
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Děkujeme organizačně realizačnímu týmu, který se podílel na 
přípravě a průběhu „Dne učitelů“ konaného dne 8. dubna 2011 ve 
Slovanském domě. Zvláštní poděkování patří paní ředitelce Ing. 
Martě Caisové a kolektivu Slovanského domu za chutné pohoštění, 
dále učitelům ZUŠ v Kaplici za milé vystoupení jejich žáků a 
pěveckému sboru pod vedením Mgr. L. Menšíkové . 

Vedení města Kaplice 
 

Rád bych poděkoval  
Děkuji řediteli KIC Kaplice Mgr. Stanislavu Trsovi a jeho tvůrčímu 
kolektivu za uspořádání dne Velikonočních tradic, který proběhl 18. 
dubna 2011. Jednalo se o jednu z nejlépe organizovaných a 
obsazených kulturních akcí pro malé i velké občany Kaplice. Těším 
se, že KIC Kaplice pro nás bude připravovat i další podobné akce. 

Místostarosta města Kaplice Ing. Pavel Svoboda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Nový systém parkovacích karet 
 

Rada města Kaplice schválila usnesením č. 297 změnu systému 
využívání parkovacích karet na vyhrazených parkovištích 
s parkovacími automaty ve městě Kaplici. 
Nový systém platí od 1. dubna 2011. Nové parkovací karty ve formě 
parkovacích hodin jsou opatřeny identifikátory a lze je zakoupit na 
MÚ Kaplice (radnice), v 1. patře, dv. č. 204. Za parkovací kartu 
s platností půl roku zaplatíte 1.000,- Kč nebo s platností jeden rok za 
2.000,- Kč. Zakoupená parkovací karta opravňuje držitele 
k bezplatnému parkování po dobu 2 hodin na parkovištích 
s parkovacím automatem, které provozuje Město Kaplice (Náměstí, 
Dlouhá ul. - tržnice, ul. Tržní u pošty, ul. Pohorská u Archy a ul. 
Českobudějovická – u Ševčíků). 
Dříve vydané parkovací karty zůstávají v platnosti po dobu jednoho 
roku od data zakoupení. 

Václav Malík, tajemník MÚ 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
18. dubna 2011 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schválilo  
� odkoupení lesního pozemku p.č. 1473/12 k.ú. Blansko u Kaplice o 

výměře 2691 m² od současného vlastníka zapsaného na LV 433 za 
cenu 11.410,- Kč 

� prodej pozemku p.č. 1660/28 k.ú. Kaplice o výměře 11 m² Povodí 
Vltavy s.p., Praha 5 za cenu 520,- Kč + náklady spojené 
s prodejem (dále NSP)  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 745/1 k.ú. Kaplice o výměře 
304 m² za cenu 70,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru směny pozemkových parcel KN – část pozemku 
p.č. 1324/1 o výměře 28 m², část pozemku p.č. 1335/2 o výměře 378 
m² vlastníka zapsaného na LV 36 a část pozemku p.č. 1325 o výměře 
1 m² vlastníka zapsaného na LV 23 vše v k.ú. Mostky za pozemkové 
parcely ve vlastnictví Města Kaplice – část pozemku p.č. 1803 o 
výměře 32 m², část pozemku p.č. 1828/15 o výměře 277 m² a část 
pozemku p.č. 1766 o výměře 98 m² vše v k.ú. Mostky – bezúplatně, 
náklady spojené se směnou pozemků hradí Město Kaplice    

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 136/1, vodní plocha o 
výměře 2216 m², pozemku p.č. 134/4, ostatní plocha o výměře 2224 
m² (zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu) a pozemku p.č. 
1866, ostatní plocha o výměře 49 m² vše v k.ú. Mostky za cenu 16,- 
Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1351/1 o výměře 8 m² 
a části pozemku p.č. 1355/12 o výměře 159 m² vše v k.ú. Kaplice za 
cenu 290,- Kč/m² + NSP  

� nevyužití předkupního práva na bytovou jednotku č. 258/7 Školní 
ulice ve vlastnictví Vladimíra Tomandla s tím, že toto právo prozatím 
nebude vymazáno z LV Města Kaplice a bude vydáno pouze pro 
banku, kde žadatel požádá o úvěr      

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 1/2011 k regulaci 
provozní doby pohostinských zařízení s úpravou zavírací hodiny dle 
schváleného návrhu z diskuze - s účinností od 5. května 2011 

