
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pátek 27. 8., m ěstský park od 15.00 hodin 
 

 FORMANSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
 15.00 - 19.00 hodin  
 Historické hry, soutěže, divadlo 
 Adrenalinové aktivity: lanová dráha, horolezecká stěna 
 Jízda na koňské bryčce 
 Chytání ryb do rukou, pojídání koláčů 
 Molitanová bitva 
 Střelba z kuše  
 Ukázky - exhibice bojového umění Taekwondo v 17.00 hod. 
 /Taekwon-Do škola Velešín, Kaplice ITF/ 
 Celé odpoledne hraje skupina Hastroš   
 

 Pivní stan od 19.00 hodin 
 19.00 - 01.00  Diskotéka pivovaru Budvar 
 

 V RÁMCI ROŽMBERSKÝCH DNÍ 
 NOČNÍ PRŮVOD S LOUČEMI    

 Bělidlo – nám ěstí od 21.00 hodin 
 21.00  Noční průvod s loučemi – smuteční průvod doprovází 

Petra Voka na jeho poslední cestě z Třeboně do 
Vyššího Brodu a nocuje v Kaplici…. 

 21.30 DYŠKANTI – dobový koncert na radničním dvorku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sobota 28. 8., m ěstský park od 11.00 hodin 
 

 Hlavní pódium 
 11.00 Zahájení slavností, dopoledne v historickém duchu 
 11.00 Profesionální šermíři, kejklíři. „Jak bojují filmoví 

gladiátoři“ aneb vyzkoušejte řemeslo kaskadérů 
válečníků 

 13.00 Exfanta  
 13.30 Swing band Agria, mažoretky 
 15.00 Folklorní soubor ze Záhřebu  
 15.45 Mladá kapela z Freistadtu 
 16.30 Queen revival  
 18.00  Doubravanka 
 20.00  Harley Vládi Růžičky  
 

 Pivní stan 
 11.00 Heligonky 
 12.30 Budějovická šestka  
 15.00 Mokrej hadr 
 17.00 Eva a Vašek  
 19.00 Corso 
 

 Časy vystoupení jsou orientační, změna programu vyhrazena 
 

 Výstava historických motocyklů před restaurací Malše u parku 
 (Sdružení historických vozidel Kaplice) 
 Od 14.00 hodin výstava historických škodovek s motorem  
 vepředu na kaplickém náměstí  
 

 Pořadatel MĚSTO KAPLICE  
 Organizátoři kulturního programu: Agentura A.R.G.O. history 
 and action a Kulturní a informační centrum Kaplice 
 Hlavní sponzor: ENGEL spol. s r.o.   
 Partner pátečního Formanského odpoledne pro děti: 
 JEDNOTA DS Kaplice. Sponzoři: Budějovický Budvar n.p., 
 ČRS, Družstvo Vykrs, SPEDCOM spol. s r.o.  

FORMANSKÉ 
KAPLICKÉ SLAVNOSTI 

Ročník XIV                       ZDARMA               číslo 8 / srpen 2010 
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   Oznámení pro právnické osoby  
 

a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
 

Vzhledem k množícím se stížnostem na přeplněnost kontejnerů na 
tříděný odpad, upozorňujeme právnické a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání na následující skutečnosti: 
1. sběrné nádoby na tříděný odpad (plast, sklo, papír) jsou určeny 

pouze pro fyzické osoby (občany)  
2. právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání odstraňují 

tříděný odpad na základě písemné smlouvy s firmou 
oprávněnou k likvidaci odpadů (př. Technické služby města 
Kaplice, Šropatex, A.S.A. či jinou oprávněnou firmou) a to do 
vlastních sběrných nádob  

3. nebo odvozem uvedeného odpadu (plast, sklo, papír)  do 
sběrného dvora – na požádání bude vystaven písemný doklad  

odbor ŽP a ÚÚP 
 

 
 
 

 
 
 

Srpen, úterý - sobota  od 9.00 – 16.00 hodin  

OBNOVENÁ HISTORICKÁ EXPOZICE 
Poštovnictví na Kaplicku  /nová expozice/ 
/telegrafní přístroj morse, stará razítka, poštovní schránka z 19. st., 
sběratelská razítka pro návštěvníky… / 
Období vlády Rožmberků  /nová expozice/ 
/rodokmen, reprodukce cechovních listin, reprodukce portrétu a 
náhrobní desky Petra Voka, … / 
Historická expozice Kaplicka, Kostelní ul.        vstupné 10/20,- Kč 
 

23. srpna pondělí     od 19.00 hodin  

CESTA HVĚZDY  
POUTNICKÝ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 
Koncert. Středověké písně na cestě do Santiaga de Compostela. 
Zpívá a na gotickou harfu a psalterium hraje Dr. H. Blochová.  
Kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici      Pořádá Cesta hvězdy o.s. 
 

27. + 28. srpna v městském parku, více viz strana 1 

FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI 
 

PŘIPRAVUJE SE V ZÁŘÍ 

SETKÁNÍ S KRESBOU  
KARLA PAVLÍKA 
Vernisáž výstavy 2. 9. v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 30. 9. 2010 
Výstavní síň v kulturním domě v Kaplici 
 

4. září, sobota        

ŠACHOVÝ TURNAJ   
Pořádá Šachový oddíl Spartak a KIC Kaplice. Přihlášky v infocentru. 
Kulturní dům Kaplice   
 

16. září, čtvrtek       

ABY BYLO JASNO 
Vtipná, svižná komedie s J. Rosákem, D. Homolovou, V. Novou a O. 
Kallusem. Předprodej vstupenek od 19. srpna.  
Kulturní dům Kaplice   
--------------------------------------------------------------------------- 
 

Výstava historických vozidel  
Sdružení majitelů historických vozidel Kaplice zve všechny 
milovníky starých motocyklů na III. výstavu těchto nádherných 
skvostů. Výstava se koná dne 28. 8. 2010 před restaurací Malše 
(Očko) v Kaplici.  
Doufáme a očekáváme, že i počasí bude příznivější než loňského 
roku. Těšíme se vaši účast. Rádi poradíme těm, kteří by chtěli začít 
s renovací a dalšími informacemi (jako např. shánění náhradních dílů 
atd.) Za sdružení vás zdraví a těší se Jan Kašpar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Slavnosti na konci srpna  
 

