
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Informace pro ob čany o uzavírce    
 

Úplná uzavírka místní komunikace v Kaplici  
na sídlišti 9. května v ul. 1. máje  
a částečné omezení provozu v ul. Míru  
 

Od 2. 5. do 31. 8. 2011 bude Správa domů města Kaplice s.r.o. 
provádět zemní práce v komunikacích v ul. 1. máje a částečně 
v ul. Míru v Kaplici z důvodu rekonstrukce teplovodů a 
rozvodů teplé užitkové vody. Jelikož půjde o zásah do 
komunikací v důsledku provádění zemních prací, bude nutné 
zcela uzavřít místní komunikaci v ul. 1. máje a částečně 
omezit provoz v ul. Míru na sídlišti 9. května v  Kaplici. Vjezd 
do výše uvedených ulic bude umožněn pouze řidičům 
zajišťujícím zásobování a složkám integrovaného záchranného 
systému. Řidičům motorových vozidel se zdravotním 
postižením bude umožněno parkovat na vyhrazeném 
parkovišti vedle mateřské školky, ostatním řidičům budou 
vytvořeny dočasná parkovací místa v náhradních lokalitách.  
Bližší informace podá Správa domů města Kaplice s.r.o. 
Podrobnější zprávu k akci najdete v tomto vydání Zpravodaje 
na str. 2. 

Mgr. Bc. Karel Čajan v.r.  
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství  MěÚ Kaplice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Program obnovy kulturních památek  
 

prostřednictvím ORP v roce 2011 
 

Vyzýváme vlastníky kulturních památek k podávání žádostí o příspěvek 
v rámci „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím  ORP“ 
v roce 2011. 
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu 
nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve 
vlastnictví České republiky. Prostředky lze čerpat i na obnovu movité 
kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo 
varhany v kostelích, pokud je tato stavba kulturní památkou. 
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při 
zpracování žádosti podávané do Programu poskytuje pověřený pracovník  
obecního úřadu obcí s rozšířenou působností. Odborně metodickou pomoc k 
obnově kulturních památek poskytují vlastníkům Ministerstvo kultury, 
oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v 
odboru památkové péče, případně pracovník památkové péče příslušné obce 
s rozšířenou působností. 
Žádosti přijímá ORP Kaplice do 30. 4. 2011, konzultace k žádostem si, 
prosím, dopředu domluvte na níže uvedených kontaktech. 
Alokovaná částka pro ORP Kaplice je pro rok 2011 ve výši 827.000,- Kč.  
Bližší informace Vám podá pověřený pracovník ORP: Ivana Putzerová, tel. 
602 742 383, e-mail: putzerova@mestokaplice.cz.   

Ivana Putzerová, MěÚ Kaplice, OSM 
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   Skutečné náklady  
 

spojené s odpadovým hospodářstvím 
Města Kaplice 
 

Účelem tohoto článku je seznámit občany Města Kaplice se 
skutečnými náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu a provoz sběrného dvora v městě Kaplici a rozporovat tak 
některé spekulace, které se nezakládají na pravdivých skutečnostech. 
Rozpočet města Kaplice počítá s příjmy od občanů na místním 
poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši 3 500 000,- Kč. 
Tato částka je maximální a podařilo by se jí vybrat v případě 
neexistence neplatičů, jejichž dlužné částky vůči městu Kaplice 
dosahují desítky tisíc korun. 
Náklady na sběr, svoz a uložení komunálního odpadu, náklady na 
sběr a svoz tříděného odpadu a dále náklady na provoz sběrného 
dvora činí 9 953 000,- Kč. Z těchto údajů jasně vyplývá, že Město 
Kaplice doplácí z rozpočtu města na odpadové hospodářství 
minimálně 6 453 000,- Kč. Kdyby se měly skutečné náklady na 
odpadové hospodářství rozpočítat mezi poplatníky, činil by roční 
poplatek za odpady více než 1400,- Kč,  nikoliv nynějších 500,- Kč. 
Tuto skutečnost by si měli občané uvědomit a nezvyšovat zbytečně 
náklady na odpadové hospodářství zakládáním černých skládek a 
odstavováním nepojízdných vozů na veřejná prostranství. 
Dále je nutno upozornit na skutečnost, že stávající platná legislativa 
na úseku odpadového hospodářství neumožňuje skokově zvýšit 
místní poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu, takže tento 
poplatek již několik let stagnuje na výši 500,- Kč na osobu a rok, i 
když náklady na odpadové hospodářství se neustále zvyšují. 
Je nutné si uvědomit, že čistota města Kaplice nezávisí jen na 
činnosti zaměstnanců technických služeb a úředníků městského 
úřadu, ale hlavně a zejména na slušnosti a ohleduplnosti jeho občanů. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí odboru životního prostředí  
a úřadu územního plánování 

 

