
Oprava místních komunikací a odstran ění svislého dopravního zna čení 
 
 

V průběhu měsíce června dojde k definitivnímu odstranění svislého dopravního značení v lokalitě „Šumavská“. 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. 
V červnu bude strojově provedena oprava povrchu komunikace v ul. Široká odfrézováním porušených vrstev vozovky v místech trhlin a 
recyklace za tepla. Také budou provedeny další opravy všech poruch povrchu na místních komunikacích i v přilehlých obcích. Oprava 
komunikace v ul. Českobudějovická bude provedena s ruční pokládkou tak, aby nedocházelo k porušení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, neboť je stále zastavena schválená dotace ze Strukturálního fondu EU - ROP- Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
pro rekonstrukci této komunikace.  

Mgr. Karel Čajan v.r., vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství  MěÚ Kaplice 
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   Starost ův sloupek 
 

Tento příspěvek by se měl spíše pohybovat v prázdninové rovině. Ale 
vzhledem k tomu, že „někteří autoři“ využívají internetové stránky 
města na místo věcné diskuze k uvolňování svých emocí a mnohdy i 
komplexů, o čemž svědčí obsah a používaný slovník, jsem povinen 
reagovat na články, které se týkají kaplického školství. 
Město je zřizovatelem pěti právních školských subjektů a to dvou 
základních a tří mateřských škol. Ke všem přistupuje nanejvýš 
zodpovědně s vědomím jejich stabilizace tak, aby předškolní a 
školská zařízení měla kvalitní zázemí pro svou náplň tj. vzdělávání a 
výchovu. Důkazem jsou rozpočty města, kdy zastupitelstvo 
každoročně schvaluje výdaje na školství v rozsahu, který tvoří 
rozhodující položku v mandatorních výdajích. Ve vazbě na výše 
uvedené probíhají postupně na všech zařízeních i stavební úpravy 
v nemalém rozsahu. 
Samozřejmě, že je stále co zlepšovat. Daným limitujícím faktorem 
jsou i dotace. Město je v nich, i vzhledem k jeho velikosti, úspěšné. Je 
třeba mít i na paměti, že obdobně přistupujeme i k dalším školským 
zařízením, jejichž zřizovatelem je kraj /budova GY a OA, DDM, ZUŠ 
a základní a praktické školy/. 
Toto je jedna stránka mince. Druhou jsou výsledky výchovně 
vzdělávacího procesu, který je plně v kompetenci závěrů České školní 
inspekce. I ty jsou městu pochopitelně k dispozici. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musím proto konstatovat, že se uvedené články z počátku června 
nezakládají na pravdě a nedivím se reakce jednoho z ředitelů základní 
školy ve věci obhajoby „kaplického kantorstva“. Jednoznačně zde 
deklaruji, že výuka a výsledky na obou našich základních školách 
jsou na kvalitní úrovni. V případě jakýchkoliv pochybností vás, 
zákonné zástupce žáků, žádám, abyste bezprostředně kontaktovali oba 
ředitele a případně i vedení města osobně. Děkuji. 
A tak mi závěrem tohoto trochu netradičního sloupku dovolte popřát 
klidnou dovolenou a vašim capartům, žákům či studentům ty 
správňácký prázdniny. 
S přáním všeho dobrého nashledanou v srpnovém čísle 

Ferdinand Jiskra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navštivte historickou expozici  
 

31. května byly otevřeny a veřejnosti 
představeny dvě nové expozice, věnované době 
vlády Rožmberků a významnému výročí 
poštovnictví v Kaplici. Slavnostního otevření se 
zúčastnili také hosté z rakouského Freistadtu – 
starosta města a radní pro kulturu, z Hluboké 
nad Vltavou přijel senátor Ing. T. Jirsa.  
Přijměte pozvání k návštěvě i vy.    
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Zájezd do „pohádkové rezervace“ 

POHÁDKOVÉ SAFARI 
 

21. července 2010, Frýdava na Lipně 
 

Výlet do unikátní lesní rezervace plné ohrožených druhů českých 
pohádkových bytostí si rezervujte do 19. 7. v Infocentru 

odjezd od kina Kaplice v 9.30 hodin 
návrat cca ve 14.00 hodin 

cena 150,- Kč (zahrnuje vstup + dopravu) 
 

pořádá Kulturní a informační centrum Kaplice, 380 311 388 
 

další informace o „pohádkové rezervaci“  na Frýdavě na str. 3  

 
 
 

V červenci kino nepromítá 
DOVOLENÁ 

 

Na srpen připravujeme 
           2. srpna  TO BYL ZÍTRA FLÁM   
    3. + 4. srpna PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 
  9. + 10. srpna IRON MAN 2  
         11. srpna TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 
16. + 17. srpna KOUZELNÁ CH ŮVA A VELKÝ T ŘESK 
         18. srpna MAMAS & PAPAS 
         23. srpna JAK VYCVI ČIT DRAKA 
24. + 25. srpna  ŽENY V POKUŠENÍ 
30. + 31. srpna   ZÁLOŽNÍ PLÁN 
 

 
 
 
 

 
 
 

Červenec, úterý - sobota  od 9.00 – 16.00 hodin  

OBNOVENÁ HISTORICKÁ EXPOZICE 
Poštovnictví na Kaplicku a doba Rožmberků 
Historická expozice Kaplicka, Kostelní ul.  vstup 20 / 10,- Kč  
 

Červenec, ve všední dny   od 9.00 – 16.00 hodin  

PAVO MAJI Ć: MOŘSKÉ MOTIVY 
Výstava předního chorvatského (a světového) grafika ze Splitu.  
Zve KIC Kaplice a Centrum za kulturu Novi Zagreb.  
Výstavní sál, kulturní dům (I. patro)   bez vstupného  
 

16. července, pátek                od 21.00 hodin  

TOILET PARTY 
Kulturní dům Kaplice   www.discoworld.ic.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Městská knihovna a p řestavba 
 

Již od začátku měsíce května začaly v městské knihovně stavební 
úpravy za plného provozu. Akumulační kamna byla nahrazena 
ústředním topením v celé budově, prostory knihovny se rozšířily o 
původní balkony, které byly vyzděny a byla osazena plastová okna. 
Od 17. 5. musel být provoz celé knihovny uzavřen z důvodu bourání 
původních zdí. Následovaly práce zednické, elektrikářské, 
podlahářské a malířské. S úklidem se začalo v 1. patře budovy, takže 
provoz oddělení pro děti a internetové studovně mohl být obnoven 31. 
5. V oddělení pro dospělé to  bylo později, ve čtvrtek 3. 6. 2010. 
Dodatečně se všem našim čtenářům a uživatelům internetové 
studovny omlouváme za nečekané uzavření knihovny a oznamujeme, 
že do konce měsíce června nebudou posílány čtenářům upomínky a 
nebudou vybírány poplatky za zpoždění. 
Fotografie z přestavby najdete na www.kapliceknihovna.estranky.cz. 
Těšíme se na Vás v upravených prostorách knihovny. 
 