K vrcholům letní turistické sezony v Kaplici patří už od roku 1978 
slavnosti. Nejdříve dožínkové, později kaplické a od roku 2007 
formanské kaplické slavnosti. Zvykli jsme si, že tuto akci už 
nenavštěvují pouze Kapličáci, ale přijíždějí sem i návštěvníci z celého 
regionu. K tomu se přihlíží i při samotné tvorbě programu. 
Pátek 27. srpna od 15.00 do 19.00 hodin patří dětem. Mimo tradiční 
soutěživost, hravost a zábavu jsme letos více prostoru věnovali 
adrenalinovým aktivitám. Příkladem je horolezecká stěna, jízda na 
stometrové lanovce či molitanová bitva. Partnerem tohoto 
formanského odpoledne pro děti je JEDNOTA DS Kaplice. Večer 
tradičně zakončí diskotéka v budvaráckém stanu v městském parku.  
Obohacením pátečního podvečera se stane „replika“ smutečního 
průvodu, který doprovázel zemřelého Petra Voka, posledního 
z Rožmberků, na cestě z Třeboně do Vyššího Brodu. Naším městem 
projde průvod za doprovodu smutečních hostů, chráněný 
rožmberskou gardou a osvícený loučemi, směrem od Bělidla na 
náměstí. Podle kronikáře Rožmberků tento průvod v Kaplici nocoval 
a Vokovo tělo bylo uloženo ve stanu na náměstí. Vy si budete moci 
prohlédnout rožmberské erby či repliku posmrtného štítu Petra Voka 
a především zažít dobovou atmosféru. Tu bezpochyby dokreslí na 
závěr i koncert dobové hudby v podání vokálního souboru Dyškanti 
na radničním dvorku.   
V sobotu 28. srpna začínáme  v městském parku, kde se dopoledne 
ponese v historickém duchu a pro diváky je připraveno seznámení se 
se zbraněmi gladiátorů, samurajů a rytířů a s atraktivním řemeslem 
kaskadérů válečníků. Přední český choreograf Petr Nůsek a jeho tým 
A.R.G.O. Warriors a Swordsmen přizvou diváky do zákulisí přípravy 
a tréninku profesionálních kaskadérů, specialistů na ozbrojený boj. 
K vidění i vyzkoušení budou boje připravené pro film Gladiátor, 
Ceasar, Tristan a Isolda, Mlhy Avalonu či český muzikál Kleopatra…  
K oživení jistě přispějí mažoretky s kapelou Swing band Agria, 
folklorní soubor ze Záhřebu, hudebníci z Freistadtu, QUEEN revival, 
cikánská kapela Mokrej hadr z Č. Krumlova či duo EVA A VAŠEK.  
To vše je možné uskutečnit za podpory Města Kaplice, hlavního 
sponzora firmy ENGEL spol. s r.o. a dalších sponzorů jako je Jednota 
DS Kaplice, Budějovický Budvar n.p., Spedcom spol. s r.o., Družstvo 
Vykrs a Český rybářský svaz, za což jim upřímně děkujeme. Srdečně 
zveme naše spoluobčany.  

přípravný štáb slavností  
 
 

 

Přidejte se do no čního 
průvodu s lou čemi 
 

ZAŽIJTE ATMOSFÉRU POČÁTKU  
17. STOLETÍ! 
 

Hledáme zájemce do ojedinělého 
historického nočního průvodu s loučemi 
(dospělí, starší od 15ti let), který se 
uskuteční v pátek 27. srpna v době mezi 
21.00 a 21.30 hodinou při Formanských 
kaplických slavnostech. Je třeba se přihlásit 
v Infocentru Kaplice (ul. Linecká, budova 
kina, tel. 380 311 380) nejpozději do 20. 
srpna, lépe dříve. Kostýmy vám budou 
zapůjčeny.  
Sraz členů průvodu bude 27. 8. u kina ve 
20.30 hodin. Pro kompars je zajištěno 
občerstvení zdarma.  

        KULTURNÍ NABÍDKA 
srpen 

Cetviny, Kostel Narození Panny Marie 
Sobota 7. srpna od 14.00 hodin 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA  
 

Neděle 8. srpna od 14.30 hodin 

„ZPÍVAT SPOLE ČNĚ“  
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2. pondělí Komedie Kanada/USA    100 min.  
20.00 hod. TO BYL ZÍTRA FLÁM  
 Po bouřlivém večírku se čtveřice kamarádů ocitá v 

roce 1986 a jejich „současný“ život začíná podruhé. 
Režie: S. Pink. Hrají: J. Cusack, C. Robinson 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
3. úterý Dobrodružná fantasy USA  116 min.   
4. středa PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 
20.00 hod. Mladý princ, který byl oklamán a omylem přivede 

království svého otce ke zkáze, musí spojit síly s 
dcerou nepřítele, aby zabránil nejhoršímu. Režie: M. 
Newell. Hrají: J. Gyllenhaal, G. Arterton, B. Kingsley 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
9. pondělí Akční thriller USA   125 min.   
10. úterý IRON MAN 2 
20.00 hod. Alkoholik, vynálezce a superhrdina Tony Stark je 

zpátky. Po odhalení tajné identity je jeho pokojný 
život navždy pryč a po krku mu začínají jít nebezpeční 
a vychytralí lovci. Režie: J. Favreau. Hrají: R. Downey 
Jr., M. Rourke, S. L. Jackson, S. Johansson 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. středa Promítání pro děti    103 min.  
18.00 hod. TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 
  Andy už vyrostl a chystá se na vysokou. Buzze, 

Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá 
budoucnost… v mateřské školce. Režie: L. Unkrich 

  Vstup 70,- Kč 
16. pondělí Komedie VB/USA  ČESKÉ ZNĚNÍ     108 min.   
17. úterý KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK 
18.00 hod. Nanny McPhee se musí postarat o děti osamocené 

farmářky a rozmazlené příbuzné a naučit je svých pět 
nových lekcí.  K tomu bude opět potřebovat nějaké to 
kouzlo… Režie: S. White. Hrají: R. Fiennes, M. 
Gyllenhaal, E. Thompson.     

 Vstup 70,- Kč 
18. středa České drama    110 min.  
18.00 hod. MAMAS & PAPAS 
  Příběhy o touze po dítěti, osudovém rozhodnutí, zda 

dítě mít či nemít a snaze vyrovnat se s nástrahami, 
které před nás život postavil. Režie: A. Nellis. Hrají: Z. 
Bydžovská, P. Franěk, F. Čapka 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
23. pondělí Promítání pro děti    ČESKÉ ZNĚNÍ     98 min.  
18.00 hod. JAK VYCVIČIT DRAKA  
 Na dalekém severu v době vikingů si každé dítě musí 

projít zkouškou, při které si na protilehlém ostrově 
mají chytit a následně vycvičit svého vlastního draka. 
Ale ne vždy je to jednoduché... Režie: D. DeBlois 

  Vstup 70,- Kč 
24. úterý REPRÍZA české komedie  118 min.   
25. středa ŽENY V POKUŠENÍ 
20.00 hod. 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 

30. pondělí Romantická komedie USA  106 min.   
31. úterý ZÁLOŽNÍ PLÁN 
20.00 hod. V den umělého oplodnění střetne muže snů… Ale 

všechno se zvrtne, když jí lékaři oznámí, že se 
oplodnění podařilo. A tak se snaží zakrýt první 
známky těhotenství a zaplétá se do divokého víru chyb 
a náznaků. Režie: A. Poul. Hrají: J. Lopez, A. 
O´Loughlin 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

 

Na září připravujeme: KUKY SE VRACÍ, MUŽ VE 
STÍN, MOON, SOLOMON KANE a další  
  
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

Pohádková rezervace „U přívozu“ 
Pohádková rezervace leží na pravém břehu Lipna u Frýdavy v areálu 
penzionu „U přívozu“. Navštivte jí od pondělí do pátku mezi 5. 
červencem – 27. srpnem 2010. www.geosumava.cz 
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.  