   Informace k akci  
 

rekonstrukce VS 750 II. etapa 
 

Vážení zákazníci a obyvatelé sídliště 9. května. Rádi bychom Vás 
touto cestou informovali o provádění investičních akcí v lokalitě 
sídliště 9. května v Kaplici. V rámci obnovy zařízení centrálního 
zásobování teplem (dále jen CZT) budou v následujících letech 
rekonstruovány rozvody tepelné energie pro UT a dodávky TV 
v rámci sídliště 9. května. Jedná se o plánovanou investiční akci, 
která byla započata v r. 2009 rekonstrukcí technologie výměníkové 
stanice na sídlišti 9. května. V letošním roce se bude realizovat II. 
etapa této investice spočívající ve výměně rozvodů UT a TV v jedné 
z částí sídliště. Tento fakt znamená vykopání původních potrubních 
rozvodů a nahrazení těchto novými rozvody.  
V II. etapě se bude jednat o napojení domů s čp. 366, 744, 745, 772, 
774, 773, 775, 767, 768, 769, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 
758, 776, 777, 771 a prodejny čp. 756. 
Termíny a popis prací : 
- 4. 4. 2011 zahájení zemních prací v místech mimo vozovky, ve 

kterých nebude docházet k omezení provozní dostupnosti na 
sídlišti 

- k 2. 5. 2011 dopravní uzavření stavby a zahájení zemních prací i 
ve vozovkách 

- v průběhu měsíců květen až srpen včetně demontáže a montáže 
potrubních rozvodů souběžně se zemními pracemi 

- září 2011 ukončení  prací, provádění konečných terénních úprav 
Napojení se bude provádět tak, že se začne zemními pracemi od 
výměníkové stanice a bude se postupovat k jednotlivým domům. 
Z důvodu trvalé dodávky teplé vody odběratelům v průběhu akce, 
bude nutno ponechat otevřené výkopy téměř po celou dobu výměny, 
tzn. od května 2011 do poloviny srpna 2011. Z těchto důvodů bude 
dotčený prostor (téměř celá ulice 9. května) uzavřen pro dopravní 
provoz i parkování – viz informace odboru dopravy MěÚ Kaplice 
v tomto čísle. Pro vozidla, která nebudou moci parkovat na sídlišti, či 

v garážích, budou vyhrazena a vytvořena nová-dočasná parkovací 
místa v následujících lokalitách: 
- vedle domova pro seniory 
- souběžně s komunikací vedoucí k výtopně Kaplice (směr Žďár) 
- lokalita hřišť pod sídlištěm 9. května (směrem k rybárně) 
- parkovací plocha u výměníku na sídlišti a za tímto 
- parkoviště vedle budovy Správy domů (Ertla) 
- parkoviště „u Ševčíka“ (nebude zpoplatněno) 
Tato místa budou moci být využívána v době prací od 1. 5. 2011 do 
ukončení prací. Dále jsme ale také nuceni upozornit na fakt, že 
vozidla, která budou po dopravní uzávěře v prostoru stavby, budou 
odtažena a umístěna na záchytném parkovišti. Toto bude v areálu 
obvodního oddělení Policie ČR a vydávána pouze v určité době. Tuto 
stanoví, stejně tak jako cenu za odtažení a parkování, Technické 
služby s.r.o. 
V průběhu celé akce bude také v důsledku přepojování na nové 
rozvody krátkodobě přerušována dodávka TV. Bude se jednat vždy o 
etapové přepojování a o konkrétních termínech přerušení budeme 
vždy s předstihem alespoň 3 dnů informovat dotčené domy a jejich 
samosprávu.  
Jsme si vědomi, že v důsledku výše uvedených prací dojde 
k určitému nepohodlí Vás obyvatel sídliště 9. května a proto Vás 
žádám o pochopení nutnosti těchto prací a shovívavost.  
Děkuji  

Jan Sytař, jednatel společnosti 
 

   Průzkum zájmu o výstavbu garáží 
 

Město Kaplice vyzývá zájemce o výstavbu garáží v Kaplici, aby se 
nezávazně informovali u vedoucího odboru správy majetku pana 
Miroslava Štětiny na radnici, Náměstí čp. 70 ve druhém patře číslo 
dveří 312 a nebo na telefonu 380 303 160. 
V územním plánu Města Kaplice je parcela č. 1193/2 v k.ú. Kaplice 
určena pro výstavbu garáží. Pozemek se nachází v lokalitě ulice SNP 
za již postavenými garážemi a silnicí E55. 

Miroslav Štětina, vedoucí odboru správy majetku Města Kaplice 
Náměstí 70 Kaplice 382 41, e-mail: stetina@mestokaplice.cz 

 

 
   Oznámení o p řistavení  
 

velkoobjemových kontejnerů 
 

Oznamujeme, že v měsíci dubnu budou přistaveny velkoobjemové 
kontejnery, a to následovně: 
Žďár       7.4. – 11.4. Pořešínec  7.4. – 11.4. 
Pořešín       7.4. – 11.4. Rozpoutí  14.4. – 18.4. 
Hubenov     14.4. – 18.4. Blansko  14.4. – 18.4. 
Hradiště     21.4. – 25.4. Mostky  21.4. – 25.4. 
Dobechov    21.4. – 25.4. 
Do těchto kontejnerů můžete v rámci jarního úklidu odkládat veškerý 
odpad, přednostně je však určen pro odpad objemný. 