   Pasování prv ňáčků 
 

Ve dnech 9. a 10. června 2010 proběhlo v městské knihovně v 
oddělení pro děti pasování prvňáčků ze ZŠ Fantova a ZŠ Školní. 
Po odtajnění hesla pro vstup do hradební knihovny byli žáci 1.A a 1.B 
třídy obou škol pasováni kněžnou Žofií z Knížkovic na „Rytíře 
krásného slova“. Každý „rytíř“ dostal od kněžny medaili, díky níž se 
může stát čtenářem knihovny na jeden kalendářní rok zdarma, dále 
glejt a krásnou knížku pro prvňáčky  „Legrační dům“. 
Doufáme, že se prvňáčkům v hradební knihovně líbilo a kněžna Žofie 
se těší na všechny své nové čtenáře. Fotografie z pasování jsou 
umístěny na www.kapliceknihovna.estranky.cz.  

Městská knihovna Kaplice 

 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí ve čtvrtek v 19.00 hodin (o prázdninách po do-
mluvě)   

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červenec 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 

Z vernisáže výstavy chorvatského grafika P. Majiće, výstavní síň 
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   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

Pohádková rezervace „U p řívozu“ 
 

V areálu penzionu „U přívozu“ – pohádková rezervace leží na pravém 
břehu Lipna u Frýdavy. Navštivte jí od pondělí do pátku mezi 5. 
červencem – 27. srpnem 2010.  
11.15  POHÁDKOVÉ SAFARI 

Badatel a pohádkolog p. Ptáček provádí návštěvníky 
unikátní lesní rezervací plné ohrožených druhů českých 
pohádkových bytostí… 

14.15  ČERTOVA NEVĚSTA 
Získá hodný čert Uhlík srdce své vytoužené čertice 
Popelsíry? Bez pomoci dětí by to určitě nedokázal. 
Nahlédnutí do nelehkého života v pohádkové rezervaci.  

16.15  LUCERNIČKA  
Pohádka s kriminální zápletkou. Pomozte badateli Ptáčkovi 
objasnit tajemný případ ztracené lucerničky.  

Všechna představení trvají cca 1,5 hodiny, probíhají v lese a musí se 
u nich trošku chodit. Hraje se i za špatného počasí. Vstupné 95,- Kč/ 
osoba za představení. www.geosumava.cz 
 

   Novohradské Zn ění 2010    
 

mezinárodní alikvotní festival, Nové Hrady 
 

Pátek  16. 7. 
KAREL PLÍHAL od 19.00 hodin, hradní nádvoří, vstup 200,- Kč 
PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ ORCHESTR od 20.30 hodin, Na 
Palubě, vstupné dobrovolné 

Sobota  17. 7. 
Workshopy: „Výuka alikvotních technik pro začátečníky“, „Rytmy 
světa a rytmus v nás II“, „Léčivá síla hudby“, „Taneční imaginace“  
Koncerty: LE´HARMONJA - SVĚTLO V NÁS - interaktivní koncert 
od 11.00 hodin, obřadní síň, vstup dobrovolný  
EUROPEAN OVERTONE CHOIR – koncert mezinárodního 
alikvotního sboru, klasická i novodobá hudba za použití nových 
pěveckých technik. Od 16.00 hodin, Zámek, vstup 100,- Kč 
JABLKOŇ od 18.00 hodin, hradní nádvoří, vstup 150,- Kč 
IRENA BUDWEISSEROVÁ a Fade In - spirituály, gospel, jazz, 
blues. Od 20.00 hodin, hradní nádvoří, vstup 100,- Kč 
HARMONIVERSUM – koncert při svíčkách, od 21.15 hodin, hradní 
nádvoří, vstup 100,- Kč 

Neděle 18. 7. 
Workshopy: „Lidové umění z celosvětového pohledu“, „Výuka 
alikvotních technik pro mírně pokročilé“  
Koncert: ČESKÝ ROK a ŽÁKOVSKÉ VIGILIE, MUSICA 
BOHEMICA od 14.00 hodin, hradní nádvoří, vstupné: 150,- Kč 
 

Další informace a rezervace vstupenek: KIC Nové Hrady, tel. 386 
362 195, 602 150 208, www.alikvotnifestival.cz 

 
 
 
 
 
 
 

   Borůvkobraní láká do Borovan  
 

nejen borůvkovými dobrotami 
 

... ale  i nově zrekonstruovanou turistickou a kulturní atrakcí regionu - 
zámkem, který zdobí jižní stranu borovanského náměstí. Původně 
budova sloužila jako probošství kláštera augustiniánů, který zde byl 
založen v polovině 15. století. 
Právě při Borůvkobraní, které se letos koná 10.-11. července, se po 
rozsáhlé rekonstrukci zámek otevře veřejnosti v plné kráse. Nechte se 
překvapit, zda bude překonán rekord v soutěži jedlíků O krále 
borůvkových knedlíků (31 knedlíků za 30 minut) a vytvořen rekord v 
chytání borůvek do úst. Dětské dvojice se prokousávají k pokladu 
borůvkovým koláčem, na borůvkovém jarmarku zakoupíte borůvky, 
džemy, lívance, domácí likér, pivo či medovinu, mýdla, svíčky – jak 
jinak než vše z borůvek. V zámecké zahradě vyroste borůvková 
hospoda s nejrůznějšími borůvkovými dobrotami - nebudou chybět 
knedlíky se žahourem, lívance, koláče. Bohatý kulturní program je 
zaměřený na všechny věkové generace (setkání jihočeského a 
dolnorakouského folkloru, pohádky a hry pro děti, tvůrčí borůvkové 
dílny, žonglování Aduši a Dáši, vystoupí Petra Janů, Fleret s Jarmilou 
Šulákovou, Pražský hradčanský orchestr, Táborští pouličníci). U 
borůvkového zahrádkáře získáte rady, jak pěstovat kanadské borůvky, 
které zde také zakoupíte. Borůvkovým hostem bude botanik Václav 
Větvička. Zároveň budete mít možnost prohlédnout si obnovené 
prostory zámku. Prohlídky vedou i do části bývalého kláštera dnes 
vlastněné farností, kde se v křížové chodbě kolem rajského dvora 
nachází lapidárium kamenných barokních plastik, v patře klášterní 
muzeum a expozice římovské pašijové cesty s originály tamních soch. 
Tato možnost potrvá i po celou sezónu. 
Nenechte si ujít noční hrané prohlídky bývalého augustiniánského 
kláštera v doprovodu sličných múz. Projdete obnovené prostory 
zámku a očekávat vás bude zakladatel kláštera Petr z Lindy, 
pochybný probošt Matěj Kozka z Rynárce, Jakub Krčín i další 
historické osobnosti a překvapení. „Borovanské múzy“ se hrají 
každou neděli večer od července do konce září. 
Borovanská kulturní mozaika - to jsou letní pravidelné páteční a 
sobotní kulturní akce v různých částech zámeckého areálu, z nichž si 
vybere doufejme že každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se 
například představí bubenická show Jumping drums Ivo Batouška 
(9. 7.), Pavel Šporcl s orchestrem předvede Vivaldiho Čtvero 
ročních dob (16. 7.), Hradišťan vystoupí s hostem Dizu Plaatjies (30. 
7.) Hlavní sál s nástropními freskami výjevů ze života sv. Augustina 
slibuje zážitek z poslechu koncertů vážné hudby, zámecká půda se 
stane místem jazzových produkcí.  
Při návštěvě zámku navštivte také přilehlý park s novými dřevěnými 
plastikami, které zde již druhým rokem vznikají při řezbářském 
sympoziu. Letos budete moci sledovat řezbáře při práci od 8. do 17. 
7. Za návštěvu stojí také chráněná dílna Nazaret v jižní části areálu - 
Podzámčí s možností zakoupení kvalitní keramiky i dalších výrobků 
klientů. 
Dětské publikum je vítáno na Půdě plné pohádek v pensionu 
Borovanský mlýn a v Parku exotických zvířat ve Dvorci - otevřeno je 
každý den. Podrobnější informace ke všem uvedeným akcím Vám 
rádi poskytnou v borovanském infocentru na zámku. 
 