� Závěrečný účet Města Kaplice za rok 2010 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad: * závěrečný účet Města 
Kaplice za rok 2010 s hospodářským výsledkem přebytek ve výši Kč 
29.751.190,80, * výsledek hospodaření za hospodářskou činnost 
Města Kaplice – zisk po zdanění ve výši Kč 5.299.149,34. Zálohy na 
zisk během roku převedeny do rozpočtu města ve výši Kč 3.262.876, 
přímo do fondu HČ přiděleno Kč 36.230,- jako rezerva na opravu 
čerpadla DCHB Blansko – zbývající částka ve výši Kč 2.000.043,34 
se převede do fondu hospodářské činnosti, * hospodaření s fondy – 
sociálním, rezerv a rozvoje, bydlení, dotačním a hospodářské činnosti 

� současně zastupitelstvo města bere na vědomí: * hospodaření 
Stavebního bytového družstva Města Kaplice dle bodu 8) , * zprávu   
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kaplice za rok 2010,         
* zprávu odborného lesního hospodáře o hospodaření v lesích Města 
Kaplice.  

� provedení rozpočtového opatření č. 2 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomiky a školství Městského úřadu Kaplice  

� použití účelového finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR 
z Programu regenerace MPR a MPZ na akci „Obnova fasády – 
Linecká čp. 2“ s tím, že vlastní podíl ve výši Kč 717.714,- bude 
zajištěn rozpočtovou změnou z prostředků města  

� vstup Města Kaplice do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje  
� Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice na rok 

2011 
� Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice na rok 

2011 s vyjmutím bodu 3) z plánu kontrolní činnosti  
� doplnění Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice o p. 

Vladimíra Mladého, bytem Kaplice 
� Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 25/8045/2011 mezi 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a Městem Kaplice   

� Koncepci činnosti Městské policie Kaplice  
 
 

II. zamítá  
� prodej části pozemku p.č. 1129/1 k.ú. Kaplice  
� prodej části pozemku p.č. 1107 k.ú. Kaplice  
 

III. pov ěřuje   
� Odbor dopravy a SH Městského úřadu Kaplice a vedení města 

prověřit možnost rozšíření městské autobusové dopravy do lokality 
Pohorská ulice, včetně jednání s majitelem pozemku p.č. 1533/17 k.ú. 
Kaplice o možnosti jeho využití pro potřeby městské dopravy 
(zastávka, točna) 

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice prověřit možnost instalace 
zábradlí kolem chodníku spojující Šumavskou a Březovou ulici 
s ulicí Nové Domky, včetně provedení případných dalších úprav  

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice informovat majitele garáží 
v lokalitě Nové Domky o záměru prodeje částí pozemku p.č. 745/1 
k.ú. Kaplice   

� Odbor ekonomiky a školství a Odbor správy majetku Městského 
úřadu Kaplice předložit na příští jednání zastupitelstva města přehled 
neplatičů nájemného z pronájmu bytů s informací o současném stavu 
ve vymáhání pohledávek. 

 

Bc. Pavel Talíř, starosta města    Josef Kaloš, místostarosta města 

 
   Chovatelská p řehlídka trofejí 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, bude se i tento rok konat v Kulturním 
domě v Kaplici chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené 
v hospodářském roce 2010/2011 v honitbách okresu Český Krumlov. 
Na tuto přehlídku bude předloženo cca 800 ks srnčích trofejí, 90 ks 
jeleních trofejí a dále trofeje daňků evropských, muflonů, prasat 
divokých a predátorů. 
Za touto přehlídkou se schovává také nemalé množství práce. 
Všechny trofeje budou za 3 dny ohodnoceny hodnotitelskou komisí, 
která se skládá z mysliveckých odborníků působících v okrese Český 
Krumlov. Hodnocení trofejí spočívá v určení chovné hodnoty, zda 
daný jedinec byl průběrný (zelený bod na štítku trofeje) či chovný 
(červený bod). Hodnotitelská komise bude také bodovat význačné 
trofeje podle mezinárodních kritérií CIC a v případě dosažení 
mezinárodně stanovených hodnot budou těmto trofejím uděleny 
medaile. 
Chovatelská přehlídka je pro všechny myslivce vyvrcholením a 
ukončením uplynulého mysliveckého roku. Je nutné si uvědomit, že 
za těmito trofejemi se skrývá nespočitatelné množství hodin 
strávených v honitbách při přikrmování zvěře, stavění přikrmovacích 
zařízení a posedů, ochraně zvěře před nepříznivými vlivy atd. 
Ulovení průběrného jedince je pouze dovršením celoroční práce 
myslivce v honitbě a zároveň vhodným chovným zásahem do 
populace volně žijící zvěře. 
 