Odbor životního prostředí a úřad územního plánování 



 
strana 3 

 
 
 
 
 
 

5. úterý Drama USA    108 min.   
20.00 hod. ČERNÁ LABUŤ 
 Fascinující a mrazivá cesta do nitra mladé baleríny, 

která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře 
stane až děsivě dokonalou. Režie: D. Aronofosky. 
Hrají: N. Portman, M. Kunis, V. Cassel, B. Hershey 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
6. středa České drama    102 min.   
20.00 hod. NEVINNOST 
 Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí 

obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den 
vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, 
odkud se nevinna prokazuje hodně těžko, zvlášť, když 
protistraně pomáhá člověk motivovaný osobní 
pomstou. Režie: J. Hřebejk. Hrají: O. Vetchý, Z. 
Morávková, A. Geislerová, L. Munzar 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
12. úterý Rodinná dobrodružná komedie USA  84 min.   
19.00 hod. GULLIVEROVY CESTY 
 Gulliver ztroskotá během výpravy na Bermudy a 

dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů. Zde 
je sice nejprve zatčen generálem Edwardem, ale již 
brzy se z něj stane všemi obdivovaný a respektovaný 
obr… Režie:  R. Letterman. Hrají: J. Black, J. Segel, E. 
Blunt. ČESKÉ ZNĚNÍ   

 Vstup 75,- Kč, mládeži přístupno   
13. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ   92 min.   
18.00 hod. NA VLÁSKU 
 Princezna Locika, která má zvláštní dar – 

dlouhatánské kouzelné vlasy, je unesena z hradu svých 
rodičů a zamčena v tajné věži. Teprve když se už 
dospívající princezně za pomoci temperamentního 
bandity podaří z věže uniknout, začíná její velké 
dobrodužství. Režie: B. Howard, N. Greno 

 Vstup 70,- Kč 
16. sobota Pásmo animovaných pohádek pro děti      65 min.   
16.00 hod. VLÁČEK KOLEJÁČEK 
  Jak štěňátko dostalo chuť na med, Ukradené 

sluchátko, Ferda Mravenec, Vláček kolejáček, 
Aladinova lampa, Krtek a televizor   

 Vstup 20,- Kč 
19. úterý Dobrodružný film USA   93 min.   
20.00 hod. 127 HODIN 
 Jedné páteční noci v dubnu 2003 se Ralston vydal do 

Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých 
skalách národního parku. Přežil zde 127 trýznivých 
hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným 
kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika 
kapkami vody… Režie: D. Boyle. Hrají: J. Franco, A. 
Tamblyn, K. Mara 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
20. středa Drama, dokument ČR/SR  102 min.   
20.00 hod. NICKYHO RODINA 
 Film o Nicholasi Wintonovi, který těsně před II. sv. 

válkou zachránil na 669 dětí, přináší dosud 
nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově 
objevených "Wintonových dětí". Režie: M. Mináč. 
Hrají: J. Kepková, K. Issová 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
26. úterý Horor USA    96 min.   
20.00 hod. ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA  
 Příběh skupiny středoškoláků, kteří obdrží stejný 

dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou. 
Zpočátku většina varování ignoruje, dokud dva z nich 

nezemřou hroznou smrtí. Inteligentní Jessie začne mít 
podezření, že mezi jejich smrtí a řetězovým dopisem 
existuje spojitost, a záhy se rozpoutá souboj s časem, 
při kterém jsou studenti nuceni zjistit, jakým 
způsobem je vrah sleduje. Režie: D. Taylor. Hrají: N. 
Reed, K. David, B. Dourif 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
27. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ     84 min.   
18.00 hod. GNOMEO A JULIE 
 Hrdiny známého shakespearovského příběhu jsou 

tentokrát nebývale mrštné sošky zahradních trpaslíků. 
V zahradách dvou sousedících domků žijí 
znepřátelené rody sádrových trpaslíků a ti mají 
potomky, jež se do sebe zamilují… Režie: K. Asbury   

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

Na květen připravujeme: VARIETÉ, ODCHÁZENÍ,  
RANGO, KRÁLOVA ŘEČ, DILEMA, AUTOPOHÁDKY 

 

 

   Nový ředitel KIC Kaplice 
 

Představujeme vám nového ředitele Kulturního a informačního centra 
Kaplice. Od 1. dubna 2011 se jím stal Mgr. Stanislav Trs.  Jeho 
motem je heslo „nic není nemožné“ a záměrem vyjít kaplickým vstříc 
a tvořit kulturu pro všechny věkové generace. Mgr. Stanislav Trs 
vystudoval dvě konzervatoře v Českých Budějovicích, obor fagot a 
obor zpěv a herectví, Jihočeskou univerzitu – Pedagogickou fakultu. 
Je kapelníkem 16ti členné kaplické kapely Swing band Agria a také 
působí jako externista v Jihočeském divadle (Čert a Káča, La 
Bohéma) a na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově (Don Giovanni 
a Komedianti).    
Co se Kaplice týká, rád by navázal na tradiční akce, ale zároveň jsou 
již dnes připravovány akce nového charakteru. V pondělí 18. dubna 
se takovou novou akcí stane „náhled na velikonoční tradice“, o níž se 
podrobněji můžete dočíst na titulní straně a k jejíž návštěvě jste 
srdečně zváni. Kulturní dům bude i nadále hostit divadelní 
představení, koncerty a plesy. Vedle základních tanečních kurzů by 
měly nabídku obohatit taneční kurzy pro starší a pokročilé. Za 
opomíjenou sféru jsou v Kaplici považovány live koncerty pro mladé. 
První „jarní vlaštovkou“ bude 29. dubna koncert českokrumlovské 
ska reggae kapely Pub Animals, který večer uzavře kaplický Majáles, 
pořádaný Gymnáziem, SOŠE a SOU Kaplice. Těšit se můžete na 
„Kapradí“ Kaplické léto, v letošním roce ožije radniční dvorek 
Renesančními radovánkami v duchu rožmberského roku. Kapradí by 
mělo zahrnovat i jiné hudební styly od country, jazzu, dechové hudby 
či folku. Dalším počinem by se mělo stát znovuoživení letního 
amfiteátru v městském parku, který by slušel letním koncertům a 
akcím. Počítá se i s pořádáním zájezdů do pražských divadel a na 
muzikály.  
Ve výstavní síni v kulturním domě budete moci pravidelně 
navštěvovat výstavy obrazů, fotografií a grafik, besedy. Prostor 
dostanou výstavy prací žáků a studentů místních škol a výstavy 
místních umělců. V Historické expozici Kaplicka se chystá častější 
obměňování expozic, do budoucna např. ve formě podpory místních 
spolků (témata: rybářství, lesnictví, myslivost, včelaři, apod.)  
V neposlední řadě stojí před novým ředitelem také těžký úkol, 
týkající se revitalizace kina.  
  

