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   Starost ův sloupek 
 

Někteří spoluobčané vznesli dotaz o chybějící informaci týkající se 
příletu čápů. V době uzávěrky minulého Zpravodaje se možná 
brouzdali někde nad Balkánem, a tak jejich dolet nemohl být ještě 
evidován. Skutečností je, že Niedrtálský orel Franta dosedl na 
bělidelský komín v dopoledních hodinách 18. března, tudíž o 9 dní 
dříve než v roce předcházejícím. Jeho manželka Elfrozína ho 
následovala 27. března. Jejich radostný klapot a tulení naznačuje, že 
by letos, oproti dvěma letům předcházejícím, mohla být vyvedena 
mláďata. Přejme to nejen v říši ptactva, ale i v říší člověčí. 
Dobrou zprávou také je, že se do Kaplice vrátilo soustředění 
fotbalové reprezentace šestnáctiletých, kdy pověstnou třešinkou na 
dortu bylo přátelské mezinárodní utkání této kategorie mezi Českou 
republikou a Rakouskem. Potvrzuje se tak kvalitní práce oddílu 
kopané, kdy nově vytvořený výbor prošel a bude procházet složitým 
obdobím.   
Válka je vůl. Ano, i tak lze hodnotit válečné konflikty, které jsou 
vedeny pod různými vznešenými cíli, ale ve svých důsledcích je 
provází nesmírné utrpení především civilního obyvatelstva. Ne jinak 
tomu bylo i v II. světové válce, od jejíhož konce v květnových dnech 
uplyne 65 let.             Pokračování na str. 4 
 
 

Kaplice z pta čí perspektivy 
 

Pohled z letadla odkrývá zajímavý šachovnicovitý půdorys městského 
jádra, který patří k nejhodnotnějším dílům jihočeského středověkého 
urbanismu. Letecké snímky Kaplice i okolních obcí je možné 
zakoupit v infocentru (nasnímáno v letech 2002/2003). 
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Březen měsíc čtenářů 
 

Březnový měsíc byl bohatý na program v obou odděleních Městské 
knihovny Kaplice. V týdnu 8. – 12. března se zapsalo 7 nových 
dětských čtenářů a 9 dospělých díky zápisnému zdarma na dobu 
jednoho roku, 40 dětí využilo půlhodinové bezplatné brouzdání po 
Internetu. Po celý měsíc mohli čtenáři využít čtenářské amnestie a pro 
děti z MŠ a ZŠ byly připraveny informatické lekce a besedy. 
K březnovým akcím patřila už tradiční březnová nabídka dospělého 
oddělení „Nebojte se Internetu“. Je to příležitost jak se skamarádit s 
počítačem a umět využít možnosti Internetu. Někteří zájemci se 
vracejí a své znalosti zdokonalují, vždy nás něčím zajímavým 
překvapí. 
Pozvání na posezení s knihami 16. 3. vyzkoušelo pár odvážných 
čtenářů :-). U pěkných knih a malého občerstvení jsme se toulali 
světem literárním. Návštěvníci se něco dozvěděli o cestě knihy k nim 
a my knihovnice jsme se rády nechaly inspirovat čtenářskými zážitky. 
„Čteme a je nás hodně ...“ bylo příjemně neformální setkání a my 
doufáme, že se s úspěchem bude opakovat.  
30. března navštívil knihovnu Bob Stupka s vyprávěním o putování 
hotelbusem po ostrově gejzírů, sopek, ledovců a vodopádů „Island - 
ostrov ledu a ohně“. A 31. 3. jsme pokračovaly besedou se studenty 
gymnázia o českých písničkářích „Zpívání s Jaroslavem Hutkou“. 
Seznámili jsme se s Jaroslavem Hutkou jako grafikem, básníkem a 
písničkářem, který je velmi vyhraněnou osobností jak společensky tak 
politicky (mimo jiné také průvodce dokumenty ČT „Příběhy železné 
opony“). Budeme pokračovat besedou o Jaromíru Nohavicovi:-).  
Do ankety „Vaše knihovna“ se zapojilo 84 čtenářů. Za všechny 
návrhy děkujeme, rádi bychom je využily v budoucnosti. Výsledky 
ankety jsou vyvěšeny v knihovně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Noc s Andersenem“ 
Jubilejní 10. pohádkové noci se zúčastnilo 25 dětí, které přišly se 
spacáky a karimatkami prožít noční dobrodružství v knihovně. Po 
úvodním vzájemném seznámení začalo soutěžní klání mezi čtyřmi 
družstvy ve vyrábění veselých figurek z dřevěných vařeček za pomoci 
lepidel, odstřižků pestrobarevných látek, vlny a fixů. Vytvořené 
postavičky byly natolik povedené, že by se ani v loutkovém divadle 
neztratily. Ale o tom ještě později… 
Druhým kolem klání se stala tichá pošta a ta pobavila soutěžící i 
tvůrce. Co jsme se všechno nedozvěděli z krátkého úryvku z knížky o 
Machovi a Šebestové o jejich prapodivné návštěvě v ZOO! 
Následovala „Pohádková olympiáda“, která prověřila znalosti 
pohádek všech nocujících dětí a zakončena byla pohádkou, jejímiž 
autory se tentokrát staly ony samy. Všechna čtyři družstva nejprve 
příběh vytvořila a poté i sehrála za pomoci svých postaviček 
z vařeček.  
Malování velikonočních vajíček připomenulo (tou dobou se blížící) 
Velikonoce a po vyhodnocení a ocenění těch nejlepších (nakonec 
vlastně všech) … se děti uložily ke spánku… ne, tak ke spánku zatím 
ještě zdaleka ne. Následovalo totiž čtení (měli jsme hororovou 
hodinku), tanec hip hop, chatování, vyprávění, odměny, dárečky, 
diplomy. Radost až do rána a snad i krásné pohádkové sny.  
Tato pohádková noc se udála přesně na dalších 904 místech Čech, 
Moravy, Slovenska, Slovinska a Polska a zažilo jí přes 31 tisíc dětí, 
dospělých nepočítaje. Cílem této akce je povzbuzovat v dětech zájem 
o čtení a Noc s Andersenem je příkladem i ukázkou, že číst je vlastně 
jedno veliké dobrodružství… 

Městská knihovna Kaplice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tichá pošta (nahoře) a loutky z vařeček se svými tvůrci (dole) 
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3. pondělí Česká komedie    118 min.  
20.00 hod. ŽENY V POKUŠENÍ 
  Čtyřicátnice Helena řeší manželskou krizi. Pomocnou 

ruku jí nabízí dcera a k jejímu zděšení i matka, bývalá 
herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou 
školu života… Režie: J. Vejdělek. Hrají: E. Balzerová, 
L. Vlasáková, J. Macháček, V. Dyk 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
4. úterý Akční thriller USA   118 min.  
20.00 hod. KNIHA PŘEŽITÍ 
  Post-apokalyptický příběh, v kterém osamělý muž 

putuje napříč Amerikou, aby ochránil posvátnou 
knihu, ve které je ukryto tajemství, jak zachránit 
lidstvo. Režie: A. Hugher. Hrají: D. Washington, G. 
Oldman, J. Beals 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
5. středa Thriller USA    137 min.  
20.00 hod. PROKLETÝ OSTROV 
  Detektiva Danielse a jeho kolegu přivedlo na prokletý 

ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni, která 
zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně 
Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá. Režie: M. 
Scorsese. Hrají: L. DiCaprio, M. Ruffalo, B. Kingsley 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. pondělí Romantická komedie USA/Irsko   99 min.  
20.00 hod. PŘESTUPNÝ ROK 
 Cestuje přes půlku zeměkoule, aby podle irské tradice 

29. února požádala přítele o ruku a do cesty se jí 
připlete drsný mladý Ir. A navíc to mezi nimi začne 
jiskřit… Režie: A. Tucker. Hrají: A. Adams, B. Nighy 
Vstupné 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 

11. úterý Romantické drama USA  113 min.  
20.00 hod. NEZAPOMEŇ NA MĚ 
 Tyler si s Ally, dcerou policisty, začne původně proto, 

že by ji mohl využít jako odvetu. Zjistí ale, že to 
s pomstou nebude tak snadné, když do hry vstoupí 
láska. Příběh dvou mladých lidí, na které nebyl život 
zrovna milý. Režie: A. Coulter. Hrají: R. Pattinson, E. 
de Ravin, P. Brosnan 

  Vstupné 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. středa Muzikál USA/Itálie   137 min.  
20.00 hod. NINE 
  V italských Benátkách se čerstvý čtyřicátník, režisér 

Contini snaží dokončit svůj film. Radost mu kazí krize 
středního věku a nedostatek inspirace. Navíc podléhá 
vlivu mnoha žen, které ho obklopují - matky, manžel-
ky, milenky, celoživotní múzy, kostýmní výtvarnice... 
Režie: R. Marshall. Hrají: D. Day-Lewis, Nicole 
Kidman, Penelope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
17. pondělí Fantasy drama USA/VB/Nový Zéland   134 min.   
20.00 hod. PEVNÉ POUTO  
  Čtrnáctiletá dívka, kterou zabije soused, sleduje „z 

nebe“ osudy své rodiny i svého vraha a snaží se nějak 
pomoct svému otci, aby toho, kdo jí zabil, vypátral. Od 
svého pozemského života se nedokáže odpoutat … 
Režie: P. Jackson. Hrají: M. Wahlberg, R. Weisz 

  Vstupné 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
 
 
 
 
 
 

18. úterý Akční horor USA   100 min.   
20.00 hod. LEGIE   
  Zaprášená restaurace v poušti se stává dějištěm 

poslední pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo samo ničí 
v záchvatech divoké zuřivosti, chystá se skupinka lidí, 
uvězněných kdesi v pustině, na poslední zoufalý pokus 
o odpor. Režie: S. Stewart. Hrají: D. Quaid, P. 
Bettany, K. Walsh  