V rámci přehlídky se uskuteční také výstava několika desítek obrazů 
zvěře nestora myslivosti na Českokrumlovsku pana Jana Třebína. 
 
Na chovatelskou přehlídku zveme samozřejmě nejen všechny 
myslivce, ale zejména širokou veřejnost, která zde bude mít možnost 
seznámit se s problematikou myslivosti podrobněji. Chovatelská 
přehlídka bude slavnostně zahájena a zpřístupněna veřejnosti dne 19. 
5. 2011 v 1000 hod. Každý den budou v sále kulturního domu 
přítomni pořadatelé z řad myslivců, kteří ochotně zodpoví Vaše 
případné dotazy. Využijte tedy této možnosti a poznejte naši českou 
myslivosti i z této strany. 
Na závěr je nutné samozřejmě uvést, kdy bude chovatelská přehlídka 
trofejí zpřístupněna veřejnosti a sice: 
 
Přehlídka bude veřejnosti přístupná v těchto dnech a hodinách: 
čtvrtek 19. 5. 2011  od 1000 hod. do 1800 hod. 
pátek 20. 5. 2011   od   800 hod. do 1800 hod. 
sobota 21. 5. 2011  od   900 hod. do 1800 hod. 
neděle 22. 5. 2011  od   900 hod. do 1800 hod. 
 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí OŽP a ÚÚP 
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KIC Kaplice pořádá  
zájezd na muzikál  

KAT MYDLÁ Ř 
 

19. června 2011 
Odjezd v 10.00 hodin, začátek představení ve 14.00 hodin 

Praha, Divadlo BROADWAY 
 

 

  Kat Mydlář – Jan Mydlář –  
  pověstmi opředený kat se  
  narodil v královském městě  
  Chrudimi. Přerušil svá studia  
  v Praze, aby paradoxně  
  později zde, v hlavním městě  
  Českého království, z lásky  
  vykonával po dlouhá léta  
  opovrhovanou, přesto  
  výnosnou katovskou činnost ... 

 
Hudba: Michal David 

Hrají:  Jan Mydlář: Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Marian Vojtko 
Jan Jessenius: Zbyněk Fric, Petr Kolář, Ladislav Spilka 

Magistr Eduard Kelley: Bohouš Josef, Josef Vojtek 
Žofie Pešanová: Kateřina Brožová, Ilona Csáková, Olga Lounová 

Dorotka: Alžbeta Bartošová, Radka Fišarová, Marta Jandová  
Ferdinand Vaňura: Vilém Čok, Martin Pošta, Tomáš Trapl  

a další… 
 

Je nutné se přihlásit do 6. 5. 2011 
Bližší informace poskytneme v Infocentru Kaplice 

Tel:  380 311 388 

 
 
 
 

 

3. úterý Romantický muzikál USA  116 min.   
20.00 hod. VARIETÉ 
 Muzikál s Christinou Aquilerou a Cher. Ze servírky 

Ali, děvčete z malého města se silným hlasem, se 
v šantánu The Burlesque Lounge stane hlavní atrakce. 
Režie: S. Antin. Dále hrají: K. Bell, P. Gallagher 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
4. středa Český film    94 min.   
20.00 hod. ODCHÁZENÍ 
 Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se 

poprvé stal režisérem, aby převedl na filmové plátno 
svou hru. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta zastával 
funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s 
tím neumí vnitřně vyrovnat. Režie: V. Havel. Hrají: J. 
Abrhám, F. Veškrnová-Havlová, J. Dušek, T. 
Vilhelmová 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
10. úterý Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  107 min.   
18.00 hod. RANGO 
 Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o 

svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v 
havajské košili prostorné terárium. Když se 
nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, 
začíná si užívat akce. Režie: G. Verbinski  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno   
11. středa Historické drama VB/Austrálie    118 min.   
20.00 hod. KRÁLOVA ŘEČ 
 Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální 

abdikaci krále Eduarda VIII., je jeho mladší bratr, 
který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný 
králem Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. světové války 
a zoufale potřebuje silného vůdce. Režie: T. Hooper. 
Hrají: C. Firth, G. Rush, H. Bonham Carter, M. Gambon 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
17. úterý Sportovní drama USA   115 min.   
20.00 hod. FIGHTER 
 Skutečný příběh boxera Mickyho Wara a o jeho  