 

Žáci ZŠ Školní děkují firmě CONTOUR 
za sponzorování cesty do partnerské 
školy ve  Freistadtu 
 

Závěrem školního roku již potřetí realizujeme jednodenní výměnný 
pobyt žáků našich škol. Děti mají možnost komunikovat cizím 
jazykem se svými vrstevníky, procvičí si základní fráze, zahrají si 
různé hry a prohlédnou si partnerská města.  
„Dne 9. 6. 2010 jsme jeli s paní učitelkou do Freistadtu. Tam jsem se 
potkali s našimi kamarády. Jednou přijeli oni k nám, teď jsme jeli my 
k nim,“ říká Karolína Macháčková. „Bylo to tam velmi pěkné. Prošli 
jsme si skoro celý park.“ dodává její sestra Veronika.  

ZŠ Školní, Kaplice 

 

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 7. čísla 20.  6. 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 

 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 

LETNÍ TÝDENNÍ KURZ 
kreslení a malování 

pro začátečníky i pokročilé / Kaplice 
 

9. – 14. srpna 2010 
Denně od 16.00 – 19.30 hodin. Cena 1.500,- Kč 

Lektor Martin Kubalák 
Náplň kurzu: Teoretická příprava, odborné vedení v průběhu 
praktických cvičení, základní kreslířské a malířské vybavení.  

Informace: m.kubalak@seznam.cz, 605 986 987 
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   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  30. květnu 2010  
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v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 12 000 12 000 4 865 101,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 3 500 3 500 639 101,00 
daň z příjmů právnických osob 15 000 15 000 4 910 058,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 4 400 3 697 3 697 000,00 
daň z přidaté hodnoty 23 000 23 000 10 996 140,00 
daň z nemovitostí 5 500 5 500 239 777,00 
poplatek za znečištění ovzduší 5 5  
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 55 56 16 916,00 
ostatní daně 900 900 390 335,00 
správní poplatky 4 332 4 333 1 459 833,00 
místní poplatky 2 033 2 033 789 776,00 
likvidace komunálního odpadu 3 500 3 500 2 792 606,17 
ostatní ovody z vybraných 
činností 850 850 716 697,00 
Daňové příjmy celkem 75 075 74 374 31 513 340,17 
příjmy z poskytování služeb     237 256 174 426,00 
odvody příspěvkových 
organizací            3 272 3 272 5 469,17 
příjmy z pronájmu majetku   6 109 6 109 3 761 404,12 
příjmy z úroků  a dividend                               300 300 200 074,76 
přijaté sankční platby           972 988 348 780,00 
náklady řízení 109 113 40 500,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168 486 465,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 4 801 6 297 920,85 
přijaté pojistné náhrady          12 13 415,00 
odměna za tříděný odpad                   300 300 237 256,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   50 50 14 600,00 
ostatní příjmy 40 388 253 478,95 
dary  250 255 000,00 
splátky půjček TS Kaplice, 
Hrady na Malši 2174 2 717 100 000,00 
splátky půjček SF                         75 75 46 750,00 
Nedaňové příjmy celkem  14 806 20 799 12 235 539,85 
příjmy z prodeje bytů,domů a 
nebyt.prostor 315 554 1 060 084,00 
příjmy z prodej pozemků 700 700 80 110,00 
Kapitálové příjmy celkem  1 015 1 254 1 140 194,00 
dotace výkon agendy 
soc.služeb                305 305 000,00 
dotace soc.práv. ochrana dětí   792 791 314,00 
dotace Volby PS 2010    200 000,00 
dotace ze SR v rámci 
souhr.vztahu               20 297 20 297 8 456 960,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 400 11 660 6 782 000,00 
dotace ze SR příspěvek na 
péči  25 000 25 000 11 587 000,00 
dotace ze SR a EU  2 647 245 870,00 
příspěvky od obcí  75 74 532,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 1 000 1 000 393 505,00 
převod z HČ použití fondu  32 13 130,00 
převod z HČ záloha na zisk 
BSŠ 2 312 2 312 963 145,00 
dotace SR poskyt. kraj  16 16 078,13 
dotace ROP 21 175 21 175 3 554 765,18 
dotace Jč. kraje  865 865 224,00 
Přijaté dotace celkem  81 184 86 176 34 248 523,31 
 