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
19. středa Dobrodružná fantasy Kanada  ČESKÉ ZNĚNÍ  118 min.   
19.00 hod. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU 
  Sedmnáctiletý Percy z ničeho nic zjistí, že je 

potomkem jednoho z antických bohů bájného Olympu. 
Vydává se do tábora vyvolených, kde se musí naučit 
ovládat své nově nabyté schopnosti a dovednosti a 
čeká ho nebezpečné dobrodružství. Režie: Ch. 
Columbus. Hrají: L. Lerman, U. Thurman, P. Brosnan 

  KAŽDÁ 10. VSTUPENKA NA TENTO FILM  
  V PŘEDPRODEJI ZDARMA! 
  Vstupné 70,- Kč, mládeži přístupno  
22. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší     62 min.   
16.00 hod. NÁPADY OPIČKY ŽOFKY  
  Vstup 20,- Kč 
24. pondělí Thriller, horor USA   98 min.   
25. úterý ČTVRTÝ DRUH 
20.00 hod. „Čtvrtý druh setkání“ s mimozemšťany označuje podle 

stupnice vyšetřování únos… V roce 2006 se v 
Aljašských novinách psalo o záhadných mizeních a 
smrtích lidí, co navštívili město Nome. V devíti 
případech nebyla nalezena žádná těla ani důkazy… 
Režie: O. Osunsanmi. Hrají: M. Jovovich, W. Patton 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
26. středa Český dokumentární film  90 min.  
20.00 hod. KATKA 
  Čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího 

marného zápasu se závislostí. Režie: H. Třeštíková 
  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
31. pondělí Akční komedie USA ČESKÉ ZNĚNÍ  92 min. 
20.00 hod. CHŮVA V AKCI 
  Když agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně 

legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti... 
V hlavní roli Jackie Chan a jeho kaskadérské kousky. 
Režie: B. Levant 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

   Jedná se o obnovení výstav  
 

v Historické expozici Kaplicka 
 

Pro potřeby rychlého poštovního spojení mezi Prahou a Benátkami 
byla zřízena v roce 1530 nejvyšším dvorským poštmistrem Antoniem 
Taxisem poštovní linka, jejíž součástí byla poštovní přepřažní stanice 
v Kaplici. Toto 480 výročí prvé zmínky o poště v Kaplici chceme 
prezentovat výstavou v našem regionu. Zapůjčení unikátních 
výstavních předmětů a kopií archiválií je v tuto dobu v jednání 
s Poštovním muzeem Praha pobočkou Vyšší Brod.   
Na tuto výstavu bude volně navazovat další výstava věnovaná rodu 
Rožmberků, neboť Kaplice byla od roku 1434 až do vymření tohoto 
rodu v roce 1611 začleněna do jejich dominia. O zapůjčení či 
nafotografování vybraných předmětů a obrazů, případně i knih se 
jedná s Cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě. Budou zde též 
k vidění fotokopie kaplických cechovních listů udělených měšťanům 
rožmberskou a buquoyskou vrchností, zhotovené podle originálů 
uložených ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově. 
Výstava bude slavnostně otevřena 31. května a potrvá po celou letní 
sezonu (bude upřesněno). Těšíme se na Vaší návštěvu. 

KIC Kaplice 
 

 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
květen 

Na červen připravujeme: ALENKA V ŘÍŠI DIV Ů, SOUBOJ TITÁNŮ, ŠKOLA ŽIVOTA,  
ROBIN HOOD, SEX VE MĚSTĚ 2 
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7. května, pátek                 20.00 – 01.00 hodin  

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ KAVÁRNA  
Kulturní dům Kaplice    
 

13. května, čtvrtek     od 19.30 hodin  

ABBA World Revival  
Koncert ABBA World Revival z Prahy s repertoárem nejznámějších 
písní švédské legendární skupiny 70. let. Špičková úroveň 
interpretace skladeb, dokonalá image, dobové kostýmy i pódiová 
choreografie... 
Kulturní dům, sál       Předprodej 120,- k sezení / 100,- Kč k stání 
 

14. května, pátek                 od 21.00 hodin  

R´n´B RMX´S NIGHT 
Jedinečná noc s nejlepší R´n´B Djkou v ČR.  
Kulturní dům Kaplice   www.discoworld.ic.cz  
 

15. května, sobota                 od 15.30 hodin  

MÁJOVÉ SKOTA ČENÍ  
7. ročník akce pro děti v režii PS Poutníci 
15.30  projeďte se „Vláčkem z města do města“ /hry a soutěže/   
17.00  pohádka „Tři vlasy děda Vševěda“ /hraje divadelní klub 
          Českokrumlovské scény/  
Přijďte si užít pohádkové odpoledne, moc se na Vás těšíme. 
Městský park Kaplice   vstupné dobrovolné  
 

20. – 23. května   od 9.00 – 18.00 hodin  

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA TROFEJÍ  
Kulturní dům Kaplice     
 

28. května, pátek                 od 21.00 hodin  

WHITE LASER PÁRTY  
Nezkaž zábavu a přijď v bílém!  
Kulturní dům Kaplice   www.discoworld.ic.cz  
 

31. května, pondělí               od 17.00 hodin  

OBNOVENÁ HISTORICKÁ EXPOZICE 
Radniční dvorek, Historická expozice Kaplicka   
 

7. června, pondělí    od 19.00 hodin 

TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY  
Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA v 
nové sestavě uvádí svůj nový pořad s názvem ,,Z Čech až do 
Hollywoodu“. Spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem 
Alexem tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte spoustu 
hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte. www.hankypankyshow.eu 
Předprodej od 10. 5. v infocentru. 
Kulturní dům Kaplice      Předprodej 190,- Kč j / 210,- Kč na místě 
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Kurs němčiny   pondělí v 17.30 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  pátek ve 12.30 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  pátek ve 13.30 hodin  
 

List Římanům 
15. ekumenický večer  
Čtvrtek 6. května v 19.00 hodin v budově Archy 
 

Pouť do Svaté země 
Naším hostem bude P. Pavel Šimák, římskokatolický farář z Kaplice, 
který před měsícem navštívil Izrael.  
Čtvrtek 13. května v 18.00 hodin v budově Archy 
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 

   Starost ův sloupek    pokračování ze str. 1 
 

Němými svědky její hrůzy jsou kromě válečných pomníků hlavně 
pomníky nevinných Belgičanů, Holanďanů, Rusů, Poláků, Francouzů 
aj. národností, kteří zahynuli při transportech smrti na železnici mezi 
Č. Budějovicemi a Lincem. Jejich společné hroby v Netřebicích a 
Omlenicích jsou trvalým mementem, kdy si v běhu života možná ani 
neuvědomujeme, že právě oněch šedesát pět let žijeme ve střední 
Evropě v míru. 
A i proto vám nejen v měsíci máji, měsíci Hynků, Vilémů a Jarmil 
přeji lásky čas. 

Ferdinand Jiskra 
 

   Hlasování na voli čský pr ůkaz 
 

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve 
dnech 28. a 29. května 2010 – možnost hlasování na voličský průkaz. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, tj. 5. února 2010, a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče (osvobození od poplatku), doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2010, obecnímu 
úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, tj. 26. května 2010.  
Obecní úřad v místě trvalého pobytu občana voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou 
na jím uvedenou adresu.  
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a 
státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

Odbor vnitřních věcí a školství - Jana Tomanová, BBus 
 
   Opatrnost v zón ě „Šumavská“ 
 

V následujících měsících dojde v zóně „Šumavská“ k razantnímu 
snížení počtu svislého dopravního značení, v rámci programu na jeho 
postupnou redukci. Opatření se dotkne ulic Šumavské, Březové, 
Lipové, Jabloňové, Luční, Okružní, K Zámečku a Zahradní. Bude 
odstraněno veškeré svislé dopravní značení, s výjimkou označení 
jednosměrných úseků ulic, slepé ulice a parkovišť. Účastníci 
silničního provozu zde budou napříště užívat pravidla pravé ruky. Na 
všech vjezdech do zóny „Šumavská“ budou řidiči na tuto skutečnost 
předem upozorněni velkoplošnými informačními cedulemi. 
V průběhu měsíce května bude nejprve dopravní značení zakryto a 
v průběhu měsíce června postupně odstraňováno. V této souvislosti 
žádáme všechny řidiče, aby v této lokalitě dbali zvýšené opatrnosti, 
řídili se pravidlem pravé ruky a dodržovali nejvyšší dovolenou 
rychlost 30 km/h, navíc přizpůsobenou dalším okolnostem (rozhledu, 
stavu vozovky apod.). 
Případné dotazy zodpoví a informace podá Odbor dopravy a 
silničního hospodářství MěÚ Kaplice, Linecká 391, II. patro (budova 
u ostrůvku na rohu Fantovy ulice), Mgr. Trs (380 303 107) a Mgr. 
Čajan (380 303 105). 