Pro zájemce o kulturu v Kaplici byl vytvořen e-mail 
kaplicka.kultura@seznam.cz, kam mohou posílat své podněty, 
náměty, tipy. V Kaplickém Zpravodaji bude pro téma kultury 
vyhrazen sloupek.              red  
 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 
Poděkování Maškarní ples  
Fotbalový klub Spartak Kaplice srdečně děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly Maškarního plesu a tím podpořili rozvoj 
tělovýchovy a sportu mládeže ve městě.  

Arnošt Kopún  

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
duben 
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4. – 22. dubna 2011 
Oddělení pro děti městské knihovny v Kaplici 

PUTOVNÍ VÝSTAVA LOUTEK  
VÍT ĚZSLAVY KLIMTOVÉ 

 

Výstava loutek skřítků a strašidel,  
vytvořených na základě ilustrací  
z dětských knížek paní Klimtové. 

 

Zveme všechny zájemce o shlédnutí  
výstavy z řad veřejnosti i škol 

 

 
 
 
 
 
Do 8. dubna  pondělí – pátek 8.00 – 16.30 hodin 

VÝSTAVA OBRAZ Ů 
BOŽENA ZÍMOVÁ 
Výstavní síň kulturního domu Kaplice, I. patro   
 

Od 11. dubna   vernisáž a beseda od 17.00 hodin   

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ROUTE 66 – MATKA CEST 
Beseda s autorkou fotografií JUDr. M. Novákovou proběhne 
v pondělí 11. dubna ve výstavní síni.  
Výstavní síň kulturního domu Kaplice, I. patro   
 

14. dubna, čtvrtek     od 15.00 hodin 

PROMÍTÁNÍ PRO DŮCHODCE 
OBČANSKÝ PRŮKAZ 
Příběh čtyř kamarádů, kteří dospívají v 70. letech a prožívají řadu 
epizod, některé úsměvné, absurdně groteskní, jiné dramatické a 
fatální. Hrají: L. Kovář, M. Vrba, J. Vlček, A. Geislerová, M. Taclík  
Kino Kaplice    Zve Občanská komise MěÚ Kaplice  
 

16. + 17. dubna, sobota, neděle   od 10.00 hodin  

KAPLICKÉ HRÁTKY 
3. ročník hudebně-dramatické přehlídky dětských souborů.  
Kulturní dům Kaplice        
 

18. dubna, pondělí     10.00 – 17.00 hodin 

VELIKONO ČNÍ TRADICE 
Ukázky velikonočních tradic, folklorní vystoupení, velikonoční 
speciality, výstavy. Více na titulní straně.    
Náměstí Kaplice 
 

20. dubna, středa     od 16.30 hodin 

ČTYRRUČNÍ KLAVÍRNÍ  
ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
Kaple sv. Josefa a Barbory 
 

28. dubna, čtvrtek     od 13.30 hodin 

BESEDA S FILOSOFEM  
VÁCLAVEM B ĚLOHRADSKÝM 
Václav Bělohradský je významný současný český filosof a sociolog, 
žijící od roku 1970 v Itálii. Beseda je určena žákům středních škol, 
ale i pro veřejnost. (Může dojít ke změně termínu.) 
Slovanský dům    
 

29. dubna, pátek      

MAJÁLES 
Dopolední průvod, ve 12.00 hodin na náměstí vyhlášení krále a 
královny Majálesu. V režii Gymnázia a SOŠE Kaplice.  
Náměstí  
 

29. dubna, pátek    od 20.00 hodin 

LIVE KONCERT  

PUB ANIMALS 
Koncert originální českokrumlovské kapely, vítěze ceny Anděl 2010 
v kategorii Ska & reggae.   
Kulturní dům Kaplice    Vstup 100,- Kč/předprodej v IC  
 

30. dubna, sobota     18.00 – 22.00 hodin 

SLET A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Průvod s lampiony a čarodějnicemi, „čarodějnické hry“ v městském 
parku, zapálení ohně na Suchém vrchu. Více na str. 4.  
Z náměstí do městského parku, Suchý vrch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Připravuje se na kv ěten 
 

2. květen, pondělí od 17.00 hodin   

KŘEST KNIHY  „Kaplický poutník II  
aneb putování po zaniklých osadách na Kaplicku“ 
Představení nové publikace a otevření obnovené Historické expozice 
Kaplicka, věnované životu a řemeslům venkovského lidu naší oblasti. 
Kmotrem knížky bude PhDr. Jan Stráský, ředitel NP Šumava.    
Radniční dvorek a Historická expozice Kaplicka 
 