 
Srpen   Divadelní čtvrtky na hradním nádvoří 2010 
Divadelní představení pro děti i dospělé na nádvoří státního hradu 
v Nových Hradech.  
5. 8. Pásmo veselých pohádek s písničkami a harmonikou   

Od 18.00 hod. Vstup: 50/30,- Kč  
12. 8. Pohádka Bajaja  

Od 18.00 hodin. Vstup: 50/30,- Kč (děti) 
19. 8. Pohádka Jak to bylo s Růženkou, Hra Pěnkava s loutnou  

Od 18.00 a 21.00 hod. Vstup: 50/30,- Kč  
26. 8.  celodenní program Divadelní ansábl  

aneb Komedianti na novohradském náměstí 
Od 11.00 hodin stavba divadla. Od 15.30 – 17.30 
Komediantský blok: orchestr Péro za kloboukem, kejklíř 
Vojta Vrtek a Teatr Víti Marčíka. Od 19.30 hodin Romeo a 
Julie – komická tragedie s prvky baletu a zpěvohry. 
Vstupenka: 70/30,- Kč (děti) 

Další info KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz 
 

7. srpna  1. ročník „Memoriálu Ji řího Sládka“ 
Soutěž družstev v požárním útoku v Benešově nad Černou na starém 
hřišti. Přípravka, mladší žáci, starší žáci – zápis v 8.30 hod., start 
v 9.00 hod. Ženy, muži – zápis ve 12.30 hod., start ve13.00 hod. 
Soutěž se bude konat na dva útoky. Dospělí startovné 200,- Kč za 
družstvo. Dětská družstva zdarma. Po soutěži volná zábava s hudbou. 
Benešov nad Černou  
 

14. srpna  Varhanní koncert na Svatém Kameni 
Varhanní koncert v podání Jany Havlíčkové na Svatém Kameni. Od 
15.00 hodin.   
  

15. srpna  Varhanní koncert v Dolním Dvořišti 
Varhanní koncert v podání Jany Havlíčkové. Od 15.00 hodin.   
 

21. srpna  ROCKFEST Nové Hrady 
Od 15.00 hodin na nádvoří státního hradu Nové Hrady.  
MICHAL HRŮZA a kapela HRŮZY, JAMES D.S. David Spilka, 
H.USA, IG-ELIT, INVERTED, SORROW a další. Předprodej 
vstupenek KIC Nové Hrady.  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
srpen 
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   Služba první pomoci v Kaplici  
 

je od července nevýjezdová  
 

Nemocnice Český Krumlov, a.s. oznamuje občanům Kaplice a okolí, 
že s účinností od 1. 7. 2010 je, v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Jč kraje č. 609, stanoviště lékařské služby první pomoci v Kaplici 
zřízeno jako tzv. „nevýjezdové“. Pro občany to znamená, že 
v případech problémových zdravotních stavů musí využívat službu 
rychlé záchranné pomoci – tel. 155 nebo 112. 
Jinak stanoviště lékařské služby první pomoci, umístěné v budově 
Polikliniky ve Fantově ulici funguje beze změn (pondělí - pátek 18.00 
– 22.00 hodin, sobota a neděle 8.00 – 22.00 hodin). 

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  
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 
 

   Projektový den 
 

V pátek 25. 6. proběhl na ZŠ Kaplice, Školní Den ochrany člověka. 
Tento projekt dětem upřednostnil osobní zážitek před nudným 
vysvětlováním. Žáci shlédli ukázku kroužku dobrovolných hasičů z 
Hubenova pod vedením pana Ivaniče. Některé ročníky navštívily 
novou služebnu Policie Kaplice. Pro ostatní byla připravena ukázka 
policistů ze zásahové jednotky s výkladem ing. Martina Hermana ze 
školícího střediska.  
Od jedenácti hodin předvedla žákům prvního stupně Denisa 
Dvořáková ukázku poslušnosti psa a čtveřice žáků ve složení Michal 
Jokl, Jakub Stacho, Dominik Valdauf a Michaela Vilímková 
předvedla obratnost v judu. Starší žáci si prakticky vyzkoušeli první 
pomoc na  stanovištích připravených děvčaty ze SŠ Zdravotní z 
Českého Krumlova. 
„Den ochrany člověka byl velmi naučný a pěkný. Dozvěděl jsem se 
mnoho nových věcí o sebeobraně a první pomoci. Tento den bych 
chtěl zažít i příští rok.“ Roman Ešpandr 7.B  
„Předváděla jsem malým dětem poslušnost svého psa Sáry. Linda 
byla můj velitel povelů. Dětem se to líbilo, mohly si povely i 
vyzkoušet.“ Denisa Dvořáková 7.B  