PŘÍJMY CELKEM 172 080  182 603 79 137 597,33 

VÝDAJE 
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v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 110 129,00 
čipování psů 30 30 1 920,00 
pozůstalost p.Hlávka  112 115 247,00 
údržba městských pozemků - louky 20 20  
nákup lesních pozemků 500 500  
činnost LOH fyz. a práv. osoby st. 
správa  196 195 870,00 
výstava trofejí 15 15  
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 675 983 313 166,00 
Bělidlo 101 - multifunkční 
komplex 47 482 47 482 15 000,00 
komunikace úklid 3 950 3 950 1 644 000,00 
komunikace úroky z uvěru 1 196 1 196 165 004,40 
opravy komunikací 1 800 1 934 323 436,00 
BESIP propagace, materiál 10 10  
vyhrazená parkovací místa ZTP 30 30  
příspěvek nadace Jč cyklostezky 8 8 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 40 40  
dopravní značení, odtah vraků 320 320 11 339,40 
údržba krajnic u obecních komunikací 130 130  
oprava autobusových zastávek 50 50 41 290,80 
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 2 930 3 019 489 550,50 
rekonstrukce komunikace Pobřežní 17 204 17 204 115 073,00 
rekonstrukce komunikace 
Českobudějovická 6 258 6 258 10 494,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  100 100  
Doprava celkem 34 026 34 249 2 807 383,10 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 158 158 10 453,00 
vodovod, kanalizace Hubenov, 
Dobechov, Pořešín 535 583 57 469,00 
vodovod, kašna Blansko 100 121 45 102,00 
opravy kanalizací a vpustí 750 729 155 920,00 
Vodní hospodářství celkem 1 543 1 591 268 944,00 
Spoje - zřízení TV Prima 60 60 20 142,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 2 104 2 104 1 052 000,00 
MŠ Nové Domovy - oprava oplocení 500 500 225 916,00 
MŠ Nové Domky přísp. na činnost 1 480 1 480 740 000,00 
MŠ Nové Domky zateplení  
a stav. úpravy   584 964,00 
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost  1 441 1 441 720 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce zahrady 6 418 6 418 190 240,00 
Předškolní zařízení celkem 11 943 11 943 3 513 120,00 
ZŠ Fantova -dotace Jč.kraj  30 30 000,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  5 046 5 046 2 523 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 5 167 5 167 2 583 000,00 
ZŠ Školní dotace Jč. kraj   16 16 078,13 
ZŠ Školní a Fantova- opravy budov 1000 1 052 51 637,00 
Základní školy celkem 11 213 11 311 5 203 715,13 
městská knihovna 2 415 2 415 814 450,12 
kronika města 31 31  
přeshraniční spolupráce 25 25 3 681,00 
KIC příspěvek na činnost 4 485 4 485 2 242 000,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 10 7 996,00 
hrad Pořešín 200 250 250 000,00 
údržba a rozšíření městského rozhlasu 60 60 24 636,00 
údržba památek  150 600  
pamětní desky  30  
občanská komise 100 100 28 317,00 
Kultura celkem 7 476 8 006 3 371 080,12 
běžné opravy sportovišť 200 1 050 25 168,00 
koupaliště 992 992 435 887,00 
neinv. příspěvek sport. odd.na mládež 660 660 660 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 105 125 125 000,00 
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příspěvek na provoz sportovišť 135 135 135 000,00 
opravy dětských hřišť 200 200  
lyžařská běžecká trasa 10 10 10 000,00 
příspěvek na ostatní zájmovou činnost 
org. 125 125 125 000,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  2 427 3 297 1 516 055,00 
Zdravotnictví   12 12 5 000,00 
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ 1 560 1 560 664 977,06 
realitní kancelář služby   10 4 200,00 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 110 100  
příspěvek na údržbu nemovitostí 100 100  
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 96 48 544,52 
rekonstrukce Novohradská čp. 63-64 600 600  
ubytovna Fantova ulice 4 500 4 522 4 521 230,00 
pergola G+OA  60 60 000,00 
pojištění majetku 350 350 238 482,00 
veřejné osvětlení energie 600 600 410 430,00 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 100 1 100 528 294,30 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 1 067 1 067 122 565,00 
právní služby a soudní výlohy  100 100 5 128,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro 
spr.obvod 1 400 1 400 900 000,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 150 150 46 627,00 
ostatní opravy majetku 600 648 48 830,00 
městský mobiliář 119 119 70 742,50 
nákup pozemků 500 400 9 000,00 
výkup havarij objektů,  
odstr. havarijních staveb 400 378  
věcná břemena, nájmy 40 40 478,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 700 700 137 844,00 
dotace z EU služby 900 811 111 386,00 
projektové dokumentace k dotacím 500 452 50 190,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 15 492 15 363 7 978 948,38 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd. odpadu 50 50 2 921,00 
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 526 3 227 2 928 719,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 9 254 9 254 3 571 456,00 
likvidace černých skládek, autovraků 70 70  
posudky,rozbory, odpovědnost za škody 65 65  
úklid města 6 300 6 300 2 616 000,00 
úklid zeleň města  30 30 228,00 
chemická ochrana a ošetření 50 50  
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 415 415 133 136,00 
park WC, park - oplocení pískoviště  264 264 30 778,00 
péče o vzhled - vánoční a květinová 
výzdoba  240 240 15 735,00 
půjčka TS Kaplice   543 542 790,00 
Ochrana život. postř. celkem 17 264 20 508 9 841 763,00 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 36 400 36 400 17 315 478,00 
Dům s pečovatelskou službou     783 978 388 652,53 
Chráněné bydlení Blansko 756 916 207 610,93 
klub důchodců 44 44 13 153,00 
sociální pomoc, poradenství, 
péče, služby  79 79 3 413,00 
Sociální péče celkem 1 662 2 017 612 829,46 
Civilní nouzové  
plánování 15 15   
Městská policie 3 074 3 089 1 218 051,39 
Požární ochrana 200 230 43 302,19 
Místní zastupit. orgány 3 129 3 129 1 157 495,84 
Volby PS 2010   189 136,00 
Činnost místní správy 35 052 36 256 14 197 847,15 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 300 2 605 2 926 850,72 
 
VÝDAJE  CELKEM                                                        231 445 238 546 72 515 307,48 

FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na bankovních 
účtech 12 814 8 835 -6 670 637,03 
přijatý úvěr 74 629 74 629  
uhrazené splátky dlouhodob. 
půjček -29 021 -29 021 -5 951 652,82 
aktivní dlouhodobé operace 
příjmy 943 1 500 6 000 000,00 

FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 59 365 55 943 -6 622 289,85 

J. Holemá, MěÚ Kaplice 
 

   Termíny svozu odpadu 
 

Termíny svozu separovaného domovního odpadu v 2. pololetí roku 
2010 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Červenec 8. + 22. 7.  19. 7. 
Srpen  5. + 19. 8. 16. 8. 
Září  2. + 16. + 30. 9. 27. 9.  
Říjen  14. + 28. 10. 25. 10.  
Listopad  11. + 25. 11. 22. 11.  
Prosinec  9. + 23. 12. 20. 12.  
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 

----------------------------------
ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Projektové aktivity  
 

Středního odborného učiliště v Kaplici 
 

Naše učiliště se zapojilo do mezinárodní spolupráce mezi školami v 
rámci aktivit Národní agentury evropských projektů. Každý rok jsme 
v docela silné konkurenci úspěšní v získávání grantů z evropských 
fondů. Zatím jsme získali čtyři granty za celkem 60 tisíc Euro. Dva 
byly z oblasti gastronomie a jsou v současné době již realizovány 
(Kaplice - Nitra), další dva jsou z oblasti učebního oboru mechanik - 
opravář a první stáž proběhla v květnu 2010. Projekty „Evropa 
potřebuje šikovné ruce“ a „Eurojob“ jsou určeny žákům i učitelům 
technických oborů. Řemeslo a jeho rozvoj  jsou v Evropě velmi 
aktuální, šikovných řemeslníků ubývá. V centru našeho zájmu jsou 
moderní vyučovací metody a problém celoživotního vzdělávání. 
Mezinárodní výměna zkušeností a vzájemná spolupráce na nových 
odborných projektech.  
Naším novým projektovým partnerem je SOŠ v Gdaňsku. Je to staré 
hanzovní město s množstvím historických památek a také velký 
přístav na Baltu. Fotografie pochází z pobytu na prvním běhu 
projektu „Evropa potřebuje šikovné ruce“.           