9. květen od 19.30 hodin  
Travesti skupina HANKY PANKY  

TELEVARIETÉ 2011 
Nový zábavný pořad travesti skupiny Hanky Panky. Show plná 
nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních 
melodií, tentokrát a´la oblíbený televizní pořad 80. let přenesený do 
současnosti... Vladimír Dvořák, Jiřina Bohdalová, Naďa Urbánková, 
Karel Zich, Jiří Korn s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová, 
Ilona Csáková, Bonnie Tyler, Shakira, Kylie Minoque a další.  
Vstupné: 210,- Kč předprodej od 12. 4. v infocentru / 230,- na místě 
Kulturní dům Kaplice 
 

26. květen 2011  

PROLHANÁ KETTY  
Francouzská komedie v podání Divadelní společnosti Háta. 
V hlavních rolích: M. Bočanová, L. Olšovský, I. Andrlová, J. 
Šulcová, V. Jeníková a další. 
Kulturní dům Kaplice     Předprodej vstupenek zahájen 27. dubna 

 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  středa ve 13.00 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  středa ve 14.00 hodin  
 

Modlitba Páně  / 24. ekumenický večer  
Středa 6. dubna v 18.00 hodin na katolické faře   
 

Kosovo – náboženský nebo etnický 
problém? 
Naším hostem bude Mjr. Mgr. Jan Blažek, vojenský kaplan, který při 
misích navštívil Bosnu a Hercegovinu, Afghánistán a Kosovo. 
Úterý 19. dubna v 18.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa   
 

Velikonoční bohoslužby 
Sederový večer pro děti a dospělé  21. dubna v 17.00 hodin  
Čtení pašijních evangelijních příběhů  
s vysluhováním svaté večeře Páně   22. dubna v 18.00 hodin  
Slavnostní bohoslužby  
s vysluhováním svaté večeře Páně  24. dubna v 9.00 hodin  
 

Ekumenický povelikonoční večer  
se zpěvy z Taizé 
Pátek 29. dubna v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena        duben 
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   Výtvarná dílna k „ Čarodějnicím“ 
 
 

Středa 20. dubna 15.00 – 17.00 hodin  
infocentrum Kaplice 
 

Zveme vás do „výtvarné dílny“ na vyrábění čarodějnických erbů - 
čarodějnických vlaječek a ručně vytvářených čarodějnic pro letošní 
Slet a pálení čarodějnic. Tato dílna proběhne ve středu 20. dubna a 
začíná v 15.00 hodin a je určena dětem všeho věku, zvláště těm, kteří 
se „čarodějnic“ v Kaplici pravidelně účastní. Budeme jen rádi, když 
přijdou i maminky s malými dětmi!    
Většina pomůcek pro vás bude připravena přímo na místě. Ale vítány 
jsou rovné tyčky, klacky (asi tak 1 - 1,5 m dlouhé), případně násady a 
staré hadry na oblečení čarodějnic, ale jejich přinesení není 
podmínkou. Můžete si také donést zajímavé motivy, které byste rádi 
překreslili na své „čarodějnické erby“. Výroba není vůbec náročná! 

Zájemce prosíme, aby se 
z technických důvodů před-
běžně nahlásili do 18. dubna 
v infocentru či na tel. 
380 311 388 nebo na email: 
infocentrum@mestokaplice.cz.    
                    

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

duben 
15. 4. Výtvarná dílna - sítotisk 

Zkuste si ze starého trička, sukně, šály… vytvořit nový      
kus svého šatníku. Od 15.30 hodin v dílně DDM Kaplice. 
Poplatek za dílnu 110,- Kč, přihlášky do 13. 4. na tel. 773 
300 229 nebo přímo v DDM.   

16. +  17. 4.  Kaplické hrátky   
21. 4.  Velikonoce v DDM 

Dílnička pro tvořivé: pletení pomlázky, košíčků na vajíčka 
z pedigu, zdobení vajíček voskem a mramorováním, pečení 
velikonočních pamlsků 
Od 9.00 hodin v dílně DDM, přihlášky do 18. 4. na tel. 
773 300 229 nebo přímo v DDM u p. Hromkové. Poplatek 
za dílnu 90,- Kč. 

22. 4.  Výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou 
Odjezd v 8.30 před DDM Kaplice, návrat okolo 15.00 
hodiny. Přihlášky do 18. 4. 2011 na tel. 773 300 229 nebo 
přímo v DDM u p. Hromkové. Cena dítě: 130,- Kč, dospělí 
170,- Kč, člen DDM 80,- Kč  

22. 4.  Výroba perníkových zvířátek pro děti z kroužků 
DDM. Od 9.00 hodin, zájemci se nahlásí L. Menšíkové, 
10,- Kč a zástěru s sebou.  

29. 4.  Výtvarná dílni čka v Benešově n. Č. – sítotisk 

 
   Máte na půdě starou kredenc?  
 