Mgr. Miroslav Trs, Odbor dopravy a silnič. hosp. MěÚ Kaplice 

 
   Termíny svozu odpadu 
 

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v 1. pololetí roku 
2010 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Květen  13. + 27. 5.  24. 5. 
Červen  10. + 24. 6.  21. 6. 
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
květen 
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   Chovatelská p řehlídka trofejí 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, bude se i tento rok konat v Kulturním 
domě v Kaplici chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené 
v hospodářském roce 2009/2010 v honitbách okresu Český Krumlov. 
Na tuto přehlídku bude předloženo cca 800 ks srnčích trofejí, 90 ks 
jeleních trofejí a dále trofeje daňků evropských, muflonů, prasat 
divokých a predátorů. 
Za touto přehlídkou se schovává také nemalé množství práce. 
Všechny trofeje budou za 3 dny ohodnoceny hodnotitelskou komisí, 
která se skládá z mysliveckých odborníků působících v okrese Český 
Krumlov. Hodnocení trofejí spočívá v určení chovné hodnoty, zda 
daný jedinec byl průběrný (zelený bod na štítku trofeje) či chovný 
(červený bod). Hodnotitelská komise bude také bodovat význačné 
trofeje podle mezinárodních kritérií CIC a v případě dosažení meziná-
rodně stanovených hodnot budou těmto trofejím uděleny medaile. 
Chovatelská přehlídka je pro všechny myslivce vyvrcholením a 
ukončením uplynulého mysliveckého roku. Je nutné si uvědomit, že 
za těmito trofejemi se skrývá nespočitatelné množství hodin 
strávených v honitbách při přikrmování zvěře, stavění přikrmovacích 
zařízení a posedů, ochraně zvěře před nepříznivými vlivy atd. Ulovení 
průběrného jedince je pouze dovršením celoroční práce myslivce 
v honitbě a zároveň vhodným chovným zásahem do populace volně 
žijící zvěře. 
V rámci přehlídky se uskuteční také výstava několika desítek obrazů 
zvěře nestora myslivosti na Českokrumlovsku pana Jana Třebína. 
Na chovatelskou přehlídku zveme samozřejmě nejen všechny 
myslivce, ale zejména širokou veřejnost, která zde bude mít možnost 
seznámit se s problematikou myslivosti podrobněji. Chovatelská 
přehlídka bude slavnostně zahájena a zpřístupněna veřejnosti dne 20. 
5. 2010 v 10.00 hodin. Každý den budou v sále kulturního domu 
přítomni pořadatelé z řad myslivců, kteří ochotně zodpoví Vaše 
případné dotazy. Využijte tedy této možnosti a poznejte naši českou 
myslivosti i z této strany. Na závěr je nutné samozřejmě uvést, kdy 
bude chovatelská přehlídka trofejí zpřístupněna veřejnosti. Přehlídka 
bude veřejnosti přístupná v těchto dnech a hodinách: čtvrtek 20. 5. od 
10.00 do 18.00 hodin, pátek 21. 5. od 8.00 do 18.00 hodin, v sobotu a 
neděli od 9.00 do 18.00 hodin. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí OŽPaÚÚP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rádi bychom pod ěkovali 
 

Školní družina při ZŠ Fantova děkuje paní Zdeňce Angyalové za 
zprostředkování exkurze v Obvodním oddělení Policie ČR. Děkujeme 
též všem zaměstnancům, kteří věnovali svůj čas našim dětem, děti od 
Vás odcházely velmi spokojené. 
 

Blahopřání panu Mörtlovi 
Jménem celé kaplické knihovny bychom chtěli popřát našemu 
nejstaršímu čtenáři. Pan Mörtl prožil plnohodnotný život a dalo by se 
vyprávět a vzpomínat hodně dlouho. Jeho manželka, paní Růžena 
Mörtlová, se kterou prožili krásný život, byla naší kolegyní, dlouhá 
léta pracovala v kaplické knihovně.  
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí z celého srdce knihovnice.  

   Volby do Parlamentu ČR 2010 
 

Starosta města KAPLICE podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,             
o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:  
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční  
dne 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin  
a dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.  
 

Místa konání voleb: 
 

Volební okrsek č. 1: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771 
pro voliče s TP: 1. máje čp. 758-771, Míru čp. 772-775, 
Českobudějovická čp. 778, osady Hubenov a Rožnov 
 
Volební okrsek č. 2: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771  
pro voliče s TP: Míru čp. 744-757, 366, 770, 1. máje 776, 777, 
v osadě Žďár čp. 17, 19, 20, 22 
 
Volební okrsek č. 3: KLUB DŮCHODCŮ, ulice Českobudějovic-
ká čp. 448 
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 512-530, 541-543, 645, 734, Pod 
Vyhlídkou 920 a Blansko čp. 102 
 
Volební okrsek č. 4: ŠKOLNÍ JÍDELNA, ul. Gen. Fanty 446 
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 496-511, Českobudějovická čp. 35, 
79, 264, 265, 267-271, 279, 281-285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 
314, 317, 321, 326, 329, 371, 374, 396, 846, Malšské údolí  
 
Volební okrsek č. 5: KNIHOVNA BLANSKO čp. 39 
pro voliče s TP: v osadách Blansko a Hradiště 
 
Volební okrsek č. 6: HOTEL ZLATÝ K ŘÍŽ - klubovna, ulice 
Náměstí čp. 43 
pro voliče s TP: Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 116-118, 180, 
642, 669, 845, Pohorská čp. 82, 86, 93-95, 103, 105, 148, 150, 160, 
181, 182, 249, 250, 256, 260, 261, 280, 290, 399, 410, 418, 420, 430, 
431, 471, 472, 474-478, 489, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, 
Okružní, K Zámečku, v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov 
 
Volební okrsek č. 7: MěÚ KAPLICE - Ú ŘAD ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ  –  ulice Náměstí čp. 70 (vchod z Kostelní ulice) 
pro voliče s TP: Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, 
Nové domovy, Novohradská,  Široká, Tržní, Masná, Kostelní, 
Náměstí, Farské náměstí, Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-
40, 312, 335, 359, 409, 448, 667, 741, Bělidlo čp. 87-92, 96-99, 106-
110, 119, 120, 369, Linecká čp. 1-4, 14, 20-23, 216-220, 260, 266, 
305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-358, 360, 368, 373, 376, 389, 
390-392, 413-415, 427, 432, 843, Pohorská čp. 104, 121, 122, 139-
147, 149, 289, 302, 668 
 
Volební okrsek č. 8: KINO KAPLICE, ulice Linecká čp. 434 
pro voliče s TP: Linecká čp. 230, 259, 263, 295, 304, 318, 334, 340, 
363, 377, 383-386, 388, 400, 404, 434, 439, 457, 458, 484-488, 644, 
646, 647, 816-829, 847, 848, 851, 854-857, Omlenická, Nové 
Domky, Bezručova, Gen. Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, 
Samota 
 
Volební okrsek č. 9: HASIČSKÁ ZBROJNICE POŘEŠÍN 70               
pro voliče s TP: v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár 
 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.  
Každému voliči bude dodán 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.  
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise. 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.  
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličských průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. 

Mgr. Ferdinand Jiskra, starosta města 

 
Řidičské průkazy vydané  

od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000  
jsou jejich držitelé povinni vyměnit  

do 31. prosince 2010. 
 

Více na www.vymentesiridicak.cz 
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   Otevírání letní turistické sezóny  
 

na Novohradsku  
 

Sobota 8. 5. 2010,  centrum Dolního Dvořiště  
 

Zástupci obcí v oblasti Novohradských hor a podhůří - Benešov nad 
Černou, České Velenice, Dolní Dvořiště, Horní Stropnice, Kaplice, 
Malonty, Nové Hrady a Pohorská Ves - otevřou již potřetí společně 
turistickou sezónu v této části mikroregionu Sdružení Růže. 
Po předloňských novohradských a loňských pořadatelích z Benešova 
nad Černou všechny srdečně zvou na zábavně – soutěžní sobotní 
odpoledne a poté taneční zábavu organizátoři z Dolního Dvořiště! 
13.00 – 14.00 Přivítání, prezentace regionu, pohoštění, muzika. 
14.00 – 17.00 Soutěž pětičlenných „reprezentačních“ družstev 

obcí v netradičních sranda-disciplínách, kdy Vás 
formou „Her bez hranic“ seznámíme s historií i 
současností Dolního Dvořiště a okolí, zakončeno 
pěnovou šou. 

18.00 – 24.00  Tancovačka na sále restaurace Selský dvůr, ke 
společnému skotačení hraje HK-BAND. 

Celým odpolednem provází moderátor rádia Kiss Tom Herber. 
Pro pěnovou šou doporučujeme rodičům vzít náhradní oblečení pro 
svou drobotinu. Vstup zdarma.  
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

15. května  Pyškot U ještěrky 
Country vystoupení kaplické skupiny Pyškot v Hostinci U ještěrky 
v Bujanově od 20.00 do 01.00 hodiny. Bujanov 
 

29. května  Pohádkový den na Borovanském mlýně 
29. 5. Slavnostní otevření Půdy plné pohádek (výstava českých 
pohádek) v 10.00 hodin. Po celý den sportovní a naučný program s 
pohádkovými postavami. Pohádkový obchůdek a pohádková dílna. 
V 15.00 hodin vyhlášení vítěze v soutěži o nejkrásnějšího 
vymalovaného kapra Jakuba z našeho jídelního lístku. Po 16.00 
hodině opékání buřtů. 
30. 5. Po celý den sportovní a naučný program s pohádkovými 
postavami. Pohádkový obchůdek a pohádková dílna. Borovany 
 

--------------------------------------------------------------------- 
„Borovanské Múzy“ - noční prohlídky augustiniánské-
ho kláštera v nově rekonstruovaném zámku, Borovany 
 

Doposud veřejnosti nepřístupná památka otevírá své brány. Při 
hraných scénkách se dozvíte mnohé z bohaté historie kláštera. 
Očekávat Vás bude jeho zakladatel Petr z Lindy, zhýralý mnich Matěj 
Kozka z Rynárce, Jakub Krčín z Jelčan, probošt  Augustin Dubenský, 
rokokový malíř František Jakub Prokyš, barokní sochař Josef Dietrich 
a mnohá  překvapení.  
Termíny prohlídek:   
Červenec 11., 18., 25.  v 20:00/ 20:30/ 21:30/ 22:00 hod. 
Srpen 1., 8., 15., 22.  v 20:00/ 20:30/ 21:30/ 22:00 hod. 
Září 12., 19., 26.  v 20:00/ 20:30/ 21:30/ 22:00 hod. 
Ceny vstupného: Dospělí 210,- Kč / děti do 15 let, studenti, senioři 
nad 60 let 170,- Kč. Vstupenky pouze na předběžné rezervace 
(kultura@borovany-cb.cz nebo telefonicky: 387 001 351) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Opakované a d ůrazné upozorn ění 
 