 SOU Kaplice  
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   Závěrečné setkání Fantovák ů  
 

s partnery programu Comenius 
 

První týden v květnu jsme se zúčastnili dvoudenního závěrečného 
setkání partnerů evropských škol v německém Ascherslebenu. Již po 
čtvrté jsme se setkali s našimi kamarády z osmi základních škol v 
Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Turecku, Norsku, Walesu a 
Řecku.  
Vše začalo velmi milým přivítáním dětí z německé základní školy, 
které mávaly vlastnoručně vyrobenými vlaječkami všech do projektu 
zapojených států. Poté jsme žáčky navštívili v jejich třídách, kde jsme 
odpovídali na jejich všetečné otázky a dostávali drobné dárečky. Před 
slavnostním rozkrojením dortu, upečeného a nazdobeného na počest 
projektu, jsme si naposledy připomněli, jaké úkoly jsme během těchto 
dvou let splnili, zavzpomínali si na naše společná rendezvous ve 
Francii, Řecku a Norsku, celkově jsme projekt zhodnotili a podělili se 
o své pocity, dojmy a zážitky. Na radnici nás přivítal a pohostil 
starosta, který nás seznámil s historií a tradicemi města. Následovala 
prohlídka ascherlebenského komplexu parků, kde bylo možné spatřit 
nepřeberné množství tulipánů, narcisů, macešek, pestrobarevných 
keřů a stromů. Večer pro nás děti připravily kulturní program plný 
písniček, básniček a tanců. Posledním dobrodružstvím byla dvouhodi-
nová prohlídka Berlína, během níž jsme seděli v pohodlném autobuse, 
poslouchali příjemnou profesionální průvodkyni a kochali se památ-
kami hlavního města Německa. Po závěrečné večeři jsme se rozloučili  
s partnery a všichni jsme se rozjeli zpět do svých domovů a škol.  
Počátkem června naši školu navštívili učitelé z Norska. Děti si pro ně 
připravily nejen otázky v anglickém jazyce, ale i drobné upomínkové 
předměty. V doprovodu paní učitelky Petry Gušlové si prohlédli 
školu, a pak navštívili proslulý Český Krumlov. Koncem června nás 
čeká poslední návštěva, tentokrát z  Německa. Poté se bohužel 
musíme rozloučit i s celým projektem Parky a zahrady našich měst, 
během něhož děti navrhly projektová trička, kreslily a malovaly 
motivy ze Zámecké zahrady v Českém Krumlově, zhotovily výstavu 
výtvarných prací všech partnerských škol, postupně přivítaly veverky 
Leu a Lea v naší škole, namalovaly a napsaly do jejich deníčků 
spoustu zajímavých obrázků a informací, napsaly část společného 
detektivního příběhu „veverčáka“ Lea „Ztracený amulet“, do češtiny 
přeložily další části detektivních příběhů Lea i Ley, zpívaly a v 
nahrávacím studiu nahrávaly písničky, zhotovily kalendář na rok 
2010 a nafotily fotografie v Zámecké zahradě, které byly použity jak 
na společném CD „Virtuální procházka parky a zahradami“, tak v 
našem elektronickém herbáři nebo výše zmiňovaném kalendáři parků 
a zahrad. Všechny děti, které se na jednotlivých úkolech projektu 
podílely, mohou být na sebe pyšné i proto, že jejich práci ocenili jak 
učitelé, tak děti v celé Evropě.  
Projekt nás všechny obohatil, nabil a motivoval k další projektové 
práci v příštích letech, skamarádili jsme se se skvělými kolegy z celé 
Evropy, poznali jejich kulturu, školství a životní styl, ochutnali jejich 
tradiční kuchyni a v neposlední řadě jsme si procvičili jazyky a 
zdokonalili se v komunikačních technologiích. 

Tým ze ZŠ Fantova Kaplice 
 

   Den dětí v Mate řské škole  
 

na sídlišti 1. máje 
 

Je 2. června … tak ještě se nalíčit jako vodník, ježibaba, víla, 
loupežník, pejsek a kočička nebo jako kašpárek a můžeme vyrazit 
mezi děti. Ty už netrpělivě čekaly ve svých třídách na zahájení 
dětského dne.  
U každé pohádkové postavy plnili předškoláci různé úkoly, jimiž si 
měli dokazovat např. odvahu, schopnosti, dovednosti, ale i znalosti. 
Tak třeba pomáhali vílám sbírat rozsypané korálky, s čarodějnicemi 
šplhali pro perníček, s pejskem a kočičkou stavěli domeček, u 
loupežníků skákali v pytlích, kdo bude rychlejší, a u vodníků si mohli 
zase nachytat pořádně veliké ryby. Bylo hezké vidět, jak se děti snaží 
a soutěže je baví. Aby ne! Vždyť za každou splněnou činnost dostaly 
odměnu! 
Ale čas byl neúprosný. Všechno uteklo jako voda, pohádkové 
příšerky se rozloučily a byly pryč! Jen snad ve  snech dětí zůstaly… 

  Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Fantova 
 
   Potěší se nejen zrak, ale i chu ť… 
 

Ve čtvrtek 3. 6. 2010 jsme byli pozváni do sálu Slovanského domu 
v Kaplici, abychom zhlédli závěrečné praktické zkoušky studentů 
oboru kuchař – číšník Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické 
a Středního odborného učiliště v Kaplici.  
Naše oči ihned upoutaly slavnostně vyzdobené tabule, např. 
myslivecká, silvestrovská, velikonoční, pivní či valentýnská. Adepti 
na výuční list zdůvodňovali zkušební komisi nejen úpravu slavnostní 
tabule, ale i menu, které navrhli pro tu kterou příležitost. Nám se 
nejvíce líbila růžová – zamilovaná a nemenší úspěch sklidila i 
silvestrovská tabule se svým netradičním černým porcelánem.  
Učňové nám pak v praktické ukázce předvedli flambování banánů a 
palačinek, přípravu nealkoholických míchaných nápojů a 
zeleninového salátu. Překvapila nás zručnost žáků, kteří se nedotkli 
připravovaného pokrmu rukou, ale pracovali pouze pomocí 
nejrůznějších vidliček, nožů a jiných nástrojů. To nejlepší, 
ochutnávka těchto skvostů, nás teprve čekalo. Lahodná chuť a vůně 
nás dostaly. Někteří z nás měli možnost být obslouženi přímo u stolu 
jako hosté v restauraci. Mezitím budoucí kuchaři nosili svá hotová 
jídla zkušební komisi, která je ostřížím zrakem, neomylným čichem a 
mlsným jazýčkem hodnotila. Byli jsme mile překvapeni tím, že o 
výuční list usilovali i dva bývalí žáci naší školy.  
Jsme rádi, že jsme mohli být přítomni při závěrečných zkouškách 
budoucích kuchařů a číšníků. Již dnes se těšíme na další zajímavé 
návštěvy středních škol.   

Žáci osmých tříd ZŠ Školní, Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedostupné úřady 
Chtěla bych se tímto článkem zeptat naší „milé radnice“, zda-li by pro 
nás maminky s dětmi, nebo i pro starší lidi či nemocné, nemohli něco 
udělat, abychom měli lepší dostupnost na Úřad práce či Odbor státní 
sociální podpory v Tržní ulici nad poštou.  
Vždyť pro maminku s novorozenětem je skoro nad síly se na tyto 
úřady dostat. Kočárek musí většinou nechat před budovou pošty, vzít 
dítě do náruče, a pak s ním vyjít dvě patra, kde se úřady nacházejí, a 
ke všemu, aby se bála, až přijde zpět ke kočárku, aby v něm vše našla, 
neboť se jí může stát, jako mě, že jí bude odcizena deka a chrastítko.  
A co potom staří a nemocní lidé, kteří tyto úřady též navštěvují. 
Představa dvou pater schodů a bez výtahu je též nepotěší.  
Opravdu by se nenašla jiná budova, kde by tyto úřady byly dostupné? 

Čtenářka, maminka a obyvatelka Kaplice, A. B.  

Brána názor ům otev řena ...  
 

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

Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 
Anonymy nezveřejňujeme. 