ZŠ Kaplice, Školní 
 

   První m ěsíce roku 2010  
 

s Charitní pečovatelskou službou Kaplice 
 

Charitní pečovatelská služba Kaplice (dále CHPS Kaplice) vstoupila 
do začátku roku s velkými změnami, a to zejména na poli 
personálního zajištění. Dva roky působila na pozici vedoucí CHPS 
Kaplice sl. Bc. Dagmar Grillová, která svou činnost pro CHPS 
Kaplice ukončila k 31. 1. 2010 a celý tým předala do rukou paní Lucii 
Kreuzigerové, DiS. O měsíc později opustila tým CHPS Kaplice paní 
Alena Odlová, DiS., která pracovala na pozici pracovnice v sociálních 
službách a poskytovala základní sociální poradenství. Na její místo 
byla přijata kvalifikovaná sociální pracovnice sl. Mgr. Eva Svobo-
dová. V souvislosti s narůstajícím zájmem o naše služby jsme náš tým 
v březnu rozšířily také o další pečovatelku paní Simonu Bartoňovou. 
Bývalým zaměstnankyním Charita Kaplice přejeme mnoho dobrého 
v další cestě a novým zaměstnankyním mnoho úspěchů. 
Během prvních měsíců letošního roku proběhly změny také 
v působení našich pečovatelek na jednotlivých střediscích. 
V současné době působí ve Velešíně pečovatelky G. Prokešová, S. 
Bartoňová a J. Králová. Paní J. Bromová přešla na středisko do 
Kaplice. 
Na přelomu roku jsme rozšířily také náš vozový park. V dalším 
období nám jistě sponzorský dar od města Velešín (dva osobní 
automobily Škoda Felicie) přispěje ke zkvalitnění a zrychlení 
pečovatelské služby. Tyto vozy umožní pečovatelkám rozvést obědy 
v kratším čase, napomohou při dopravě uživatelů k lékaři, na úřad, na 
zahrádku, apod. Budeme také schopni zvýšit počet rozvážených 
obědů.  Městu Velešín tímto ještě jednou velice děkujeme. 
Naši uživatelé a obyvatelé domu na Strahovské č.p. 256 opět mohou 
využívat teplejší dny k posezení u jejich domu. Vzhledem k 
uplynulým teplým dnům, které vybídly řadu občanů k procházkám a 
k odpočinku na sluníčku, jsme požádaly „rychlou četu“ o přivezení 
zahradního nábytku. Touto cestou jim celý tým CHPS Kaplice velice 
děkuje za perfektní spolupráci a pomoc.  
Během prvních měsíců letošního roku již proběhlo v nově 
zrekonstruované klubovně v domě č. 256 několik akcí, o něž se 
s Vámi chceme podělit.  Jako tradičně proběhlo setkání našich 
uživatelů se starostou města Velešína, panem Mgr. Josefem Klímou. 
Pan starosta všem přítomným přiblížil život na radnici a velmi 
vstřícně reagoval na kladené otázky, týkající se života ve Velešíně, 
místní politiky, výstavby nákupního centra.  
K dalším zážitkům, které zpestřily dny našim seniorům, patřilo 
vystoupení dětí z Mateřské školky Velešín pod vedením pí. učitelky 
Kostečkové. Děti ustrojené do kostýmů přednášely básničky a 
zpívaly. Celou akci jsme zakončily rozdáváním drobných dárků, děti 
dostaly bonbony a senioři přijali na oplátku ručně vyrobené předměty.  
Poslední akcí, kterou jsme v tomto období připravily, bylo setkání 
seniorů s velešínským farářem panem Th. Mgr. Martinem 
Bětuňákem. Tematicky bylo toto setkání zaměřeno na letošní 65. 
výročí ukončení 2. světové války. Naši uživatelé si s panem farářem 
popovídali o životě, přidali své osobní zážitky z těchto významných 
dnů, podělili se s ostatními o své vzpomínky. 
Pro všechny seniory, kteří si chtějí nezávazně pohovořit, příjemně 
strávit svůj volný čas, apod. se pravidelně každý  pátek od 14.00 
hodin koná v klubovně v domě Strahovská č. 256 tzv. „Páteční 
dýchánek“. Touto cestou bychom chtěli nabídnout možnost příjemně 
stráveného odpoledne všem, kteří mají chuť. Tímto Vás srdečně 
zveme na příjemně strávené odpoledne. Informace o plánovaném 
programu naleznete vždy na webových stránkách organizace 
(www.charitakaplice.cz) a na nástěnkách v bytovém domě na 
Strahovské ul. 256 ve Velešíně. 

Lucie Kreuzigerová, DiS. a tým CHPS Kaplice 
 

   Městská knihovna p řes prázdniny  
 

Oddělení pro dospělé čtenáře: 
provoz není přes prázdniny omezen 
studovna funguje po celé prázdniny 

Oddělení pro dětské čtenáře:   
zavřeno 16. – 27. 8. 2010 
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3. 8.  Z BESEDNICE DO DLUHOŠTĚ  13 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Besednice. Trasa: Besednice – 
po Z – Sýkorův Hamr – Lhotka – po Č – Daleké Popolice – Velké 
Skaliny – po ŽL – Dluhoště, autobus.  
10. 8. PLEŠNÉ JEZERO    15 km 
Autobusem od školy 5.20 hodin do Č. Krumlova, vlakem v 6.22 
hodin do Nové Pece. Trasa: Nová Pec – z Říjiště po M – rakouskou 
cestou – na hran. přechod – po Č – Plechý – na ŽL – Plešené jezero – 
na Z – Nová Pec, vlak v 14.40 hodin (OP nebo PAS!)  
17. 8. Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ RAKOUSKEM  

DO DOLNÍHO DVO ŘIŠTĚ  14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádraží ČD, dále vlakem v 6.26 
do Horního Dvořiště. Trasa: Horní Dvořiště – Deutsch Hörschlag – 
Edelbruck – Eisenhut – Wullowitz – Dolní Dvořiště, autobus (OP 
nebo PAS) 
24. 8.  VELEŠÍNSKÝ HRAD – POLŽOV   13 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče – Chlum – 
na M – Sedlec – Velešínský hrad – Hrachovy Hory – Lahuť – Mokrý 
Lom – Polžov – Ločenice, autobus.  
31. 8. KRAVÍ HORA     13 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a 
dále do Horní Stropnice. Trasa: Horní Stropnice – po Č – Kraví hora 
– Kuní hora – Cikánský vrch – Benešov nad Černou, autobus v 13.15 
nebo 15.15 hodin.  
 

   Ad „Nedostupné ú řady“ 
 

V posledním vydání Kaplického zpravodaje, ve článku „Nedostupné 
úřady“ se čtenářka A.B. z Kaplice obrací na radnici se žádostí o 
pomoc pro maminky s dětmi, starší či méně pohyblivé spoluobčany, 
kterým špatná dostupnost brání v jednání s Úřadem práce a Odborem 
státní sociální podpory v Kaplici. 
Nutno upozornit, že Úřad práce a pracoviště státní sociální podpory 
jsou dislokovaným pracovištěm Úřadu práce Český Krumlov, který 
samostatně vykonává státní správu v dikci Ministerstva práce a 
sociálních věcí a nemá s „radnicí“ nic společného, ani organizačně, 
ani majetkově. Vlastníkem budovy, ve které v Kaplici ÚP sídlí, je 
Česká pošta, s.p. a případné bezbariérové stavební úpravy nebo 
úpravu výtahu může řešit (a financovat) pouze majitel budovy. Na 
telefonický dotaz nám bylo majitelem budovy sděleno, že v nejbližší 
době nehodlá do stavebních úprav budovy investovat. 