čistota města 
 

Již několikrát byli občané informováni formou článků v Kaplickém 
zpravodaji o možnosti ukládat veškeré odpady ve sběrném dvoře 
města Kaplice, který byl s pomocí dotace EU prostřednictvím státního 
fondu životního prostředí dovybaven a stal se špičkovým zařízením 
svého druhu v jižních Čechách.  
I přes neustále upozorňování, vyčíslování nákladů spojených 
s odpadovým hospodářstvím a další osvětu, se opakovaně setkáváme 
s černými skládkami a zejména s ukládáním objemného odpadu vedle 
kontejnerů pro směsný komunální odpad. Tento objemný odpad 
pochází zejména z přestaveb a stavebních úprav bytů na sídlištích. 
Odvážení objemného odpadu z lokalit, kde nemá co dělat, opětovně 
zvyšuje náklady města Kaplice na odpadové hospodářství. 
Jelikož se situace stále nelepší, bude výrazněji zpřísněna kontrolní 
činnost Městské policie a zaměstnanců odboru životního prostředí a 
ÚÚP a bude přistoupeno k udělování pokut za správní delikty na 
úseku odpadového hospodářství. 
Je nutné si uvědomit, že čistota města Kaplice nezávisí jen na činnosti 
zaměstnanců technických služeb a úředníků městského úřadu, ale 
hlavně a zejména na slušnosti a ohleduplnosti jeho občanů. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí OŽPaÚÚP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 

Mamince 
Maminko, milá maminko, moc tě máme rádi. 

Ty všechno umíš dát, pohlazením říct, 
ty všechno pochopíš, na všechno odpovíš. 

Ty maminko věčných starostí, jak krátké jsou tvé volné chvíle 
a přec máš oči plné radosti, když políbíš své dítě. 

Ty, maminko ničeho se nebojíš, 
jen války a ta je dávno pryč, 
na novou ať nikdo nemyslí, 

vždy přináší jen bolest, neštěstí a všechno hezké zničí. 
Ty maminko si v míru štěstí, zdraví, lásku dětí a vnoučat zasloužíš, 

i když tvé názory a rady jim někdy trochu vadí. 
Pak ale zjistí, že mládí není věčné, 

že čeká je stejný osud, důchod a stejné naděje, 
že nám ve stáří někdo srdce zahřeje.  

/Merhautová Marie/ 

 

KIC Kaplice a DISCOWORLD pořádají 1. ročník 
 

*  KAPLICKÝ ŠOKEC * 
 

25. června  16.00 – 22.00 hodin, městský park 
 

Jedná se o projekt, který by měl podpořit děti a mládež v hudební tvorbě. Každý se může zúčastnit, bez omezení hudebního 
žánru. Věkový nárok je 5 – 25 let. Máte kapelu a víte, že zvládnete ukázat ostatním, co ve vás je? Umíte zpívat a chcete se 

pochlubit? Máte taneční skupinu a chcete se předvést. Máte jedinečnou šanci! 
Přihlášky si můžete vyzvednout v KIC Kaplice. 

Je nutné se p řihlásit do 31. kv ětna 2010. 
 
 
 

I takto dokáží někteří jedinci zpříjemnit prostředí svým spoluobčanům! 
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   Motoristi čtí veteráni  
 

se proháněli v okolí Kaplice 
 

O předvelikonočním víkendu v sobotu 27. 3. 2010 v Kaplici na 
parkovišti u parku pořádal místní Veterán car club Kaplice první 
soutěž pod názvem Jízda sněženek, kterou odstartoval již III. ročník 
celoroční soutěže veteránů o putovní pohár auto – moto po stopách 
Vítkovců Jihočeským krajem.  
Tak jako v předchozích ročnících je i ta letošní rozdělena do několika 
etap. Jako první zahájila soutěž Jízda sněženek (tu máme již za 
sebou), druhá 26. - 27. 6. nese název Sraz veteránů a třetí závěrečná 
etapa Jízda sv. Václava se jede 25. 9. Na jejím ukončení bude 
provedeno také celkové vyhodnocení celoroční soutěže a výherci 
předáme putovní pohár. 
První z nich, jak jsem již uvedl, se jmenovala Jízda sněženek. Je to již 
v pořadí 5. ročník soutěže pod tímto názvem, od doby, kdy vznikl náš 
klub. Oproti minulým ročníkům nám letos přálo krásné jarní počasí a 
kabriolety mohly ukázat svou krásu. Setkalo se zde několik desítek 
auto/moto veteránů. 
Sešly se zde vozy Mercedes, VAZ, Ford Cortina a Capri, vojenské 
vozidlo Steyr, Škody Octavia, Felicia, Spartak Š1201, Š1002, 
Š1000MB, Š100, Š110, Rover, Fiat, Tatra 57B a 603, Trabant, 
Renault a několik motocyklů Jawa a ČZ. Pro soutěžící byla 
připravena orientační soutěžní trasa, která byla 55 km dlouhá a vedla 
přes Omleničku, Přídolí, Zubčice, Markvartice, Velešín a zpět do 
Kaplice. 
Na startu všichni obdrželi seznam úkolů a mapu. Po odstartování 
museli na trase plnit záludné úkoly, hledat a opisovat letopočty, 
počítat různé věci, hledat v textech schovaná přísloví a plnit 
vědomostní test, jehož výsledky v cíli nejvíce zamíchaly s pořadím. 
Umístnění: kategorie auto:  
1. místo – M. Reihansel z Č. Budějovic (Mercedes)  
2. místo – M. Hořejší z Bechyně (Škoda 100) 
3. místo – D. Schwarz z Č. Budějovic (Fiat)    
kategorie moto:  
1. místo – M. Moucal z Č. Budějovic (ČZ250) 
2. místo – M. Záruba z Komárov u Hořovic (ČZ150) 
3. místo – J. Benda z Kremže (Jawa250)      
 

Věříme, že se našim veteránovým kolegům, kteří přijeli na start, 
soutěž líbila a zúčastní se i dalších soutěží našeho klubu. Našich akcí 
se může zúčastnit každý, kdo má auto/moto jakékoliv značky do roku 
výroby 1985 (vozidlo nemusí byt registrováno jako veterán). Mimo 
soutěž se mohou zúčastnit i motoristé s mladším vozem. Nejbližší 
soutěž připravujeme na 26. - 27. 6. 2010 pod názvem „Sraz všech 
značek“ .  
Více se dozvíte na internetových stránkách www.vcckaplice.cz.  
Veterán car klub Kaplice děkuje touto cestou všem sponzorům, že 
díky jejich pomoci můžeme pořádat tyto soutěže. 

  VCCKaplice, Šebek Stanislav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Zveme na projektový den 
 

Dne 11. 5. 2010 se v budově Gymnázia a SOŠE uskuteční Projektový 
den, kterým vyvrcholí naše celoroční úsilí v rámci několika projektů, 
které se vzájemně prolínají a doplňují. Dva z nich jsou zaměřené na 
kompostování a jeho propagaci, další dva pak na vybudování 
venkovní učebny a zvelebení prostoru před školou. Na co se tedy 
můžete těšit?  
- nově upravený prostor před vchodem do školy - krytá venkovní 
učebna, dřevěný chodníček, kompostovací zákoutí s informačními 
tabulemi a nově vysázená zeleň 
- v budově školy prezentace jednotlivých tříd s tématikou 
kompostování či ekologie obecně, například výsledky dotazníkového 
průzkumu mezi kaplickou veřejností zjišťující její postoje ke 
kompostování, prezentace o odpadech, seznámení s rostlinstvem 
vybraným pro osázení pozemku, kaplický průvodce odpovědného 
spotřebitele odhalující, jak je to v našem městě s ekoznačkami nebo 
rozsáhlejší projekt na téma lokálních měn, na kterém pracovali 
studenti obchodní akademie. 
- v parčíku u pomníku v Omlenické ulici bude umístěn informační 
stan sdružení Ekodomov, který nabídne poradenství v otázkách 
kompostování spolu s ukázkami materiálů a pomůcek a zábavné 
aktivity pro děti 
Společné slavnostní zahájení s hosty z řad dárců a sponzorů proběhne 
v 8.30 na školním dvoře. Poté si budou moci žáci školy i veřejnost 
prohlédnout jednotlivé prezentace. Škola a informační stan budou 
otevřené pro veřejnost do 16.00 hodin.   