Historická expozice Kaplicka mění pro tento rok opět svojí tvář. 
Jejím tématem se při příležitosti vydání nové knížky s názvem 
Kaplický poutník II aneb putování po zaniklých osadách na Kaplicku 
stane právě život a řemesla kaplického venkova. V této expozici 
budete moci zhlédnout staré nástroje a náčiní, která pomáhala lidem 
při práci se dřevem, na polích, u dobytka a u koňů, v kuchyni, 
domácnosti či ve mlýně…  
Tuto sbírku bychom rádi doplnili ještě o další více či méně zachovalé 
archaické předměty, pocházející z našeho kraje a proto se obracíme i 
na vás. Máte-li po svých předcích nějaké zajímavé kousky (dnes už 
neobvyklé staré nářadí, nádobí, kredence, almary, stoličky, trakaře, 
letité ubrusy či části oděvů, staré pivní lahve apod.), které byste byli 
ochotní do expozice zapůjčit, ozvěte se nám do Kulturního a 
informačního centra Kaplice. E-mail: infocentrum@mestokaplice.cz, 
tel. 380 311 388. Budeme rádi i za vaše tipy.  

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

 

 

KAPLICKÉ HRÁTKY 
 

3. ročník hudebně-dramatické přehlídky  
dětských souborů. Pořádá DDM Kaplice  

 

v sobotu od 10.00 hod. 16. 4. 2011 hudební soutěž  
v neděli od 10.00 hod. 17. 4. 2011 divadla 

Pro všechny zájemce i veřejnost bude připraven  
doplňkový program v předsálí KD. 

 

Hudební: Soutěž je pro skupinu tří a více osob s vlastním živým 
doprovodem (popř. a capella). Žánr je libovolný a pestrost vítaná. 
Kategorie: 6 - 9 let, 10 - 13 let, 14 - 18 let. Hodnotit bude 
odborná porota ve složení: Jan Vozábal (ředitel Městského 
divadla Český Krumlov, hudebník), Stanislav Trs (ředitel KIC 
Kaplice, hudebník), Iva Dvořáková (učitelka HV) 
Divadla: Přehlídka není limitovaná žánrem ani věkem 
divadelníků.  
 

Pro všechny účinkující je připravena malá pozornost. Jsou vítáni 
všichni příbuzní a kamarádi!  Vstupné volné! 

 
Projekt je realizován s finanční účastí Jihočeského kraje 
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   Poplatky - upozorn ění pro ob čany 
 

Ekonomický odbor Městského úřadu Kaplice upozorňuje všechny 
občany s trvalým pobytem v Kaplici, že měsíc duben je poslední 
termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 
rok 2011 ve výši 500,- Kč na osobu mající v obci trvalý pobyt. Tento 
poplatek je splatný do 30. 4. 2011. Dále jsou splatné i ostatní místní 
poplatky, vyměřené podle Obecně závazné vyhlášky 2/2010 o 
místních poplatcích (poplatek ze psů, atd.) a platba za služby 
k hrobovému místu. 
Kdo neuhradí poplatky včas, vystavuje se riziku právního stíhání, 
neboť Město Kaplice používá k vymáhání nedoplatků služeb 
exekutorské kanceláře.  
Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou 
v pokladně ekonomického odboru (č. dveří 204, 1. patro), poštovní 
poukázkou nebo převodem na bankovní účet města. 
Samolepky na popelnice se v letošním roce ruší a již se dále nebudou 
vylepovat. 

Ekonomický odbor Města Kaplice 
 

   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
v 1. pololetí roku 2011 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Duben  14. + 28. 4.  11. 4. 
Květen  12. + 23. 5.  9. 5. 
Červen  9. + 23. 6.  6. 6. 
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Chaloupková M., referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
 
 
 

 

COUNTRY SALOON 
CLONDIKE 

 

Zveme všechny příznivce dobrého 
kvalitního pití zn. JACK DANIELS  

a dobré pohodové COUNTRY MUZIKY 

na pořádné  PARTY s JACKEM. 
 

 k tanci a poslechu Vám zahraje 
  country kapela HASTROŠ 

 

panák J.D. bude za skvělých 40,- Kč 
+  

milé hostesky, se kterými si budete  
moci zahrát poker o krásné dárky J.D. 

16. 4. 2011 
od 21.00 hodin 

sobota 
vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 60,- Kč 

 

WWW.COUNTRYSALOON.EU                   
Českobudějovická 778, Kaplice 

 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

9. dubna   Bujanovské koláčové běhy  
3. ročník závodního dopoledne v Bujanově. Začátek prvního závodu 
v 9.30 hodin. 17 různých kategorií zaručuje, že se do závodu může 
přihlásit opravdu každý. Muzika, občerstvení, masér, koláče a na 
závěr bohatá tombola. Více na www.kolacovebehy.cz. Závod je 
součástí Jihočeského běžeckého poháru.  
 

23. duben   Jenínský běh  
Od 9.00 hodin do 14.00 hodin, zúčastní se všechny věkové kategorie: 
od nejmenších až po veterány. Pořadá Cyklostanice Jenín. Přihlášky 
do 2. ročníku podávejte na paspam@atlas.cz nebo 602 118 135. V 
areálu cyklostanice budete mít možnost občerstvení a parkování, k 
dispozici bude dětský koutek (trampolína) a děti z divadelního 
souboru DDM Kaplice připravily doplňkové soutěže. Více 
www.jeninskybeh.cz.  

 
   Prolínání generací  
 

v Domově pro seniory Kaplice 
 

Při pátečním prosluněném odpoledni navštívily domov pro seniory 
děti z hudebního souboru Mgr. Menšíkové – Domov dětí a mládeže 
Kaplice, které si pro obyvatele našeho Domova připravily několik 
písní, za doprovodu flétny a  kytary. Vystoupení bylo proloženo 
zajímavým vyprávěním Mgr. Menšíkové o jednotlivých hudebních 
nástrojích. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce. Zejména 
vedoucí hudebního souboru paní Mgr. Menšíkové za její ochotu a 
vynaložený čas i přítomným rodičům vystupujících dětí. Zároveň se 
těšíme na jejich další návštěvu v našem domově. 