Václav Malík, tajemník MÚ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Cesta hv ězdy“  
 

vede letos také přes Kaplici 
 

Sdružení CESTA HVĚZDY se od roku 2006 snaží o obnovu 
poutnictví i poutnických tras v Čechách a na Moravě v napojení na 
síť již vyznačených svatojakubských cest Polska, Rakouska a 
Německa. Nejedná se o turistické aktivity ani o čistě náboženskou 
pouť, hlubším smyslem je poutníkovo poznání duchovního odkazu 
našich dějin a rozvoj jeho vnitřní duchovnosti. Akce je obohacena 
„Poutnickým festivalem duchovních umění“, kdy v kostelech, kaplích 
a na hradech zazní duchovní hudba v podání souboru KVINTERNA a 
jeho hostů.  
V tomto roce je v rámci Svatojakubské cesty z ČR do Santiaga de 
Compostela – tzv. Moravsko-slovensko-české pouti zařazena také 
jihočeská Kaplice. Putování začíná 31. 7. v Jeseníkách a pokračuje 
tímto směrem Opava – Olomouc – Tišnov – Třebíč – Telč – 
Jindřichův Hradec – Třeboň – Trhové Sviny – Český Krumlov – 
Vítkův Kámen. Není podmínkou projít celou dlouhou pouť, můžete 
se přidat i jen na víkend či na týden. Na cestě jsou pořádány koncerty 
duchovní hudby či přednášky a hudba zazní v také v kostele sv. Petra 
a Pavla v Kaplici a to 23. 8. a o dva dny později 25. 8.  v Českém 
Krumlově. Další informace na www.cestahvezdy.cz, 607 872 362.  
 

Trasa pouti přes Kaplici  
Pondělí 23. 8. (21 km): Trhové Sviny – Besednice (po silnici 10 km), 
Besednice – „Malše most“ (po silnici 3 km), „Malše most“ – Kaplice, 
nocleh (po modré zn. podél řeky Malše (8 km)) 
Úterý 24. 8. (22 km): Kaplice – Omlenička (po silnici 4 km), 
Omlenička - Věžovatá Pláně (napojení na červenou zn. 7 km), 
Věžovatá pláně – Přídolí -  Český Krumlov (zelená, pak modrá 11 
km) nocleh.  

Zdroj www.cestahvezdy.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              srpen 

„Bělidelský výbor“ opět zasedl, tento rok už poněkolikáté. A na vědomost veřejnosti dává, že čáp „niedertálský orel“ Franta a jeho družka 
Elfrozína mají potomky. Po dobu výchovy svých mláďat pravidelně přespávají na střechách kostela sv. Floriána a bedlivým okem pozorují 
svá dvě mládata. Přípravný výbor přes bělidelské čápy na své 489. schůzi opakovaně projednával jména jejich potomků a jednoznačně se 
přiklání k jménům českým. Podobné pohledy, jaké můžete vidět na fotografiích, budou brzy minulostí, neboť v krátké době čápi odlétají na 
jih…              za přípravný výbor Arpáš a Felix 
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  Mistrovství sv ěta v raftingu 2010  
 

v podání kaplických juniorů 
 

Junioři vodáckého oddílu „Utopenci“ dokázali, že i v tak malém 
městě, jakým Kaplice bezesporu je, se najde pár nadšenců, kteří svoji 
snahu naučit se jezdit na divoké vodě dokáží zúročit na světové 
úrovni. 
Nominaci si svými výkony v loňské i v části letošní závodní sezóny 
vybojovala posádka z letohradského raft klubu a jihočeská posádka 
kaplického vodáckého oddílu. Celá výprava juniorského českého 
týmu se skládala z deseti závodníků z obou posádek, dvou trenérů a 
vedoucího výpravy. 
11. 7. 2010 přivítal českou výpravu holandský Zoetermeer na 
juniorském IRF Mistrovství světa v raftingu. Za favority mistrovství 
světa byli povážováni svalovci z Ruska a zarputilí Němci. Juniorský 
tým ve složení: Jan Myslivec, Jan Litt, Martin Novák, Filip Musil, 
Jan Kuna pod vedením trenéra Pavla Putzera se s divokou vodou na 
nejmodernějším evropském slalomovém kanále v Holandsku popral 
se ctí. 
12. 7. 2010 Ve sprintu kapličtí vodáci obsadili 8. místo, letohradští 
jsou 7. 
13. 7. 2010 V závodě – Head 2 Head – se kapličtí probojovali přes 
japonskou a slovinskou posádku do semifinále, kde změřili síly 
s domácími borci. Po chybě holandských juniorů se dostali do finále. 
Ruská posádka nenechala nikoho na pochybách, že silové disciplíny 
jsou ten správný šálek čaje a své vítězství si nenechala vzít. Stříbrná 
medaile kaplického týmu je však velikým úspěchem. 
14. 7. 2010 Následoval slalom, nejtechničtější disciplína raftového 
vodáckého klání. Trať byla postavena spíše silově než technicky. 
Kapličtí se po první jízdě umístili na 3. místě za druhými Rusy a 
bezkonkurenčně nejlepšími Němci. Bronzová medaile z holandského 
Zoetermeeru byla úžasným završením třetího dne MS.  
15. 7. 2010 Juniorské posádky čeká nejtěžší disciplína - sjezd. Oba 
české týmy startovaly ve druhé rozjížce, tedy ve skupině doposud 
nejlepších týmů šampionátu. Po hromadném startu této rozjížďy se 
okamžitě dostali do vedení favorizovaní Rusové. Po prvním kole se 
od skupiny odělili N ěmci a Rusové, kteří svedli závěrečný boj o zlato. 
Kapličtí nadále bojovali s domácími borci o bronz. Bohužel se jim 
nepodařilo využít chyb soupeřů a získali tak nepopulární 
bramborovou medaili. Letohradští setřásli Brity i Turky a skončili na 
5. místě.  
V celkovém pořadí Mistrovství světa v Holandském Zoetermeeru se 
kaplická juniorská posádka umístila na čtvrtém místě za prvními 
Rusy, druhými Němci a třetími Holanďany. Druhý juniorský český 
tým se rozdělil o pátou příčku s Turky. 
Děkujeme juniorům za dobrou reprezentaci a skvělé výkony. Dík 
patří i všem, kteří se na jejich úspěchu svým nemalým úsilím podíleli. 