Gymnázium a SOŠE Kaplice 
 

   Šesťáci vypráv ěli prv ňákům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na ZŠ Školní proběhl v březnu týden zdraví. Žáci druhého stupně, 
kteří se věnují aktivně nějakému sportu, navštívili první až páté třídy. 
Zde propagovali svůj koníček, hovořili s dětmi o významu pohybu, 
předvedli ukázky svého sportovního odvětví a naučili děti něco ze 
svého umění. 
Postřehy Martina Kubíka (6.A) z vyprávění o motocrossu: „V 1.B 
jsme byli já a Ruda Plch říct prvňákům něco o motokrosu a Marek 
Malický s Fandou Markem tu předváděli fotbal. Ruda se o motocross 
zajímá prakticky, já teoreticky, tak jsme se doplňovali. První šli na 
řadu kluci. Měli s sebou doplňovačku, co je zdravé a co ne, poháry a 
věci z fotbalu, např. kopačky atd. Prvňáci měli poznávat, co to je. 
Všem se to moc líbilo. Pak jsme přišli na řadu my. Já měl připraveno 
pár vět o motocrossu na papíře, ostatní jsem měl v hlavě. Ruda přinesl 
své poháry, dresy, fotky a plakáty, které na konci přednášky rozdal 
všem prvňákům. Prvňákům se to moc líbilo, obě vyprávění je moc 
zajímaly. Pořád se hlásili jeden přes druhého. Určitě jsme za to my 
čtyři byli rádi, alespoň já ano.“   

Martin Kubík, 6.A 
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   Fantováci na Kleti 
 

V sobotu 17. 4. 2010 proběhl v rámci školního projektu Zdravá škola 
už 2. ročník akce „FANTOVÁCI NA KLETI“. Z parkoviště u 
lanovky se na Kleť vydali učitelé i žáci se svými rodiči, příbuznými a 
kamarády. Během výstupu na Kleť si mohli na připravených otázkách 
ověřit své znalosti o Kleti. Vrchol zdolalo 231 „Fantováků“, kteří svůj 
výkon stvrdili podpisem do školní knihy. 88 žáků obdrželo účastnický 
list s turistickou medailí a svou účastí se zapojili do soutěže tříd o 
putovní pohár „Fantováci na Kleti“. Většina účastníků využila 
opravené rozhledny k výhledu do krajiny a někteří zavítali do místní 
hvězdárny. Zúčastněným se akce líbila, pochvalovali si pohyb na 
čerstvém vzduchu i příjemná setkání. Dobrou náladu umocňovalo i 
slunečné počasí. Fotografie z výletu vpravo. 
Jsme rádi, že se počet „Fantováků“ na Kleti v letošním ročníku zvýšil, 
a věříme, že se zde za rok zase v hojném počtu sejdeme.                      

učitelé ZŠ Fantova 
 

   Recyklohraní na Fantovce 
 

V letošním školním roce se naše škola v rámci environmentální 
výchovy zapojila do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ. Žáci 
prvního i druhého stupně postupně řešili úkoly jednotlivých scénářů 
EKOABECEDY. 
V průběhu plnění prvního scénáře se žáci formou hry dozvěděli, jak 
třídit odpad, četli článek o divoké skládce a vyplňovali pracovní listy 
na téma: Kam s ním? Zároveň zjistili zajímavé informace, např. jak  
dlouho se v přírodě rozkládá žvýkačka (5 let), sklo (vůbec se 
nerozloží), hliníková plechovka (60 let) či baterie (260 let). Děti 
získaly informace i o recyklačním poplatku nebo o zpětném odběru 
elektrozařízení. Závěrem plnily „odpadovou zkoušku dospělosti“, v 
jejímž rámci si každý ověřil, jak je na tom se znalostmi o recyklaci. 
V dalším scénáři se do našeho RECYKLOHRANÍ zapojili i rodiče, 
kteří spolu se svými dětmi vyplňovali „ekologický audit domácnosti“. 
Z deseti daných oblastí se nejvíce rodin přihlásilo ke správnému 
nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči (80%), nejhůře dopadla 
otázka týkající se informovanosti o nebezpečnosti odpadů (50%). 
Zajímavá byla reportáž ze závodu, v němž se vysloužilé 
elektrospotřebiče rozebírají na součástky určené k další výrobě. Děti 
pak vytvářely komiks o cestě elektrospotřebiče. Zajímavou zkušeností 
pro žáky vyšších ročníků bylo terénní šetření. Třídy postupně ve 
skupinách vyrazily do ulic Kaplice a do záznamových listů si 
zapisovaly správné či chybné odpovědi na dané otázky. 1) Je 
odkládání vysloužilé elektroniky a elektrospotřebičů k popelnicím 
trestné? 2) Kde je v našem městě sběrný dvůr? 3) Můžete do sběrného 
dvora odevzdat rozmontovanou nefunkční pračku nebo počítač? 4) 
Co je zpětný odběr? 5) Co je recyklační poplatek? 6) Co uděláte s 
nefunkčním mobilem? (správné odpovědi najdete v příštím čísle nebo 
na www.fantovka.cz) 
Největší problémy měli obyvatelé Kaplice s otázkami „Co je zpětný 
odběr?“ a „Co je recyklační poplatek?“. Ze 183 oslovených občanů 
jich 41 (tj. 22,3%) odpovědělo na všechny otázky zcela správně. V 
rámci tohoto projektu dále všechny třídy 2. stupně absolvovaly 
návštěvu sběrného dvora, vypracovaly literární práce na téma 
„Životní osud elektrovýrobku“, které doplnily výtvarnými pracemi. 
Velmi aktivně se zapojil také školní parlament, který plnil mimořádné 
úkoly a získal tak pro naši školu 700 bodů navíc! Během tohoto 
školního roku odevzdaly děti k recyklaci 76 kg baterií a dva pytle 
drobných elektrozařízení. Děkujeme všem, kteří se zapojili - ve sběru 
pokračujeme i nadále! 
Celoroční projekt vyvrcholil 22. dubna společným úklidem lokalit 
města v rámci akce „Ukliďme svět“. Žáci 4. tříd jako každoročně 
vyrazili do úpravny vody Plav, ostatní plnili zajímavé úkoly na témata 
„Příroda není skládka“ a „Co mi dává voda“. Žáky 2. stupně čekaly 
v městském parku aktivity zaměřené na správné nakládání s odpady; 
na jednotlivých stanovištích si mohli ověřit nejen své znalosti, ale i 
zručnost, rychlost a tvořivost. Děkujeme všem žákům, rodičům i 
obyvatelům města, kteří se do „Recyklohraní“ zapojili, a věříme, že 
v řadě aktivit budou pokračovat i nadále. 

ZŠ Fantova  
 

 
 
 
 

 

 
květen 2010 

 

8. 5.  účast na okresním kole Zlaté udice v Českém Krumlově 
13. 5.  Zlatá udice- závody v praktickém rybolovu 

od 16.00 hodin na rybníku Pentlák 
22. 5.  O pohár starosty města 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V JUDU  
V tělocvičně ZŠ Školní od 9.30 hodin. 

2. + 3. 6. Loučení s domečkem 
Ukončení pravidelné činnosti kroužků DDM ve školním 
roce 2009-2010. Vystoupení dětí z hudebních kroužků 
v DDM od 17.00 do 18.00 hodin.   
Výstava prací malých keramiků v prostorách DDM do 18. 
6. 2010 

 

   Možnost využití h řišt ě  
 

v areálu ZŠ a DDM v Omlenické ulici 
 

Město Kaplice Vás tímto informuje o možnosti využívat sportovní 
plochu v areálu ZŠ a DDM v Omlenické ulici. Případní zájemci z řad 
veřejnosti i sportovních a zájmových kroužků se mohou se svými 
požadavky na využívání víceúčelového hřiště obrátit na Mgr. Libora 
Lukše, ředitele ZŠ ve Fantově ulici. 
  

Provozní doba hřiště pro veřejnost bude od 1. 5. do 30. 9.  
- ve dnech školního vyučování od 16.00 do 20.00 hodin 
- v době prázdnin od 8.00 do 21.00 hodin 
- v době školního vyučování bude objekt využíván školami, DDM a 
školní družinou do 16.00 hodin 
Projekt Modernizace sportovišť v Kaplici  je spolufinancován Evropskou unií 

Zdroj www.mestokaplice.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Z historie  
 