 

 



 
strana 7 

   Ohlédnutí za chovatelskou 
 

přehlídkou trofejí 
 

Letošní rok se již posedmé konala chovatelská přehlídka trofejí 
okresu Český Krumlov v Kulturním domě v Kaplici, což se stalo již 
velmi dobrou a zavedenou tradicí. Pořádáním chovatelské přehlídky 
pověřily M ěstský úřad Kaplice a Městský úřad Český Krumlov 
Okresní myslivecký spolek Český Krumlov. Městské úřady rovněž 
jmenovaly hodnotitelskou komisi trofejí, která byla složena 
z odborníků a zkušených mysliveckých hospodářů působících 
v regionu Českokrumlovska a v jejímž čele stanul předseda 
myslivecké komise OMS Český Krumlov Ing. Pavel Hadač. Letošní 
chovatelská přehlídka trofejí byla v mnoha ohledech rekordní. Bylo 
předloženo nejvíce trofejí, a sice 998 trofejí srnce obecného, 81 trofejí 
jelena lesního, 22 trofejí muflonů, 11 trofejí daňka evropského a 5 
zbraní kňourů. 
Dva dny strávila hodnotitelská komise hodnocením chovnosti 
ulovených jedinců a třetí den byl věnován bodování medailových 
trofejí podle mezinárodní metodiky CIC. Již několik let jsou srnci 
bodováni za pomoci zařízení měřící objem paroží a nikoliv Folzovou 
metodou. Loňský rok byl z hlediska množství přidělených medailí 
opět rekordní, protože bylo uděleno celkem 27 medailí (4 zlaté, 8 
stříbrných a 15 bronzových). Podrobné informace o bodových 
hodnotách trofejí a udělených medailích uvádí tab. č. 2. Je velmi 
potěšující, že po mnoha letech byl v okrese Český Krumlov uloven 
srnec, jehož trofej dosáhla hodnoty zlaté medaile. 
Takové množství medailových trofejí, zejména srnčí zvěře, svědčí o 
zodpovědnějším přístupu k chovu zvěře. K velkému množství 
medailových srnců jistě přispěla i mírná zima 2008/2009. 
Po třídenní práci, která spočívala též v navěšení trofejí na panely, 
vyzdobení sálu, grafickému vyhodnocení přehlídky a odlovů 
z předchozích let, byla ve čtvrtek 20. 5. 2010 přehlídka zahájena za 
zvuků mysliveckých fanfár. Zahájení se zúčastnili vrcholní 
představitelé města Kaplice starosta Mgr. Ferdinand Jiskra, 
místostarosta pan Josef Kaloš, zástupci OMS Český Krumlov, 
zástupci státní správy a další významné osobnosti a hosté. 
Na letošní přehlídce mohli návštěvníci též shlédnout výstavu 153 
obrazů žijící legendy a nestora myslivosti na Českokrumlovsku pana 
Jana Třebína, který dne 26. 5. 2010 oslavil 87. narozeniny.  
Od čtvrtka do neděle navštívilo přehlídku přes 700 návštěvníků 
včetně několika tříd z místních základních škol. Mezi návštěvníky 
bylo též mnoho zahraničních loveckých hostů a dále také, což je 
velmi pozitivní, mnoho mladých lidí, které česká myslivost do svých 
řad zejména potřebuje. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo aktivně přispěli 
k uspořádání této myslivecké akce počínaje u mysliveckých 
hospodářů a konče u lidí, kteří se zhostili nelehkého úkolu a navěsili 
stovky trofejí na panely. 

Lukáš Bodnár, MěÚ Kaplice 
 

   Dům dětí a mládeže Kaplice  
 

Ohlédnutí za školním rokem 2009-2010   
 

V uplynulém školním roce jsme nabízeli 52 kroužků a kurzů pro 
různé věkové kategorie, od dětí z MŠ až po dospělé. Naše kroužky 
navštěvovalo celkem 526 zájemců.  
Mimo pravidelnou zájmovou činnost jsme pořádali řadu akcí pro 
veřejnost, z těch větších jmenujme např.: 
 
Večerní běh Kaplicí  - už 42. ročník 
Drakiáda  - pouštění draků a opékání párků 
Halloween  - lampiónový průvod a strašidelná stezka 
Čertovské hrátky  - Mikulášská nadílka pro děti z našich kroužků 
Vánoční jarmark - prodejní výstava výtvarných výrobků  

  s hudebním programem 
Karneval pro nejmenší - dovádění a soutěže pro předškoláčky 
Akademie DDM  - přehlídka hudebních a tanečních kroužků  
Kaplické hrátky   - hudební soutěž a divadelní přehlídka dětí  

  z našeho regionu 
 

Loučení s domečkem - výstava mladých keramiků,  
  vystoupení zpěváků a flétniček  

Den dětí   - pohádková stezka a různé atrakce (viz foto dole) 
 

Naše kroužky a kurzy vedou zkušení dlouholetí externisté, 
pedagogičtí pracovníci a aktivní sportovci. 
Řada dětí z našich zájmových útvarů se zúčastnila krajských a 
republikových soutěží a dosáhla velmi dobrých výsledků. 
Mezi naše nejlepší reprezentanty patří Markéta Havlí čková, která se 
probojovala do dorosteneckého národního družstva v judu a bude 
Českou republiku reprezentovat na ME. Šachista Lukáš Dolanský se 
umístil na 2. místě na Mistrovství republiky v kat. do 8 let. Veronika 
Valášková získala 3. místo v mezinárodní soutěži Novohradská flétna 
ve hře na sopránovou flétnu. Děti z aerobicku se umístili na 2. místě 
v krajské soutěži – „Děti fitness aneb sportem proti drogám“. Taneční 
skupiny hip-hopu se pravidelně umisťují na soutěžích republikové 
úrovně. Již tradičně úspěšní jsou naši vodáci. Letos se juniorská 
posádka raftu umístila 3x na 1. místě (republiková soutěž Český 
pohár) a v červenci se zúčastní Mistrovství světa v Holandsku! 
Držíme palce! 
Pro nový školní rok máme připravenou nabídku kroužků už nyní. V 
případě zájmu se přijďte informovat buď osobně, nebo vybírejte z 
nabídky na našich webových stránkách: www.ddmkaplice.cz. 
Děkujeme našim externím pracovníkům, dětem, rodičům, sponzorům 
a Městu Kaplice za spolupráci a přejeme krásné léto! 