Za vodácký oddíl Utopenci Ivana Putzerová 
 
 

   Senátní volby  
 

Vážení spoluobčané, jak všichni víme, na podzim tohoto roku, a to 
15. – 16. října, proběhnou komunální volby do zastupitelstev měst a 
obcí v České republice. Zároveň v tomto termínu proběhne i 1. kolo 
senátních voleb. Svého senátora bude volit českokrumlovský okres, 
část prachtického a část českobudějovického okresu.  
Jihočeská sociální demokracie nominovala za tento volební obvod Dr. 
Vladimíra Špidlu, bývalého předsedu vlády a eurokomisaře. V rámci 
„kontaktní kampaně“ navštíví p. Dr. Špidla i naše město a to 2. sprna 
od 18.00 hodin v kavárně U Ševčíků a 28. srpna v době konání 
kaplických slavností od 15.00 hodin Pension – Bar Restaurant Jan 
Dvořák.  
Kontaktní kampaň bude spočívat v tom, že v uvedených místech se 
nebude organizovat či pořádat řízený mítink, ale p. Dr. Špidla bude 
odpovídat na konkrétní dotazy přítomných hostů, diskutovat a 
vysvětlovat postoj sociální demokracie na vznesené dotazy.  
Tímto zveme všechny zájemce na tuto neformální akci.  

Za MO ČSSD Kaplice Jiří Ševčík 
 
 

 
 

   Zelená úsporám 
 

Státní fond životního prostředí financuje program Zelená úsporám. 
Cílem programu je zjednodušeně řečeno snížit spotřebu energií pro 
vytápění a ohřev teplé vody v rodinných, bytových  i panelových 
domech a zcela nově i v budovách veřejného sektoru, jako jsou 
domovy důchodců, školky apod. V programu Zelená úsporám je do 
konce roku 2012 k dispozici cca 17 mld. Kč. Po dílčích úpravách 
původních pravidel počet podaných žádostí a rozpracovaných 
projektů rychle narůstá. Je možné, že vyhrazené prostředky budou 
vyčerpány dříve, než se předpokládalo. 
Poradenství k tomuto programu nabízí celá řada institucí. Jejich 
nevýhodou je, že jsou většinou situovány ve větších městech a 
obyvatelé venkova se i nadále k byť k základním informacím 
dostávají obtížně. Místní akční skupiny, které působí ve většině 
mikroregionů České republiky, uzavřely se SFŽP smlouvu o 
poskytování poradenství právě ve venkovském prostoru. Toto 
poradenství je pro klienty ZADARMO.  
Pro území Vaší obce (Vašeho města) zajišťuje poradenství MAS 
Sdružení Růže se sídlem v Borovanech. Poradenství vykonávají 
kvalifikovaní poradci, kteří poskytují tuto službu po telefonu, e-mailu, 
po dohodě v kanceláři MAS (hodiny pro veřejnost (út 8.00 – 12.00,  
st 12.00 – 16.00), popřípadě přímo u Vás doma.  
A v čem Vám poradí?  
Poradí Vám, na jaká opatření se program vztahuje, jakých úspor 
musíte dosáhnout, abyste dosáhli na dotaci, proberou s Vámi, zda Váš 
záměr naplňuje cíle programu, poradí, kdo Vám zpracuje projekt, 
popřípadě pomohou s vyplněním formuláře a vyhledáním vhodné 
dodavatelské firmy. 
 
Naši poradci: Ing. Dalibor Stráský (Borovany) – energetický poradce 
(daliborstrasky@volny.cz, 387 981 273), Ing. Pavel Kříha (Nové 
Hrady, České Budějovice) - energetický poradce (pkriha@terms-
cz.com, 602 482 086), Mgr. Antonín Chadima (Ledenice) – praktik, 
realizace pasivního domu, nositel dotace Zelená úsporám 
(antonin.chadima@gmail.com, 607 969 045), Ing. Čtveráček (České 
Budějovice, Horní Stropnice) – projektant, poradce 
(ctveracek.marketing@volny.cz, 602 352 434), RNDr. Lukáš Šimek 
(Třeboň) poradce, VŠ pedagog (simeklukas@seznam.cz, 724 363 
545), Mgr. Helena Kujanová (MAS SR, Borovany) – poradce 
(kujanova.h@centrum.cz, 777 084 601) 

Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže 
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   Z historie  
 

Deset dnešních částí Kaplice v minulosti  
 

Všech dnešních deset částí Kaplice má své prvé písemné zprávy až ve 
13. století jako samostatná místa osídlení a byla postupně připojena 
ke Kaplici až v průběhu druhé poloviny 20. století. U několika z nich 
však lze archeologickými nálezy prokázat, že zde žili lidé již „dávno“ 
před první písemnou zprávou.  
Je velmi pravděpodobné, že Blansko v 9. století sloužilo jako 
předsunuté stanoviště Doudlebů. Nasvědčují tomu nejen 
archeologické nálezy, ale i názvy ve starých katastrálních mapách. 
Vlastníky zde byli Štemberkové a později patřilo pod panství Velešín, 
které 26. prosince 1390 ruší vybírání mýtného od kláštera Vyšší Brod. 
V té době byla také přestavěna kaple na kostel sv. Jiří. V roce 1465 
patřila větší část obce k majetku Rožmberků. V roce 1848 patřilo 
v Blansku 34 usedlostí k Novým Hradům, 18 usedlostí ke statku 
Římov, 4 usedlosti k prelatuře v Č. Krumlově a 2 usedlosti k panství 
rožmberskému. Původní gotická kaple byla roku 1368 rozšířena a 
zasvěcena sv. Jiří. Původní kaple tvoří presbytář kostela, který v roce 
1735 dostal dnešní podobu. Původní oltář z počátku 16. století je dnes 
v Alšově galerii na Hluboké. Na počátku 21. století zde v 84 domech 
žilo 216 obyvatel. 
Dobechov je poprvé písemně připomínán v roce 1378 v urbáři města 
České Budějovice. Později je spojován s dvorem Mostky a od roku 
1596 je trvale majetkem panství Nové Hrady. Doběch byl zdrobnělý 
tvar pro jméno Dobieslav. Na počátku 21. století zde ve 4 domech 
žilo 14 obyvatel. 
Již název Hradiště ukazuje na pravěké osídlení tohoto místa a je zde 
významné archeologické naleziště z pravěku a z doby slovanské.  Na 
vrcholu Hradišťské hory se nacházejí zbytky pravěkého hradiště. Zde 
musím opravit jinak výborný místopisný slovník Vladimíra Záruby a 
Pavla Koblasy, kteří uvádějí první písemnou zprávu až v roce 1400. 
Již v roce 1368 je v darovací listině Jindřicha z Velešína zmínka o 
dávkách obce Hradiště ve prospěch velešínského kaplana. Hradiště v 
roce 1387 přechází z majetku pánů Michalovců z Velešína do 
majetku Rožmberků. Na počátku 21. století zde žilo v 28 domech 31 
obyvatel. 
Původně je Hubenov v roce 1383 je uváděn jako „in Rosnow Majori“, 
tedy Velký Rožnov. Teprve v roce 1553 je uváděn jako Hubeniov či 
Hubenuov. Od roku 1596 je trvale uváděn jako majetek panství Nové 
Hrady, i když v roce 1658 patřilo městu Kaplici 5 poddaných. V roce 
1930 zde bydlelo v 7 domech 44 obyvatel a na počátku 21. století již 
v 19 domech 75 obyvatel. 
Květonov je poprvé písemně uváděn v roce 1349. Býval také nazýván 
Kvítky a mne překvapilo, že patřil pod faru Blansko. V roce 1930 zde 
bylo 11 domů a 45 obyvatel a na počátku 21. století zde v 6 domech 
žilo jen 6 obyvatel. 
Nejstaršími majiteli Mostků byli vladykové z Mostků, kteří dle urbáře 
kláštera Vyšší Brod v roce 1366 odváděli tomuto klášteru desátky. 
Vladyka je zde uváděn jako Zeyfriden von Moskow. Ke dvoru patřil i 
mlýn, kde se dle Stanislava Kroupy ukrýval před rožmberskými 
zbrojnoši v roce 1426 Jan Žižka. V polovině 16. století přešel dvůr a 
ves na Hřebenáče z Hřebene, což dokládají obnovené zemské desky. 
Dvůr, ves i nově vzniklá tvrz velmi rychle měnily své majitele, až v 
roce 1769 tento majetek koupil Buquoy, který jej připojil k majetku 
Nové Hrady. V roce 1673, kdy „na Mostkách seděl Václav František 
Kořenský z Terešova, byla tvrz dřevěná, na kamenném základu a již 
pustá.“ Buquoy nechal v roce 1789 vybudovat na Malši dva hamry, 
které dostaly názvy Janův a Tereziin. První vyráběl zejména kosy, 
srpy a sekery a druhý pánve a pekáče. Oba hamry byly pronajímány-
pachtovány a roční nájem činil u obou hamrů vždy 18 zlatých. Voda u 
každého hamru poháněla vodní kolo na horní vodu. Poslední, „třetí 
hamr“ byl postaven v Mostkách u ústí Kvíteckého potoka do Malše. 
Tento „třetí hamr“, který je také nazýván podle posledního 
hamernického rodu „Kovářův“, pracoval až do roku 1950. Vybavení 
tohoto hamru je dnes uloženo v Národním technickém muzeu v Praze. 
Na počátku 21. století zde žilo ve 14 domech 36 obyvatel. 
Počáteční historie Pořešína a osudy osady jsou spojeny „pupeční 
šnůrou“ se stejnojmenným hradem. Prvá písemná zpráva je z roku 
1312. Zatímco v roce 1423 páni z Pořešína vymřeli a hrad koupil od 