Městský pivovar v Kaplici 
 

Pivo se ve středověku považovalo nejen za nápoj, ale i za 
relativně levnou a sytou potravu. Na samém začátku se 
pivo vařilo doma a primitivní domácí pivovar tvořila 
pánev nebo kotel. Již v roce 1387 udělil Markvart z 
Pořešína Kaplici „práva královského města Budějovic“, 
ve kterých je skryto právo vařit pivo, a tak rok 1387 je 
považován za počátek kaplického pivovarnictví. O sto let 
později, v roce 1482, získala Kaplice na přímluvu 
Rožmberků, od krále Vladislava II. Jagellonského i 
mílové právo, které bránilo ve vzdálenosti zhruba dvou 
hodin chůze založit nový pivovar.  
Existence městského pivovaru v Kaplici je doložena již v 
roce 1482, kdy stával někde v zadním traktu radnice. 
Tento městský pivovar zásoboval nejen deset místních 
hostinců, ale i hospody a krčmy v okolí. Není proto divu, 
že na výdělku spojeném s prodejem piva se chtěla podílet i 
rožmberská vrchnost. V roce 1530 byl do města zaveden vodovod z 
Novodomského rybníka a této vody používal i městský pivovar. Vařil 
bílé, pšeničné pivo i červené pivo připravované z ječného sladu.  
Již v roce 1553 byli krčmáři v Kaplici odebírat panské pivo. V roce 
1555 dal Vilém z Rožmberka měšťanům v Kaplici „právo várek“, 
které však tentýž vladař o dva roky později Kaplici odňal. Z roku 
1557 máme i zprávu o výstavbě vrchnostenského pivovaru. Vše 
vyvrcholilo v roce 1590, kdy Vilém z Rožmberka zakázal v Kaplici 
městský pivovar „až do konce jeho života.“ Na štěstí pro Kaplici 
Vilém z Rožmberka v roce 1592 zemřel a jeho bratr, Petr Vok z 
Rožmberka právo vařit pivo vrátil, ale za poplatek. Je však 
skutečností, že v městském pivovaře v Kaplici se začalo vařit až v 
roce 1596.  
Po Bílé hoře, v roce 1628, nová vrchnost Marie Magdalena, hraběnka 
Buquoye zvýšila poplatek z pivních várek a když Kaplice neplatila, 
tak jí právo vařit pivo dokonce odebrala. Pivo se zde nevařilo až do 
konce třicetileté války a teprve v roce 1666 byl vyměřen pravidelný 
roční paušál. K povolení plně obnovit provoz městského pivovaru 
dala souhlas buquoská vrchnost až v roce 1671. Vzhledem k zchátrání 
pivovaru se rozhodla Kaplice zřídit nový pivovarský podnik s tím, že 
zde bude vařeno pouze ječné pivo. V té době však bylo třeba překonat 
přerušení výroby po tři desetiletí a tím i ztrátu odbytu piva. 
Problémy byly překonány a tak již v letech 1710 až 1712 odcházelo z 
městského pivovaru v Kaplici ročně 1.350 hektolitrů piva ročně. V 
jediné várce zde byl výstav dvanáct sudů horké mladiny, což znamená 
zhruba třicetihektolitrové kotle. V polovině 18. století byla roční 
výroba piva něco málo nad tisíc hektolitrů piva. V druhé polovině 19. 
století byl městský pivovar v Kaplici od základu rekonstruován a 
rozšířen. Jeho produkce prudce vzrostla a blížila se k čtyřtisové 
hranici ročně vystaveného piva.  
V roce 1873, kdy městský pivovar v Kaplici měl roční produkci více 
než tři tisíce hektolitrů piva, byl jeho sládkem a nájemcem Franz 
Widdmann, kterého vystřídal Franz Struska, který přišel z nedalekého 
pivovaru v Rychnově nad Malší. Z dalších sládků a nájemců 
městského pivovaru mohu jmenovat Antonína Baťku, Václava 
Kindermanna a Jana Hoffmanna, kterého v roce 1892 vystřídal sládek 
František Trs. Jeho nástupce Karel Wolf v roce 1897 dosahuje 
rekordu v produkci, když v tomto roce vystavil 4.779 hektolitrů piva.  
Závěr 19. a začátek 20. století zastihl městský pivovar v Kaplici „v 
optimální kondici.“ V roce 1902 převzal městský pivovar sládek 
Franz Glass. „Pivovar s konečnou platností překonal trauma místní 
konkurence.“ V pivovarském roce 1909/1910 překonal Glass rekord 
rekordů a v jediném roce vyrobil městský pivovar v Kaplici 8.745 
hektolitrů piva a „osmitisícovky“ byly i v dalších letech do prvé 
světové války. Sládek Franz Glass zvýšil kapacitu várky z 30 na 45 
hektolitrů mladin a změnil ruční pohon na strojní. 
Prvá světová válka přinesla kaplickému městskému pivovaru těžkou 
ránu. Franz Glass v roce 1915, zřejmě pro dočasné uzavření 
městského pivovaru, z Kaplice odešel. V závěru prvé světové války, v 
roce 1917/1918 byl „válečný výstav“ 924 hektolitry piva. V roce 
1919 je zde uváděn sládek Max Just, kterého v roce 1925 vystřídal 

Josef Gerstner, který zde vydržel až do roku 1937. Největší výrobu 
byla zaznamenána v roce 1929/1930, kdy v městském pivovaře v 
Kaplici bylo uvařeno 5.038 hektolitrů piva. V době hospodářské krize 
výstav spadl pod tři tisíce hektolitrů piva ročně a pivovar byl na 
pokraji zavření a jeho budoucnost se ukazovala nejistá.  
Jediný rok byl sládkem v městském pivovaru v Kaplici Hans Otto 
Fuhrmann a od roku 1938 vysokoškolsky vzdělaný Adolf Härtl, který 
po Mnichovu a připojení Kaplice k nacistickému Německu dotáhl v 
roce 1939 výrobu v městském pivovaru na absolutní rekord 10.806 
hektolitrů piva. Ještě v roce 1942 měl sládek Hartl výstav 9.673 
hektolitrů piva. Do pivovaru byl dosazen německý správce Hans 
Grübl, který pivovar „dočasně zastavil do vítězství německých 
zbraní.“ Městský pivovar v Kaplici byl sice uváděn v poválečných 
pivovarských ročenkách, ale nového rozjezdu se již nedočkal.  

 
Panský pivovar v Kaplici 
 

Prvá písemná zmínka o „panském pivovaru“ je z roku 1557, kdy je 
zmiňován pivovar Viléma z Rožmberka v Kaplici a další zmínka je z 
roku 1596. Po roce 1620 přešla Kaplice pod rod Buquoyů a s ní i 
panský pivovar. Původní rožmberský pivovar, postavený údajně na 
místě dnešní fary, utrpěl během třicetileté války tolik, že jeho další 
provoz byl znemožněn a tak Karel Albert Buquoy dal v roce 1648 při 
mlýnském náhonu „V Bělidle“ postavit nový panský pivovar.  
Panský pivovar v Kaplici byl „pobočkou“ panského pivovaru v 
Nových Hradech. Oba pivovary vařily na konci 17. století společně 
kolem tří a půl tisíce hektolitrů piva ročně. K podstatné změně 
panského pivovaru v Kaplici došlo až po polovině 19. století, kdy 
byly všechny buquoyské pivovary stavebně i technologicky rozšířeny. 
Přestavba buquoyského pivovaru v Kaplici spočívala ve „zřízení 
nového sladovního hvozdu orientovaného čelně do dvora a především 
ve vybudování kompletně nového sklepního hospodářství při cestě za 
pivovarem, vroubeného do mírného návrší, kde se propojilo se 
sklepem původním. Součástí rozšířených sklepů byly už i lednice.“ V 
roce 1873 vystavil panský pivovar v Kaplici 6.600 hektolitrů piva a 
každá várka měla 30 hektolitrů horké mladiny. Panský pivovar, stejně 
jako městský, byl pachtován. Jeho tehdejším sládkem i nájemcem byl 
v té době  Jan Břeský z Birkenfelsu až do roku 1892, kdy jej vystřídal 
Vojtěch Vaněček, kterého později vystřídal jeho syn, také Vojtěch a 
jako poslední je na panském pivovaru uváděn Alois Vaněček.  
Na počátku 20. století začíná v Kaplici panský pivovar ztrácet nad 
svým městským rivalem. V pivovarském roce 1910/1911 vystavil 
panský pivovar v Kaplici 6.240 hektolitrů piva, když při každé várce 
vařil 40 hektolitrů horké mladiny. To byl poslední oficiální údaj o 
výrobě. Pivovar patrně vařil již jen příležitostně a v době první 
světové války byl pravděpodobně mimo provoz. Vlastníkem tohoto 
pivovaru byl Karel Jiří Buquoye, na kterém spočinula tíha rozhodnutí 
rodinný kaplický pivovar uzavřít. Nakonec, v druhé polovině 
dvacátých let 20. století se panský pivovar v Kaplici stal skladem 
schwarzenberského pivovaru v Českém Krumlově. Poslední záznam 
o existenci kaplického pivovarů hrabat Buquoyů je z roku 1929.  

František Schusser 
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4. 5. Z VČELNÉ DO KAMENNÉHO ÚJEZDA 14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádraží ČD, vlakem v 6.05 do 
Včelné. Trasa: Včelná – Roudné – Vidov – Heřmaň – Plav – Plavnice 
– Kam. Újezd, vlak v 12.26, 14.28 hodin.  
8. 5. POCHOD NA KOHOUT   SOBOTA 16 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Vede Ing. Pavelek. 
11. 5. ZOO DVORCE    14 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova n.Č., dále do 
Trhových Svinů. Trasa: Trhové Sviny – Na Hvízdalkách – Třebeč – 
Dvorec – Třebíčko – Trhové Sviny, autoubus.  
18. 5.  Z TICHÉ DO MALONT   14 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Tiché. Trasa: Tichá – Janova 
Ves – Bělá – Malonty, autobus. 
22. 5. BÍLÁ STRŽ – ČERTOVO JEZERO   SOBOTA 15 km 
Zvláštním autobusem od bývalých jeslí v 6.00 hodin. Vede Bárta.  
25. 5.  PTAČÍ HRÁDEK    9 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Českého Krumlova. Trasa: Č. 
Krumlov – Grafitový důl v 9.30 hodin – Ptačí hrádek – Č. Krumlov, 
autobus.  
 

   Fotbal     výsledky 
 

"A" mužstvo  
18. kolo FK Spartak Kaplice – FC Písek „B“ 3:2 (2:1) - B: 1. Lesňák, 
37. J.Smolen, 49. Janura – 43. Hegenbart, 88. Němec. 19. kolo SK 
Čkyně – FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: 63. Románek. 17. kolo 
Dražice – FK Spartak Kaplice 2:2 (2:1) - B: 11. Novotný, 35. Kromka – 
43., 88. Lesňák. 20. kolo FK Spartak Kaplice – FC ZVVZ Milevsko 2:2 
(2:1) - B: 34. Lesňák, 42. Z.Šafránek – 29., 64. Vakoč. 21. kolo Sokol 
Čížová – FK Spartak Kaplice 3:0 (2:0) - B: 5. Hora, 43. Bystrov, 75. 
Brož z pen.   
 