Karel Toncar – ředitel, Petra Hromková - estetické oddělení,  
Mgr. Lenka Menšíková - sportovní a hudebně-dramatické oddělení  

 

 
 
 
 
 
 
3. 7. LADOVY HRUSICE    
Odjezd v 7.00 zvl. autobusem. Vedoucí Ing. Pavelek. 
6. 7. SOKOLČÍ     13 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice – čistička – Na Papírně 
– Soběnov – Zikeš – Mlýn u Dubu – Blansko – Kaplice.  
13. 7. KAPLIČKY – VYKLESTILKA  14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádr. ČD, vlakem v 6.26 do 
Rybníka a Lipna n. Vlt. Trasa: Lipno nad Vltavou – po M – Medvědí 
hora – Kapličky – po Č – Uhlířský vrch – Vyklestilka – po ŽL – 
Loučovice, vlak v 12.08 nebo 14.08 hodin.  
20. 7. Z ROŽMITÁLU DO PŘÍDOLÍ   13 km  
Autobusem od školy v 6.45 hodin do Rožmitálu na Šumavě. Trasa: 
Rožmitál na Šum. – Skupečné – Lověšice – Dubová – Práčov – 
Přídolí, aut. v 13.17 nebo 15.12 hodin. 
27. 7. NEPOMUK – ZELENÁ HORA  15 km 
Autobusem od školy 5.40 hodin na nádr. ČD, vlakem v 6.05 hodin do 
ČB, v 8.01 do Nepomuku (příjezd 9.29). Trasa: Nepomuk – Sternberk 
– na M – Zelená Hora – Potenštejn - …, vlak v 14.31, z ČB v 16.07.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              červenec 
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   Vydejte se na výlet za hranice 
 

Začátkem června 
VHS Regen a RRA 
Šumava uspořádali 
pro pracovníky infor-
mačních center a 
odborníky v cestov-
ním ruchu poznávací 
cestu po Bavorském 
lese. Na programu 
byla návštěva skan-
zenu ve Finsterau, 
procházka lesním 
hřištěm u Spiegelau, 
prohlídka Wildnis-
campu ve Falken-
steinu, Silberbergu a 
hlavně mimořádně 
zajímavé Stezky 
v korunách stromů 
v Neuschönau.  
Po přejezdu česko-
německé hranice ve 
Strážném jsme zamířili do Finsterau Freilichtmuseum, které je vlastně 
takovým muzeem pod otevřenou oblohou v podobě skanzenu. 
Prohlídka archaických lidových stavení a dvorů je po tři dny v týdnu 
zpestřena také živými ukázkami řemesel či ručních pracích, např. 
můžete být svědky pečení selského chleba nebo černé práce kováře 
přímo v selských staveních. Netradiční je otevírací doba skanzenu. 
Fungují po celý rok, takže „horskou vesničku minulých staletí“ 
můžete navštívit i v zimě, kdy se celá ukrývá pod sněhovým 
příkrovem (s vyjímkou listopadu a do 25. prosince).  
O kus dál v Neuschönau si můžete vyšlápnout do korun stromů po 
v současné době nejdelší stezce (1 300 m). Ve výšce 8 až 25 m se 
vine lávka s impozantními výhledy do nitra horského lesa, který 
uvidíte zcela jiným pohledem. Vrcholem stezky je pak vystoupání do 
výše 44 m na stromovou věž, jež se tyčí nad třemi pravěkými jedlemi 
a bukem. Horní plošina slouží zároveň jako rozhledna. Zláště pro děti 
a mladé návštěvníky jsou na trase určeny zážitkové pasáže 
s kymácející se lávkou, lanovými prvky či kladinou.  
Pro sílící déšť byla zkrácena prohlídka ve Wildnescampu a zrušeny 
dvě výpravy – skrz lesní hřiště u Spiegelau a na Silberberg u 
Bodenmaisu. Tady se hluboko v nitru hory ukrývá fascinující 
podzemní svět. Nachází se zde historický důl a prohlídková trasa vede 
600 m dlouhou štolou. Krom klasické prohlídkové trasy se v 5ti 
účastnících dá každou středu také využít možnosti zážitkové 
prohlídky labyrintem neosvětlených chodeb s baterkou a zkušeným 
horníkem jako průvodcem. Téměř na vrchol vás dopraví horská 
lanovka, dolů zas můžete využít letní sáňkařskou dráhu.  
Informace o otevíracích dobách či o cenách a dalších možnostech 
můžete získat v kaplickém infocentru.              red 

 
  Historický úsp ěch  
 

volejbalistů Spartaku Kaplice 
 

Volejbalové družstvo mužů odbíjené Spartak Kaplice vybojovalo ve 
skupině A KP II první místo. Jediným týmem, který Kapličáky 
dokázal porazit v podzimní i jarní části, je druhý Slovan ČB A. 
Naštěstí Slovan klopýtl dvakrát s SKP ČB B, jednou s LOKO ČB B a 
s TJ Hluboká.  Kapličáci jeli na poslední zápas 10. června 2010 na 
Meteor ČB A a vítězství už by je definitivně posunulo na první místo 
tabulky. Leč nedařilo se a Spartak prohrál 1:3 a musel tak čekat 
na výsledek zcela posledního zápasu 15. 6. Slovan – Hluboká, který 
Hluboká vyhrála bez ztráty setu, a tak sobě zajistila třetí místo a 
Kaplici první místo ve skupině.       
Pro Kapličáky je toto umístění historickým úspěchem. V sobotu 19. 
6. 2010 tak mohli sehrát kvalifikaci do vyšší soutěže KP I, která se 
(kvalifikace) v Kaplici hrála naposledy před 34 lety. Překvapení se 
konalo i na kvalifikačním turnaji, kde naši volejbalisté porazili 

postupně Slovan ČB B a Vodňany shodně 3:1 a mají tak možnost 
postoupit. Zda účast v KP I, která je finančně náročnější, Spartakovci 
přijmou, rozhodnou na tréninku 22.6., což je po uzávěrce tohoto 
vydání Zpravodaje. (Na 80 % to asi vezmem.)  
Skupina JC-M-2A (V - výhra, P - prohra, S - skreč)  
p.   družstvo                     utkání  V  P   S  sety     míče       body 
1. TJ Spartak Kaplice A 14 11 3 0 35:19  1229:1123 25 
2. TJ Slovan Č.B. A 14 10 4 0 31:19  1173:1057 24 
3. TJ Hluboká nad Vlt. A 14 7 7 0 30:25  1247:1184 21 
4. SKP Č.B. B 14 7 7 0 30:29  1261:1274 21 
5. TJ Lokomotiva Č.B. B 14 7 7 0 26:28  1155:1162 21 
6. TJ Meteor Č.B. A 14 7 6 1 29:26  1124:1145 20 
7. VSK Č. Krumlov B 14 5 9 0 20:32  1054:1130 19 
8. SK Volejbal Zliv A 14 2 12 0 17:40  1112:1280 16 
Na tomto místě je také nanejvýš vhodné poděkovat hlavnímu 
partnerovi - firmě Oknotherm v čele s panem Mgr. Jiřím Krbou a také 
panu Pavlu Jouzovi za materiální podporu.  
Soupiska Spartaku Kaplice: Pavel Ballák (1974), Radek Brůžek 
(1971), Jiří Havelka (1958), Zdeněk Jan (1984), Martin Janoušek 
(1986), Michal Kerner (1977), Martin Kubalák (1974), Petr Ondřich 
(1976), Petr Světlý (1953), David Švec (1987). 