krále Oldřich z Rožmberka, který jej v roce 1434 nechal zbořit, ves je 
často nazýváná Maiori Porzessin, tedy Velký Pořešín. V roce 1596 se 
Pořešín stal součástí panství Nové Hrady, které patřilo Rožmberkům 
a po třicetileté válce Buquoyům. V roce 1930 měl Pořešín 43 domů a 
268 obyvatel. Na počátku 21. století se sice počet domů zvýšil na 58, 
ale počet obyvatel se snížil na 122, tedy o plnou polovinu. 
Pro odlišení od Pořešína býval Pořešínec často nazýván Minori 
Porzessin, tedy Malý Pořešín a jeho osudy jsou shodné s Pořešínem. 
V roce 1930 zde bylo 22 domů a 133 obyvatel. Na počátku 21. století 
zde však bylo jen 12 domů a v nich žilo 34 obyvatel. Pořešín i 
Pořešínec po celou dobu zůstaly spolu s blízkým Rozpoutím „oázou 
Čechů mezi Němci.“  
Jméno Rozpoutí vzniklo z rozpútie, tedy rozcestí. V době Doudlebů, 
nejpozději v 9. století, se zde rozdělovaly cesty, které směřovaly od 
Dunaje do Doudleb a do Netolic. V roce 1369 patřilo pánům z 
Velešína a v roce 1465 přechází do majetku Rožmberků. Největší 
rozkvět zaznamenala obec v souvislosti s těžbou stříbra. V roce 1620 
se stává majetkem hraběte Buquoye. V roce 1850 se zde narodil 
významný jihočeský historik Jan Matouš Klimesch, který je pochován 
v Kaplici. Na počátku 21. století zde v 25 domech žilo 53 obyvatel. 
Je zajímavé, že prvá písemná zpráva o Žďáru z roku 1358 uvádí tuto 
vesnici v těsné blízkosti Kaplice jako majetek Borovan a teprve 
později patří pod hrad Pořešín. V roce 1553 zde byla rychta a v roce 
1601 je uváděn v zemských deskách jako Ziar. Po třicetileté válce 
patřil pod panství Nové Hrady. V roce 1930 zde žilo v 16 domech 74 
obyvatel. Na počátku 21. století je zde sice také 16 domů, ale již jen 
39 obyvatel.  

     © František Schusser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chalupa ve Žďáře 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2010 

MOTOKROS 
 

14. srpna 2010, areál Blanské kotliny 
 

Třídy: MX2, MX-OPEN a VETERAN  
Trénink v 8.00 hodin, start závodu 13.00 hodin 

 

Pořádá AMK v AČR Kaplice 
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   Víkend plný poznání  
 

aneb víkendové setkání rodin 
střediska rané péče 
 

Již počtvrté zorganizovalo Středisko rané péče pro jihočeský region 
letos na jaře víkendový pobyt pro rodiny, který finančně podpořila 
Nadace O2. Program byl bohatý, přestože jde především o setkání a 
možnost společného sdílení a předávání zkušeností.  
Středisko rané péče pro jihočeský region, které sídlí v Soběslavi, 
poskytuje služby rané péče rodinám dětí s mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným vývojem ve věku 
od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu.  
Základem poskytovaných služeb jsou konzultace 
v rodinách klientů. 
 
Jak naše služba probíhá? 
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle jedenkrát za 4 – 8 
týdnů, podle přání rodičů. Poskytují poradenství v oblasti 
vývoje dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné činnosti a 
hry, které rozvíjejí  dovednosti dítěte. Půjčují speciální 
hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají 
kontakty na odborníky. Poskytují pedagogické, 
psychologické a sociální poradenství, pomáhají při 
výběru předškolního nebo školního zařízení. Středisko 
organizuje víkendové pobyty rodin, odpolední setkání 
s přednáškami pro rodiče. 
Konzultace probíhají v domácím prostředí, kde se dítě 
cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Záleží 
na rodině, které z nabízených služeb chce využívat. Ve 
středisku pracují poradkyně rané péče, psycholog a 
koordinátor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raná péče je terénní služba – vyjíždíme po celém jihočeském 
regionu. 
Služby rané péče jsou dle Zákona 108/2006 o soc. službách rodinám 
poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace  
Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje, z příspěvků 
měst a obcí, od nadací a sponzorů. 
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení „I MY“ 
Společnost  pro podporu lidí s postižením o.s., Bechyňská 50/III, 
39201 Soběslav. Můžete nás kontaktovat na telefonech: 775 104 920 
K. Růžičková a 776 028 955 B. Žáková nebo na e-mail: 
rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více viz www.imy-sdruzeni.cz. 

