich etnikum netvořilo 
většinu. V důvodové zprávě k tomuto zákonu se doslova psalo o 
„dobrodinní pro obyvatele místních menšin“.  
Zřizování takovýchto škol bylo vyjmuto z pravomoci obcí a okresů a 
přešlo přímo na MŠaNO (od roku 1921). To mj. v praxi znamenalo, 
že veškeré osobní (platové) a věcné (provozní) náklady hradil stát 
přímo. Pokud jde o ony tři výše zmíněné české obecné školy na 
Kaplicku, převzal je rovněž stát. Škola ve V. Pláni byla školou 
soukromou, protože ji ještě před první válkou zřídila Ústřední matice 
školská v Praze za podpory baráčnictva a Národní jednoty pošu-
mavské. Stejné to bylo i u matiční obecné školy v Hranicích u 
Nových Hradů. 
Nutno konstatovat, že přes účinek nových zákonů ustavování českých 
škol se proti plánům MŠaNO značně opožďovalo. Hlavní příčinou 
byla neochota německých obecních zastupitelstev, která těžce nesla 
to, že se musejí podřizovat zákonům státu, jehož občany mnozí 
Němci původně ani nechtěli být. 
V samotné Kaplici po nástupu pražskou vládou jmenovaného 
okresního hejtmana Dr. Benno Kaskeliniho a dalších státních 
úředníků v první polovině roku 1919 „otřásly“ dvě události. Tou 
první bylo trvalé usídlení vojenské jednotky v budově německé dívčí 
měšťanky na tehdejším Kindermannově náměstí (později Kostelní 
ulice č. 123) a tou druhou konflikt, který vznikl v souvislosti 
s poničením mladých lipek, vysazených Čechy na počest výročí M. J. 
Husa v městském parku. Polámání stromků německými mladíky mělo 

být údajně odvetou za to, že čeští vojáci 
„vyrabovali“ již dříve interiér hostince „U 
zeleného stromu“ (dnes Slovanský dům – 
pozn. autora). Přes tyto zneklidňující události 
a napětí požádali představitelé Národní 
jednoty pošumavské a Sokola Zemskou 
školní radu v Praze o zřízení české obecné 
školy. ZŠR  o zřízení „České zemské obecné 
školy“ rozhodla výnosem dne 17. srpna 1919. 
Byla to škola dvojtřídní a jejím správcem a 
řídícím učitelem byl jmenován František 
Cink z Netřebic (viz foto), kde působil na 
tamější škole. Druhým učitelem se stala 
Anna Mašková. 14. září 1919 byl proveden 
první zápis, k němuž se dostavilo 68 dětí a o 
dva dny později „ o desáté hodině dopolední“ 
byla škola otevřena. Dvojtřídka byla, k nevoli  

místní německé školní rady, umístěna do bývalé dívčí měšťanky a to 
do druhého patra (v prvním sídlila přechodně československá 
vojenská posádka). 

V den prvního výročí vzniku Československa – 28. října 
1919 se v české obecné škole uskutečnila oslava, na níž 
promluvil česky a německy k přítomným zástupce okresní 
politické správy dr. Kaskeline a po něm řídící Cink. První 
krok k utvoření sítě českých škol na Kaplicku tak byl 
učiněn. 
 

Přehled o národnostním složení obyvatel Kaplicka: 
Rok sčítání obyvatel Češi Němci  
1890   2.435 51.219 
1900   2.547 50.944  
1910   2.848 50.840 
+/ poznámka 
Přiřazování k národnosti se dělo podle „obcovacího 
jazyka“, tedy podle toho jakou řečí se v rodině mluvilo. 
V domácnostech se zpravidla hovořilo podle rodné řeči 
otce – živitele. Je třeba vzít rovněž v úvahu, že 
v příhraničí existovala i smíšená (německo-česká) 
manželství, kde někdy rodinným jazykem byla čeština.  

Pavel Mörtl 
 
Budova německé dívčí měšťanské školy v Kaplici (Kostelní 
ulice č.p. 123), postavená v roce 1862. V budově vznikl v 
roce 1917 požár (od kamen) a další výuka byla pak 
omezena. Od září 1919 byla ve 2. patře domu první česká 
obecná škola v Kaplici. 
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Angličtina, Němčina 
__________________________________________________________________________ 

 

KURZY V SRPNU 
 

intenzivní kurz němčiny  
a angličtiny pro začátečníky   

 

24 vyučovacích hodin, 2x týdně po 3 vyučovacích hodinách  
Interaktivní metoda výuky  /po absolvování kurzu  
se účastník musí domluvit v běžných situacích/  

 

Místo konání: ARCHA Kaplice  
Přihlášky telefonicky 775 281 052, nebo lauterbachova@cbox.cz  

Organizuje P.R.A.A. s.r.o., Dolní Dvořiště 212 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RReeaall ii ttnníí  kkaanncceelláářř  PPRROOXXII MM AA  vv..oo..ss..  
Náměstí 206,  382 41  Kaplice 

e-mail: info@proxima-kaplice.cz 
Tel., fax  380 312 827,   602 285 230 

 
• PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY  
  NEMOVITOSTÍ  
 

• PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM 
 

• MĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
  A KE KOLAUDACI STAVEB 
 

• KOMPLETNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
 

• SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
  BEZ POPLATKŮ   
   

 Z NABÍDKY VYBÍRÁME: 
 

 -   RODINNÝ DŮM V ROŽMITÁLE NA Š.  
 -   ZAHRADA SE ZAHR. CHATKOU V KAPLICI 
 -   RODINNÝ DŮM V KAPLICI   
 -   RODINNÝ DŮM V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU 
 -   REKR. CHATA NA SOUTOKU MALŠE  
     A ČERNÉ 
 

Hledáme pro své klienty domy, byty, pozemky. 
Prodejte svoji nemovitost,  

dostanete peníze, které požadujete. 
 

 

Hostinec U ještěrky 
v Bujanově 

 
pořádá 

ROCKOVOU NOC 
18. 7. 2009 

 
Od 21.00 – 02.00 hodin 

 

Vystoupí 3 hard-rockové kapely  

Revers, Z.T.P. a Orfeus 
  Vstupné 50,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Country Saloon Clondike  
STEAK – RESTAURANT  

Českobudějovická 778, Kaplice, WWW.COUNTRYSALOON.EU  
  

 program červenec 2009 
 

AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE!  
 

Nejlevnější PIVO ve městě!! Cenová bomba!! 

2 + 1 = ZDARMA  
Koupíš 2 piva 0,5l Krušovického Mušketýra 11⁰  

 

a 

dostaneš 1 pivo zdarma !!! 
(za 3 piva zaplatíš 44,- Kč, tj. 14,70 za  0,5l ) 

 

AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! 
 

*AKCE platí každý den pouze v době od 18.00 
hodin a platí pouze pro jednotlivce,  

každý host pije sám za sebe!!! 
 

Otevřeno denně od 11.00 do 23.00 hodin  
Pá – So do 24.00 hodin 

 