"B" mužstvo - I. B třída 
15. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FC Velešín 3:3 (2:1) - B: 45., 57. 
M.Pulec, 21. F.Kouba – 42. Had, 80. Opekar, 81. vlastní. 16. kolo SK 
Lhenice – FK Spartak Kaplice „B“ 2:0 (1:0) - B: 32. Trnka, 79. 
Lukšovský. 17. kolo Slavoj Husinec – FK Spartak Kaplice „B“ 0:2 (0:0) 
- B: 52. Preusler, 60. F.Kouba.  
 

dorost – I. A třída 
26. kolo FK Spartak Kaplice – SK Nemanice 6:0 (4:0) - B: 38., 41., 58. 
Faltus, 8. Krenauer, 15. M.Kouba z pen., 83. Bláha. 15. kolo FK 
Spartak Kaplice – SK Jankov 1:0 (0:0) - B: 62.Krenauer. 17. kolo FK 
Spartak Kaplice – Dříteň 2:2 (1:2) - B: 17. Dang Van, 72. Vác.Čutka – 
19. Dvořák, 41. Habich.  
 
starší žáci - I. A třída 
22. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 1:10 (0:3) - B: vlastní 
– Řepa 6, Roule 3, Korejtko. 12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 
0:3 (0:1) - B: Veith, Mlýnek, Martínek. 13. kolo SK Čtyři Dvory – FK 
Spartak Kaplice 10:1 (2:1) - B: za hosty Řepa. 
 

mladší žáci - I. A třída 
22. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 0:4 (0:0) - B: Urazil, 
Tůma, Fejtek, Dreiling. 12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 3:0 
(1:0) - B: F.Marek, Szojka, Divoký. 13. kolo SK Čtyři Dvory – FK 
Spartak Kaplice 10:0 (6:0).  
 

st. přípravka - krajský přebor 
9. kolo – J.Hradec Sokol J.Hradec – FK Spartak Kaplice 0:0. SK 
Dynamo Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice 11:0 (3:0) 
 

ml. přípravka - krajský přebor 
9. kolo – J.Hradec Sokol J.Hradec – FK Spartak Kaplice 5:2 (4:0) - B: 
za hosty Česák 2. SK Dynamo Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice 
11:0 (4:0).  
 

ženy - krajský přebor 
11. kolo FK Spartak Kaplice – FK Bohemia Tábor 3:2 (1:0) - B: Křivová 
2, V.Jedličková – M.Doubková 2. 12. kolo TJ Platan JAFA Protivín – 
FK Spartak Kaplice 0:10 (0:4) - B: V.Jedličková 3, Vaňková, Čechová 
2, H. Tomášová, Křivová, Čábelová.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Putování Kaplickem 
 

V neděli 6. června 2010 – tentokrát v Kaplici 
SETKÁNÍ ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH TURISTŮ 10. ročník  
 

Start:   průběžný 7.00 – 11.00 hodin na kaplické radnici,  
odjezd z náměstí v 9.00 hodin (pro trasy z autobusu) 

Cíl:   průběžný 12.00 – 17.00 hodin na radnici  
Startovné: 25,- Kč / 1 Euro, karty Eurobeds 15,- Kč, děti (6 – 15 let) 
a prokazatelně nevýděleční 6,- Kč. (Platí se buď v místě startu nebo 
spolu s příspěvkem na dopravu ve speciálním autobusu.) Pro pěší 
turisty je zajištěn dovoz na starty v Malontech a Pohorské Vsi.  
Příspěvek na dopravu: Kaplice (vlakové nádraží – město) 10,- Kč, 
Malonty 25,- Kč, Pohorská Ves 35,- Kč.   
 

Pěší trasy /start od radnice/  
9 km Kaplice – Blansko – Mostky – TIM Pod Strmým vrchem 

– Kaplice 
20 km   Kaplice – Blansko – Černá, přehrada – Hradiště  

– TIM Pod Strmým vrchem – Kaplice 
Pěší trasy /start z autobusu/  
9 km   Malonty – Desky – Dobechov – Mostky – Kaplice 
18 km  Pohorská Ves – Jednoty – Ludvické Hory – Malonty  

– Desky – Mostky – Kaplice 
32 km  Pohorská Ves – Žofín – Věrtele – Benešov nad Černou  

– Černá, přehrada – Blansko – Kaplice 
   

Cyklotrasy /start od radnice/  
26 km   Kaplice – Blansko – Děkanské Skaliny – Kamenice  

– Desky – Mostky – Kaplice 
42 km  Kaplice – Kamenice – Benešov n.Č. – Pohorská Ves 

– Malonty – Desky – Kaplice 
75 km  Kaplice – Kamenice – Benešov n.Č. -  Mlýnský vrch  

– Černé Údolí – Huťský rybník – Pohoří na Šum. – Dolní 
Příbrání – Tokaniště – Cetviny – Rychnov n. M. – Kaplice 

Trasy vedou z části i po silnicích III. třídy, v kratších úsecích i II. 
třídy. Cyklojízda se koná za plného provozu na vlastní nebezpečí.  
Doporučené mapy: pěší – Novohradské hory KČT č. 74, cyklo 
Českobudějovicko KČT č. 19.  
 

Účastníci obdrží upomínkový list a razítko IVV. Možnost zakoupení 
pamětního odznaku. Informace a přihlášky e-mail: kct-cb@volny.cz, 
www.volny.cz/kct-cb, tel. 608 853 511. Pořádá Klub českých turistů 
TJ Turista České Budějovice 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              květen 
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   Znáte ve svém okolí  
 

nějakého včelaře? 
 

Pokud ne, je to chyba. Kde potom kupujete med? Že v obchodě? No 
když se spokojíte s méně kvalitním a upravovaným „medem“ 
víceméně neurčitého původu, je to vaše věc. Ale – pouze včelař vám 
nabídne ten nejčistší přírodní produkt s blahodárnými účinky na vaše 
zdraví, dobrou kondici a zvýší obranyschopnost organismu. Med totiž 
patří k nejstarším medikamentům, které člověk užíval. 
Víte, že na jeden kilogram medu musí včely navštívit až tři miliony 
květů! Na opylování včelami závisí každé třetí sousto na našem talíři! 
V současnosti je v Česku o čtvrt milionu včelstev méně než kolik by 
jich bylo zapotřebí! 
Naše Základní organizace Českého svazu včelařů sdružuje šedesát 
jedna členů v působnosti od Malont, Blanska, Pořešína až po Pláně, 
kteří se starají o 690 včelstev. Ano starají. Chovat včely neznamená, 
že jim sebereme med a hotovo. Včelky potřebují  péči včelařů, poté, 
co se z Asie rozšířili škůdci a choroby decimující stavy včel nejen 
v Evropě, ale i v Americe. Bez svědomité a zodpovědné péče 
chovatelů by včelstva vyhynula. Co by to znamenalo pro lidstvo, je 
nepředstavitelné. Včela je na Zemi již 40 milionů let a na její 
existenci je závislých až osmdesát procent všech rostlin. Jejich 
zánikem by do pár let mohly zmizet tisíce druhů rostlin a s nimi další 
hmyz, pro který jsou zdrojem potravy. Bez hmyzu by umírali ptáci, 
kteří se jimi živí a masové vymírání ptáků by mohlo ohrozit další 
druhy včetně člověka.  
A co vlastně ohrožuje existenci včely medonosné? Jsou to především 
parazitující roztoč Varoa destruktor a Syndrom selhání včelstev OCD. 
Hlavně posledně jmenovaný fenomén, s nímž si vědci celého světa 
nevědí rady, způsobil v posledních letech v USA až 90 % ztrát 
chovaných včel a Kanadě 40% a ministr zemědělství Velké Británie 
prohlásil, že pokud se tempo úbytku nezpomalí, uhynou na Britských 
ostrovech do deseti let všechny včely.  
Do Česka už tato hrozba také dorazila. Chovatelé včel musí před 
nástupem zimy svá včelstva nejen nakrmit, ale také přeléčit proti 
parazitům. Jaro pak ukáže jak a jestli jejich včelky zdárně 
přezimovaly a jestli jejich úsilí nepřišlo v niveč. Ve snaze všech 
včelařů je nápomocný i MěÚ v Kaplici, který činnost základní 
organizace částečně dotuje pěti tisíci korun, určenou na podporu 
včelaření a úhradu léčiv. Bez svědomité péče včelařů by totiž mohly 
včely z našeho světa skutečně zmizet. 
V článku byli použity údaje z časopisu Včelařství, vydaného Českým 
svazem včelařů. 

Kellan ZO ČSV o.s. v Kaplici 
 

  Nadace K řižovatka – monitory dechu  
 
 

Nadace Křižovatky spolupracuje od druhé poloviny roku 2008 
s nemocnicemi na celém území ČR v rámci projektu „Monitory dechu 
BABYSENSE ll maminkám“, který má za cíl informovat maminky o 
riziku ohrožení novorozenců syndromem náhlého úmrtí kojenců – 
SIDS. Ve Vašem regionu si maminky mohou zapůjčit monitory dechu 
kojenců na našich kontaktních místech:  
Nemocnice Český Krumlov, Nad Nemocnicí 153, Dětské odd., info: 
vrchní sestra Waldaufová, tel. 380 761 111 
Zdravotnická prodejna MEDIMAT ,  
Pražská tř. 1813/3, České Budějovice, tel. 775 205 705 
Lékárna Před Špitálem,  
B. Němcové 610/39, České Budějovice, tel. 386 325 493 
Všem šťastným rodičům a jejich novorozencům přejeme hodně 
šťastných, společně strávených dnů ! 

Nadace Křižovatka 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Řádková inzerce 
 

Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví. Nachází se v panelovém 
domě na sídlišti 9. května, Kaplice. Byt o výměře 57 m² má všechna 
okna na jižní straně. Budova je po rekonstrukci oken a fasády. Cena 
825.000,- Kč. Zájemci mohou volat na tel. číslo 722 676 358, po 
18.00 hodině.   
 