 
Další zpestření každodenních činností proběhlo: 
11.  března - beseda na téma „Březen, měsíc knihy“, kterou si pro 
klienty připravila paní Kostková z místní knihovny a zároveň nám 
přečetla několik úryvků, 
12.  března - kdy se uskutečnil Maškarní rej za účasti paní Plzákové, 
která odpoledne doprovázela hrou na harmoniku a tím jsme si mohli i 
zatančit. Děkujeme všem přítomným,  
14. března – nás navštívil pan Pavel Pípal, preventista Městské 
policie Český Krumlov, který s našimi uživateli probral rizika, která 
se týkají seniorů, a jak čelit mnohým „podvodníkům“. Za organizaci 
patří dík paní Aleně Najmanové, 
18.  března - nás navštívily čtyřnozí přátelé se svými páníčky a 
ukázali nám co dovedou a zpříjemnili nám páteční odpoledne. 
Děkujeme panu Václavu Klimešovi za organizaci.  
Velkou dubnovou akcí, která proběhne dne 29. 4. 2011, bude pro 
naše zařízení každoroční stavění Májky a oheň v prostorách zahrady 
Domova pro seniory Kaplice. 
Věříme, že se podaří uskutečnit více podobných akcí. Tímto zároveň 
zveme všechny, kteří by chtěli přispět nápadem. 

Bc. Blanka Sedláčková, sociální pracovnice Domova pro seniory 
Kaplice. Kontaktní email: sedlackova@domovkaplice.cz 
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5. 4. MALŠÍN     14 km 
Autobusem od školy v 6.10 hodin na nádraží ČD, vlakem v 6.40 
hodin na Čertovu stěnu. Trasa: Čertova stěna -  Lomský dvůr – 
Bolechy – po ŽL – Ostrov – Malšín – Větrná – Kleštín – V. Brod.  
12. 4. ČERNICE    13 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Chabičovic. Trasa: Chabičovice 
– Svachova Lhotka – Černice – Sklář – Harazim – Dolní Třebonín – 
Holkov.  
16. 4. MATĚJČKŮV MEMORIÁL       SOBOTA 15 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Vede M. Merhautová. Trasa: Blažkov 
– Omlenička – Výnězda – Poluška – Věžovatá Pláně (občerstvení) – 
Dolní Pláně – autobus 16.05 nebo pěšky zpět. 
19. 4.  Z KRASEJOVKY DO VELEŠÍNA   12 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Krasejovky. Trasa: Krasejovka 
– Hamr – po M. – Římov – Strahov – Velešín, autobus.  
25. 4. VELIKONOČNÍ VAJÍ ČKO LOUZEK  14 km 
PONDĚLÍ. Odchod z náměstí v 13.00 hodin. Vede K. Merhout. 
Trasa: Zámeček – Ježkov – Louzek (opékání vuřtů, které si 
donesete). Zpět stejnou cestou.  
26. 4.  Z ROŽMITÁLU NA Š. DO KAPLICE  13 km 
Autobusem od školy v 6.45 hodin do Rožmitálu na Š. Trasa: 
Rožmitál – Michnice – Michničky – Horšov – Malý Strádov – 
Kaplice.  
 

   Sedmkrát na „na bedn ě“ 
 

Březnový krajský přebor mladšího žactva ve stolním tenisu, který se 
konal v Č. Budějovicích, přinesl nejen do oddílu sedminásobnou 
radost v podobě jednoho prvního místa, dvou druhých a čtyř třetích 
míst. Benjamínci se tak na pomyslném table - tenisovém nebi stali 
nejúspěšnějším jihočeským oddílem této kategorie. Dívky a chlapci 
se na tomto úspěchu podíleli takto: 
mladší žáci dvouhra - 2. místo Urazil Marek 
         čtyřhra   - 2. místo Urazil Marek – Doucha Adam 
mladší žákyně dvouhra - 3. místo Růžičková L., Růžičková K. 
         čtyřhra -   1. místo Růžičková Lucie 
                                   3. místo Růžičková Kristýna 
smíšená čtyřhra          3. místo Růžičková Lucie – Beneš Pavel 
Výsledkově se rovněž neztratil Bílý Fabián a Bohdalová Aneta. 
A tak téměř s příletem niedrtálského orla Franty (8. března) byla 
herna v areálu města na Bělidle svědkem další letošní radosti ze hry 
s nejmenším míčkem. 

Za oddíl stolního tenisu TJ Spartak Kaplice Ferdinand Jiskra 
 

 

POZVÁNKA NA FLORBALOVÁ UTKÁNÍ 
 

Florbalový klub Kaplice zve všechny své příznivce,  
florbalové fanoušky a sportovní veřejnost na florbalové víkendy 

do kaplické sportovní haly ZŠ Školní. 
 