Za Středisko rané péče pro jihočeský region  
Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a poradce rané péče                                     
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   Slavnostní otev ření nových   
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ČSOB PŮJČKA  
NA COKOLIV 
(akční nabídka 1.7.-31.8.2010) 
 

• bez poplatku 
• možnost  kdykoliv splatit 
• 20tis.Kč již od 373,-Kč měs. 
 

Pobočka KAPLICE 
Linecká 434 
PO-PÁ:9,00-12,30;13,30-17,00 
Tel: 380 301 651-4 
Mail: info.kaplice@csob.cz 

bezbariérových prostor Charity Kaplice 
 

Dne 29. 6. 2010 v 16.00 se v Kaplici na náměstí rozezněla hudba a 
z Pivovarské ulice vyšly mažoretky. Pochodem zahájily Slavnostní 
otevření nových bezbariérových prostor Charity Kaplice. Akce dále 
pokračovala v prostorách Tolerance Kaplice a Sociálně terapeutické 
dílny Kolbenky, jichž se tato významná událost týkala nejvíc. 
K pohoštění se peklo selátko a jiné dobroty. Slavnostní přestřižení 
pásky si vzali na starost jak ředitelka, zaměstnanci a uživatelé 
sociálních služeb, tak i významní hosté.  
Charita Kaplice poskytuje osobám se zdravotním postižením dvě 
sociální služby. Jsou jimi sociální rehabilitace Tolerance Kaplice a 
Sociálně terapeutická dílna Kolbenka. Ve službách dochází 
k nácvikům, které vedou ke zkvalitnění samostatného života. Je zde i 
poskytnut prostor pro simulaci pracovního prostředí, kde mohou 
uživatelé zdokonalovat své rukodělné dovednosti. 
 

   Řádková inzerce 
 

Prodám obývací stěnu z 80. let na nožičkách, dále prodám ložnici 
(nábytek), kuchyňskou linku a rohový gauč bez křesla. Vše za 
10.000,- Kč, možno i jednotlivě. Tel. 721 663 243.   
 

Prodám byt 3+1 72m², zděný, plastová okna, el. topení. Cena 
860.000,- Kč. Tel. 724 294 565 
 

Prodám zahradu se stavebním pozemkem 1 065 m² ve Strádově asi 
1 km od Kaplice. Info: 721 113 343.  
 

Prodám byt 3+1 v OV 72 m² + sklepy 12 m², ve zděném domě 
v Kaplici, zvýšené přízemí, klidné prostředí, 10 min. chůze do centra. 
V pův. stavu, udržovaný. Vytápění ústřední (el. kotel nebo tuhá 
paliva), ohřev vody bojler, internet. Cena k jednání 1 090 000,- Kč. 
Tel. 606 503 460 nebo 602 119 720.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

 

ČASPOL – KOVO    

Martin Čajan 
 

Geodetické práce 
GeoJK 

Geometrické plány 
Vyznačení budovy (rozestavěné, ke kolaudaci) 
Rozdělění pozemku 
Doplnění pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci 
Vyznačení věcného břemene na části pozemku ... 
 

Vytyčení pozemku 
Určení a vytyčení vlastnických hranic 
Vytyčení staveb 
 

Polohopisný a výškopisný plán  
Dokumentace potřebná pro projekty staveb, zemních prací, návrhů cest, parcelace,.. 
 

Dokumentace skute čného provedení stavby 
Dokumentace potřebná pro vlastníka stavby 

 

Daniel Kudláček, Sídliště 506, Velešín 382 32 
tel.: +420 720 154 557  *  daniel.kudlacek@seznam.cz  *  www.geojk.cz 

 

Nejsem plátce DPH 

 

JAN KUTLÁK  
– ZÁMEČNICKÁ DÍLNA  

 

Oznamuje, že od 1. srpna 2010   
je provozovna přestěhována do 

bývalého objektu Jihostroje  
(Omlenická 742) 

 

S výrobou klí čů nekon číme 
– GARANCE KVALITY !!!  

 

 
 

 
ANTÉNY a SATELITY 

30. června 2010 analogová tma v Jižních Čechách 
 

- satelitní komplety HDMI i SD, settopboxy 
- montáže a úpravy televizních antén  
   a rozvodů 
DODÁVKY – MONTÁŽE - SERVIS 

Volt sro, I. Suk  
tel. 603 247 049, voltsro@razdva.cz 
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Dopřejte si relax, pé či ... 
a využijte naší atraktivní 

letní nabídky.  
 

 SLEVA  - 25% 
na vybrané druhy MASÁŽÍ 

 

Více informací:  
www.masirujeme.kvalitne.cz  

Tel.: 777 900 745 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8 A4  LINDE POHONY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B@Technik … 
                                                                … S námi ušet

 
Upravíme Vaše televizní antény pro Digitální p

 
!!! V  naší prodejně můžete platit za služby SkyLink v hotovosti, aktivace vašich program
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LETNÍ AKCE ZA VÝHODNÉ CENY 
V PRODEJNĚ HARMONIE  

NA MĚSÍC SRPEN 
 

DIVOKÁ T ŘEŠEŇ /OVOCNÝ ČAJ APOTHEKE/ 37,-  
BYLINNÝ ČAJ PRO TĚH. ŽENY   37,- 
HRUŠKA A RAKYTNÍK  /OVOCNÝ ČAJ APOTHEKE/  37,-   
GRAPEFRUIT A MÁTA  /OVOCNÝ ČAJ APOTHEKE/  37,--  
PSYLLIUM  /ROZPUSTNÁ VLÁKNA/   62,- 
SÓJOVÝ NÁPOJ /SUŠENÁ NÁHRADA MLÉKA/ 52,-  
BIO PUDINK VANILKA, ČOKO   5,-  
POHANKA LOUPANÁ KROUPY   24,-   
 

 

Jízdní kola – sport Čížek  
 

Nové domovy 183, Kaplice 
 

rozšiřuje své služby o výrobu 
 

klíčů 
 

do bytů, schránek,  
aut, atd.  

od 1. srpna 2010  
 
 

Pracovní doba: 
      po – pá  9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
              So  9.00 – 11.30   

 
 

Telefon: 380 312 586     
Mobil: 606 387 596  
  
 