Prodám byt 3+1 s halou a lodžií 72 m² + garáž, ul. Míru, Kaplice. 
OV. 1. patro, výtah, nové stoupačky, plastová okna a vyzděné mifky. 
Nová fasáda a vyzdění schodiště v červnu r. 2010. Nové podlahy: lina 
a koberce, vestavěné skříně (pořizovací cena za skříně 100 000,- Kč 
jako nové) na chodbě a v ložnici. Jádro původní, obloženo z kuchyně 
dřevem a v koupelně obklady. Garáž za barákem, el. 220V, nová 
střecha (prosinec 2009). Sklep. Fotky zájemci mohu poslat mailem. 
Volný dle dohody. Mob.: 731 348 382. Cena: 1 400 000,- Kč 
 

Prodám byt 3+1 v OV v ul. Míru o velikosti 72 m². Byt se nachází v 
1. patře, prostorné pokoje, okna na jih. Ve standartním stavu. Cena: 
898.000,- Kč. Telefon: 724 620 148. Volný ihned. 
 

Koupím zahradu za rybníkem u bývalého školního statku nebo 
v zahrad. kolonii Jermaly. Tel. 774 241 247. 
 

Koupíme chatu s pozemkem v Kaplici a okolí do 15 km. Prostředí 
zahrádkářské kolonie nevhodné. Nabídky prosím na tel. 605 389 961. 
 

Prodám dr. byt 3+1 s balkonem  Na Vyhlídce o velikosti 68 m². Byt 
v 1. patře, francouzské okno, standartní stav. Volný dle dohody. 
Cena: 928.000,- Kč. Tel: 724 620 146. 
 

Prodám dr. byt 2+0 s balkonem Na Vyhlídce o velikosti 40 m². Byt 
se nachází ve 4. patře, barový pult, renovace kuchyňské linky, 
plovoucí podlahy. Cena: 698.000,- Kč. Tel: 724 620 146. 
 

Prodám byt 1+1 v OV v ul. Míru o velikosti 40 m². Byt se nachází v 
panelovém domě po rekonstrukci s výtahem, nová kuchyňská linka, 
bezpečnostní dveře. Cena: 790.000,- Kč. Tel: 724 620 146. Volný 
ihned. 

 
   Už máte svou Kartu pomoci? 
 

Na veletrhu For Family 2010 byl představen projekt nadačního fondu 
Firm4y – Senior „Karta pomoci“, který byl oceněn odbornou porotou 
Grand Prix z více než 700 vystavovatelů z celé České republiky. 
Zeptali jsme se předsedkyně správní rady nadačního fondu paní 
Jílkové, co je Karta pomoci, pro koho je určená a komu pomáhá? 
„Karta pomoci působí ve dvou zásadních rovinách. Tou první je, že 
výtěžek podporuje důstojné stáří seniorů a také postupně chceme 
vrátit do všech malých obcí v naší republice pojízdné prodejny. 
Druhá zásadní rovina Karty pomoci je ochrana života každého z nás. 
V případě nehody, úrazu nebo kolapsu, kdy rozhodují vteřiny, může 
zasahující lékař, hasič či policista ihned prostřednictvím Karty pomoci 
zjistit důležité informace, které hrají rozhodující roli při záchraně 
pacienta. Jako například alergie, léky, diagnózu, ale i kontakt na 
blízkou osobu, které mohou oznámit pacientovu nehodu. U starších 
lidí, kteří si mnohdy nepamatují, jaké léky berou, je to pro lékaře vítaná 
pomoc i v případě běžné hospitalizace. Kartička je určena pro každého 
od 15 let, každý kdo má počítač si ji může pořídit sám ze svého 
domova, ti ostatní mohou požádat o její vystavení svého praktického 
lékaře.  
Příjemným bonusem je využívání slev při nákupech zboží, zájezdů, 
ubytování a nebo služba lékař na telefonu, na kterého se může držitel 
kartičky obrátit s jakýmkoliv problémem během celého dne.“ 
Můžete nám říct, kolik Karta pomoci stojí a na jak dlouhou dobu je 
vystavena? 
„Z řízení Karty pomoci stojí 290,- Kč na dobu tří let, je to částka, 
která v přepočtu na měsíc dělá 8,- Kč. Díky poskytovaným slevám se 
vám tato suma vrátí několikanásobně zpět.  
Pokud si budeme chtít kartičku pořídit, případně zjistit bližší 
informace, kam se můžeme obrátit? 
Bližší informace si můžete přečíst na www.nf-senior.cz, veškeré 
dotazy pak rádi zodpovíme mailem i telefonicky. 
 

Kaplický Zpravodaj.  Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,   
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76, 

uzávěrka 5. čísla 20.  4. 2010. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.  
Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,  tel.: 380/311388, 

infocentrum@mestokaplice.cz. Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. 
Odložil, J. Langová, V. Hajer, Z. Langová.   
Internetová verze: www.mestokaplice.cz 
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Firma ISOTHERM s.r.o. hledá nové spolupracovníky na 
následující pozice: 
 

Přípravář výroby izolačních skel 
Náplň práce: 

� Příjem a přezkoumání zakázek na výrobu izolačních skel 
� Vypracování cenových nabídek na izolační skla 
� Zadávání zakázek do výroby  
� Komunikace s rakouskými zákazníky 

Požadujeme:  
� SŠ/VŠ, vzdělání technického směru výhodou 
� Aktivní znalost NJ slovem i písmem nutností 
� Samostatnost, pečlivost, flexibilitu 
� Analytické a logické myšlení 
� Uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 
� Řidičský průkaz skupiny „B“ 
 

Pracovník v oddělení nákupu 
Náplň práce: 

� Zajištění dodávek a objednávek materiálu pro výrobu 
� Posuzování nabídek a vyhodnocování dodavatelů 
� Jednání s dodavateli 
� Spolupráce s ostatními středisky firmy 

Požadujeme: 
� SŠ/VŠ ekonomického nebo technického směru 
� Praxe na obdobné pozici výhodou 
� Aktivní znalost NJ 
� Uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 
� Vyjednávací schopnosti 
� Řidičský průkaz skupiny „B“ 

 

Termín nástupu:     co nejdříve 
Druh prac. poměru: hlavní pracovní poměr 
V případě zájmu posílejte své životopisy na adresu 
probost@isotherm.cz nebo volejte na tel. 380 347 127. 
ISOTHERM s.r.o., Linecká 646, 382 41 Kaplice, www.isotherm.cz  

 

  Letní tábor pro zdravotn ě postižené 
 

Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je 
zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým.  Nabízíme  širokou škálu 
služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům  z 
Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku (800 246 642) 
propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé 
ČR).  
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale 
můžou se na nás obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody během 
vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. 
Pomoc je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, 
maminkám, kterým se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí.  
Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro 
ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:   
 

Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. - 10. 7. 2010  
(Cena akce:  3300,- Kč, v ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, 
vodácké vybavení. Ubytování:  kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u 
Křivoklátu, čtyřlůžkové chatičky).  
Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3. - 17. 7., II. 
turnus  17. - 31. 7. 2010  
(Cena akce:  4000,- Kč děti do 15 let; 4500, Kč mládež nad 15 let; 
8200,- Kč účastníci nad 26 let. Ubytování: dvoulůžkové pokoje, 
sociální zařízení společné).  
Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21. - 28. 8. 2010  
(Cena 3500,- Kč. Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez sociálního 
zařízení).  
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz  7. - 11. 6. 2010 (Náměstí 
Míru, Praha 2)  
 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867, 
poradna@prosaz.cz, PROSAZ, o.s., Praha 5, www.prosaz.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nabídka práce v Kaplici 
 

Pracovník ve výrobě – příležitostná výpomoc 
Práce pro moderně vybavený výrobní závod v Kaplici s nadnárodní 
působností. Různé činnosti ve výrobě – obsluha strojů, opracování 
skla, vrtání, leštění atd… Celoroční výpomoc v provozu dle potřeby 
podniku, přibližně 1 až 3x týdně. Dvousměnný provoz (5.50 – 14.05 a 
14.00 – 22.15 hodin). Práce pro muže, vhodné i pro fyzicky zdatné 
důchodce.  
Požadavky: Manuální zručnost a fyzická zdatnost. Pečlivost, 
spolehlivost a zodpovědnost. Orientace v technické dokumentaci 
výhodou, nikoli podmínkou.  
Nabízíme: Úvodní zaučení. Mzda 90 – 100,- Kč/hod.  
Nástup ihned - spěchá 
 

Mechanik – elektrikář 
Práce pro strojírenskou firmu v Kaplici. Kompletace elektrorozva-
děčů. Práce podle výkresů. Nástup možný ihned 
Profil: Vyučení v technickém oboru. Znalost práce s technickou 
dokumentací. Manuální zručnost. Vyhláška 50/78 Sb. výhodou 
(nikoli podmínkou). Bydliště v místě nebo na dojezdnou vzdálenost 
(ubytování není zajištěno ani hrazeno). Pracovitost, spolehlivost 
Nabízíme: Zázemí silné zahraniční společnosti. Dobré mzdové 
ohodnocení. 13. plat. Týden dovolené navíc. Příspěvek na dopravu a 
stravování. Další zaměstnanecké výhody.  

 

Svářeč CO2 
Práce pro strojírenskou firmu v Kaplici. Svařování dílů plechů a 
kovových konstrukcí. Práce podle technických výkresů. Třísměnný 
provoz. Práce na plný úvazek. Nástup ihned.  
Profil: Vyučení v technickém oboru. Svářečský průkaz CO2.  
Znalost čtení výkresů podmínkou. Manuální zručnost. Praxe 
výhodou. Bydliště v místě nebo na dojezdnou vzdálenost (ubytování 
není zajištěno ani hrazeno). Pracovitost, spolehlivost 
Nabízíme: Zázemí silné zahraniční společnosti. Dobré mzdové 
ohodnocení. 13. plat. Odměna 500,- Kč při splnění pracovní doby. 
Týden dovolené navíc. Příspěvek na dopravu a stravování, další 
zaměstnanecké výhody.  
 

Kontakt na tyto t ři pozice: Ing. Romana Šálková,  
connect-EUROJOBS CZ s.r.o.  
Telefon 733 514 523, r.salkova@connect-eurojobs.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