A – MUŽSTVO: 3. LIGA mužů – divize V. 
Sobota 2. dubna 2011 

FBC Spartak Kaplice vs. Sokol ED Havlíčkův Brod „B“ (10:30 hodin) 
FBC Spartak Kaplice vs. SK Cosa Nostra (13:00 hodin) 

 

DOROST: 2. Liga – divize V. 
Sobota 9. dubna 2011 

FBC Spartak Kaplice vs. FBC Strakonice (9:00 hodin) 
FBC Spartak Kaplice vs. T.J.Sokol Písek (12:35 hodin) 

 

A – MUŽSTVO: 3. LIGA mužů – divize V. 
Sobota 16. dubna 2011 

FBC Spartak Kaplice vs. ASK Bystřice nad Perštejnem (9:00 hodin) 
FBC Spartak Kaplice vs. BeTa United Č.B. (14:30 hodin) 

 

 

 
 

   Znovu doprava 
 

Přestupky v dopravě jsou částí náplně práce strážníků Městské 
policie Kaplice, kteří se dle zákona o obecní policii podílí na dohledu 
nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, 
společně s Policií České republiky. 
Situace v dopravě je podobná ostatním městům, kde je prostor 
limitován členitým terénem, vše komplikované překotným rozvojem 
motorismu a několikanásobným nárůstem motorových vozidel. 
Kapacity parkovacích míst jsou nedostatečné, především z důvodu, 
že každý chce parkovat svým vozidlem co nejblíže u svého domu 
nebo místu kam se chce dostat.  Ale nedostatek parkovacích míst 
však v žádném případě neospravedlňuje řidiče, aby se dopouštěli 
přestupků v zákazu zastavení, stání, parkovali na chodnících, na 
placených parkovištích bez zaplacení poplatku, nebo poškozovali 
veřejnou zeleň. 
Strážníci v uplynulém roce řešili nemálo přestupků v dopravě. 
Nejčastěji se setkávali s výmluvou „proč děláte tohle a ne něco 
užitečnějšího“, „tady je to zvykem, jiní to dělají také“, „já jsem 
místní, na mne to neplatí“, „ ... a kde mám tedy parkovat?“ Velká část 
dopravních přestupků byla řešena, pokud to bylo možné a úměrné 
závažnosti spáchaného skutku, domluvou. Ale i takto vyřešené 
přestupky začali strážníci nicméně evidovat, aby v případě jejich 
opakování mohli přestupce řešit přísnější sankcí - uložením blokové 
pokuty, neboť předchozí domluva se minula účinkem. 
Možná to pomůže tomu, aby došlo ke snížení počtu uvedených 
pochybení,  protože bloková pokuta uložená na místě od strážníka 
může být až do výše 2 000,- Kč. To se pak určitě těch několik 
ušetřených metrů chůze pěšky rozhodně nevyplatí.  

Městská policie Kaplice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              duben 

 

KADEŘNICTVÍ  
PÁNSKÉ I DÁMSKÉ  

 

    Gerta Gahírová 
             Linecká 340  

(Zlatá fontána – optika) 
  Mob. 606 281 226  
 

I BEZ OBJEDNÁNÍ 
 

Možno si zakoupit dárkové poukazy  
pro své známé k narozeninám, výročí atd. 
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   Řádková inzerce 
 

Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. 
v infocentru Kaplice v Linecké ulici 434 v Kaplici (budova kina).  
Cena inzerátu je 20,- K č.  
 

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. Předpokládaný nástup 1. září 2011. 
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 do 30. dubna 2011. 
 

Přijmeme směnového mistra do nepřetržitého provozu Teplárny 
CENTROPOL Loučovice. Požadujeme: Topičské oprávnění, ŘP sk 
„B“, bezúhonnost. Životopis zasílejte na hais@centropol.cz. Bližší 
informace na tel. 603 251 190.  
 

Prodám zahradu (stavební pozemek 1.065 m²) ve Strádově asi 1 km 
od Kaplice. Info: 721 113 343.  
 

Prodám nový mobilní telefon pro seniory. Zn. Aligátor A400. 
Levně. Info 721 113 343.   
 

Prodám byt 3+1 s balkonem na sídlišti 9. května ul. Míru 745 
Kaplice (73,88 m²). Byt je v osobním vlastnictví, zateplený, balkon 
zasklený, plastová okna, vyzděná koupelna a nová kuchyňská linka, 
byt je zařízený – nábytek, zavedená kabel. televize, internet. Cena 
1.300.000,- Kč. Tel. 731 585 655.  
 

Koupím garáž v Kaplici, kdekoliv mimo školního statku. Kříž 1. 
máje 762, Kaplice, tel. 739 769 836.  
 

Prodám 3-dílnou stěnu s balkonovýma dveřma, plast, bílé. Rozměr: 
výška 2,3 m, šířka 2,82 m. Postranní okna FIX, prostřední otevírací. 
Pořizovací cena 18.000,- Kč, nyní 8.000,- Kč. Tel. 721 471 248. 
 

Prodám zahradní chatu v Kaplici. Zn.: Cena dohodou. Tel. 
606 258 481.  
 

Prodám 2 parcely na výstavbu řadových GARÁŽÍ v Malšském 
údolí (u stávajících řadovek vedle „Rybárny“). Možno i jednotlivě. 
Tel.: 603 251 190.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice 
hledá dobrovolníky  

pro Domov pro seniory Kaplice 
 

Dobrovolnictví obnáší:  Co získáte? 
* 1 hodinu času týdně * pocit užitečnosti 
* věk nad 15 let  * nové zkušenosti 
* ochotu pomoci  * radost z dávání 

Kde se můžete přihlásit? 
DC ADRA České Budějovice, Fráni Šrámka 34, Č. Budějovice,  

tel.: 777 195 247, 776 301 201, dccb@adra.cz, www.dccb.cz 