Mgr. Jiří Havelka, předseda odd. volejbalu Spartak Kaplice 
 

   Návšt ěva Orlických hor 
 

Tak jako každý rok i letos jsme s turistickým oddílem TJ CÍL Kaplice 
pod vedením paní Marie Merhautové vyrazili na 7 dní do hor. Letos 
přišly na řadu Orlické hory. Od 4. června do 10. června jsme strávili 
úžasný týden v hotelu Rokytenka v Rokytnici v Orlických horách. 
Přálo nám až neuvěřitelně počasí, tak jsme každý den podnikali túry 
do okolí. Navštívili jsme spoustu nových míst, mezi nimi město 
Vamberk, kde jsme si prohlédli muzeum krajek a vyposlechli 
zajímavý výklad o historii i současnosti krajkářského umění, dále 
monumentální pevnost „Haničku“, která byla zbudovaná v letech 
1935 až 1937 jako obrana před vpádem hitlerovských vojsk a po  
cestě lesy jsme naráželi na množství bunkrů, tzv. Řopíků, které byly 
vystavěny ke stejnému účelu, ale jak známe z historie, musely být bez 
jediného výstřelu předány bez odporu nacistickým vojskům. Tato 
nedobytná pevnost byla později za komunistického režimu 
zrekonstruována a dovybavena tak, aby sloužila jako protiatomový 
kryt pro 300 vyvolených. V rámci pěších výletů jsme navštívili také 
známé lyžařské středisko Říčky v Orlických horách, kde jsme v okolí 
viděli postavené obrovské kameny a od místního obyvatele jsme se 
dozvěděli, že z těchto kamenů vyzařuje léčivá síla. Část naší skupiny 
tuto pozitivní energii osobně na sobě vyzkoušela. Mezi další zajímavá 
místa, která jsme viděli, patřila Zemská brána a město Žamberk.    
Zaměstnanci hotelu pro nás na sobotní večer připravili živou country 
kapelu. Ostatní večery jsme v příjemné atmosféře venkovní restaurace  
zpívali a relaxovali při kytaře a zpěvu našeho oblíbeného hudebníka 
Pavla Čady.     
Celý sedmidenní výlet do Orlických hor se vydařil a všem 35 
účastníkům velmi líbil. Vše probíhalo v dobré kamarádské atmosféře, 
organizace od odjezdu z Kaplice, po celý pobyt až po příjezd domů 
byla vynikající, za což patří velký dík a uznání naší vedoucí paní 
Marii Merhautové. Ještě jednou jí touto cestou děkujeme a těšíme se 
na příští pobytový výlet v roce  2011. 

Marie Tupá            
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Oděvní Atelier 
Romana  Baxová  

 

PO—PÁ * 15.30– 17.00 hodin 
 

Jiné termíny dohodou na tel: 728 577 342 
Atelier je v budově Kola Čížek Kaplice 

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

Zakázkové šití a opravy oděvů 
prodej oděvů a doplňků 

 

Oděvní atelier * modní doplňky 
batika a kresba na textil 

 

 Výroba nábytku – Stloukal  
   

   VÝROBA A MONTÁŽ 
− kuchyňských linek 
− vestavěných skříní 
− vybavení ložnic a dětských pokojů 
− dýhovaného nábytku     

   RENOVACE STARŠÍCH 
   KUCHYŇSKÝCH LINEK 
 

   nabytek.stloukal@seznam.cz  
Kontaktujte nás:   774 699 330 

 

Poskytujeme návrh, zpracování a montáž zdarma 
Dodací lhůty jsou individuální podle složitosti zakázky 

Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování paní učitelce  
Děkujeme p. učitelce M. Halabrínové ze ZŠ Omlenická za spolupráci 
a těšíme se na další setkání po prázdninách.  

Školní družina ZŠ Fantova  
 

Fotbalisté děkují sponzorovi 
Mladší žáci Spartaku Kaplice děkují za každoroční sponzorský dar 
firmě Jaroslav Pokrývka - zemní práce Kaplice. Finanční obnos na 
nákup dresů jim byl darován za jejich píli, bojovnost a úspěšnou 
fotbalovou sezonu. 
 

   Řádková inzerce 
 

G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86 přijme na pracoviště G, 
SOŠE učitele/učitelku odborných ekonomických předmětů    
Vzdělání: VŠ ekonomického směru. Požadavky: znalost práce 
v účetním programu Pohoda. Kontakt: tel. 380 312 623. Nabídky 
včetně strukturovaného životopisu zasílejte písemně na adresu G, 
SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice nebo 
elektronicky na adresu info@geukaplice.cz.  
 

Nabízím pomoc v péči o domácnost. S nákupy, hlídání dětí, atd. Tel. 
774 879 183.  
 

LINDE POHONY s.r.o., Český Krumlov přijme lakýrníka , bližší 
informace na tel. 380 767 104.  

 

Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v Kaplici - okolí Školní 
ulice. Bližší info na tel. 720 214 644. 
 

Prodám kombinovanou lednici ARDO (obsah 206 l / mrazák 78 l), 
šíře 55 cm, velmi zachovalou za 3.000,- Kč. Kontakt: 725 833 352, 
Kaplice.  
 

Prodám rekreační zděný domek 7 km od Kaplice. Čtyři místnosti + 
příslušenství. Velký pozemek (716 m²), studna, elektřina. Možné na 
trvalé bydlení. Tel. 728 112 220.  
 

Prodám zděnou dvojgaráž Na Vyhlídce s elektřinou, 2x výklopná 
vrata, cena 180 tis. Kč. Tel.: 777 877 800. 
 

Byt 1+1 v OV, ul. Míru, dům po celkové rekonstrukci, byt 
v původním stavu, cena 640.000,- Kč. Tel.: 777 877 800 
 

Prodám byt 2+1 v OV, zděný, blízko centra, dům po celkové 
rekonstrukci, velký sklep, cena 830.000,- Kč, tel.: 777 877 800. 
 

Stavební parcela 812 m², elektřina, kanalizace, vodovod - přípojky 
na pozemku, 2 km od Kaplice, cena 850 tis. Kč, tel.: 777 877 800. 
 

Prodám byt 3+1 s halou a lodžií 72 m² + garáž, ul. Míru, Kaplice 
OV. 1. patro, výtah, nové stoupačky, plast. okna a vyzděné mifky. 
Nová fasáda a vyzdění schodiště. 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, nová střecha (prosinec 2009). 
Sklep. Fotky zájemci mohu poslat mailem. Volný dle dohody. Cena 1 
400 000,- Kč. Mob.: 731 348 382.  
 

Koupím zděnou chatku se zahrádkou v okolí Kaplice (ne 
v kolonii!) Rozumnou nabídku akceptuji – platím hotově. Tel. 
605 354 994.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRKK   PPRROOXXII MM AA  vv..oo..ss..  
Náměstí 206,  382 41  Kaplice 

www.proxima-kaplice.cz 
e-mail: info@proxima-kaplice.cz 

tel. 380 312 827, 380 312 820 
*************************************** 

 

* PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY  NEMOVITOSTÍ 
* PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ D ŮM 
* M ĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
    A KE KOLAUDACI STAVEB 
* SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
    BEZ POPLATKŮ 
* GEODETICKÉ PRÁCE  
 
 

    Z nabídky vybíráme: 
 

  -   REKREAČNÍ DŮM DESKY U MALONT 
   -  RODINNÝ DŮM V HORNÍM DVO ŘIŠTI  
   -  1/2 REKR. DVOJCHATY U LIPENSKÉHO 
      JEZERA 
  -   ŘADOVÝ RODINNÝ D ŮM V KAPLICI 
  -   2 RODINNÉ  DOMY V BESEDNICI 
  -   RODINNÝ DŮM V KAPLICI - NÁDRAŽÍ 
 

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

které požadujete. 
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