neuvěřitelné cestě za boxerským titulem v kategorii 
velterovy váhy. Touha porazit soupeře v ringu se mění 
i v boj za rodinu a vlastní hrdost. Režie: D. O. Russell. 
Hrají: M. Wahlberg, Ch. Bale, A. Adams 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
18. středa Komedie, drama USA   111 min.   
20.00 hod. DILEMA 
 Pravda občas bolí, ale když jí tajíte, může to bolet 

mnohem víc. Ronny přistihne při nevěře manželku 
svého nejlepšího kamaráda. Rozhodne se ale jeho 
vztah zachránit, a tak zaútočí na Genevu a na jejího 
milence, čímž strhne lavinu komických nedorozumění 
a zmatků. Režie: R. Howard. Hrají: J. Connelly, W. 
Ryder, V. Vaughn 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
21. sobota Pásmo animovaných pohádek pro děti     63 min.   
16.00 hod. KŘESADLO  
  Křesadlo, Já a Bělovous Zrzunda, Mikeš vypráví 

pohádku, Jak Žofka pořádala maškarní bál, Vodnická 
pohádka, Malý blesk, Žabomyší vojna 

 Vstup 20,- Kč 
24. úterý Promítání pro děti   75 min.   
18.00 hod. AUTOPOHÁDKY 
 Čtveřice pohádek o autíčkách a jejich majitelích.  

Režie: B. Pojar, M. Žabka, L. Pixa, J. Kohák. Hrají: 
M. Malátný, O. Vetchý, P. Nárožný, E. Holubová, P. 
Liška, L. Bílá 

 Vstup 70,- Kč 

25. středa Thriller USA    110 min.   
20.00 hod. VŠEMOCNÝ 
 Dávný přítel z dětství nabídne Eddiemu utajovanou 

drogu, která umožňuje využívat mozek na 100% a 
dodává člověku extrémní sebevědomí. Jeho úspěch a 
nadlidské schopnosti ale odhalí nebezpečné vedlejší 
účinky drogy… Režie: N. Burger. Hrají: B. Cooper, R. 
De Niro, A. Friel 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
31. úterý Akční sci-fi thriller USA  94 min.   
20.00 hod. ZDROJOVÝ KÓD 
 Experiment Zdrojový kód umožňuje Colterovi na 

chvíli existovat v paralelní realitě - v těle neznámého 
muže v chicagském příměstském vlaku. Mužovu 
identitu může využívat pouze osm minut, má tedy 
právě osm minut na odhalení útočníka, který má na 
svědomí výbuch vlaku. Režie: D. Jones. Hrají: J. 
Gyllenhaal, V. Farmiga, M. Monaghan 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

Na červen připravujeme:  
1. 6. FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 

 7. 6. ÚTĚK ZE SIBIŘE * 8. 6. HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ 
15. 6. ČERTOVA NEVĚSTA  a další 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Začínáme s pedigem 
 

Výtvarná dílna, zaměřená na základy pletení z pedigu, se uskuteční 
v úterý 17. 5. 2011 v 17.00 hodin v dětském oddělení knihovny.  

Cena kurzu 140,- Kč. Každý si domů odnese nejméně jeden  
hotový výrobek (Ošatky, košíčky, zvonečky…) 

Zájemci se mohou přihlásit závazně v Městské knihovně v Kaplici  
na tel. 380 312 641 nebo na adrese knihovna@mestokaplice.cz  
a to nejpozději do 10. 5. 2011 (musíme objednat materiál ☺) 

 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
květen 
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Otevřeno do 23. května    8.00 – 16.00 hodin 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ROUTE 66 – MATKA CEST 
Série reportážních snímků fotografky Mileny Novákové z legendární 
americké dálnice 66, kterou projela s partou motorkářů.    
Výstavní síň kulturního domu Kaplice, I. patro   
 

2. květen, pondělí     od 17.00 hodin   

OTEVŘENÍ OBNOVENÉ EXPOZICE  
A KŘEST KNIHY  Kaplický poutník II ... 
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. 
Hudební program: Žesťové kvarteto Konzervatoře České Budějovice.    
Radniční dvorek a Historická expozice Kaplicka 
 

8. květen, neděle     od 18.00 hodin  

KONCERT: EXFANTA & NEZMA ŘI 
Koncert folkových písní a spirituálů, jako hosté vystoupí Pěvecký 
sbor Kaplice  
Kulturní dům Kaplice     Vstupné 120,- Kč   
 

9. květen, pondělí    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.  
Kulturní dům Kaplice    Předprodej 210,- / 230,- na místě 
 

13. květen, pátek    od 15.00 hodin  

SVÁTEK MATEK 
Občanská komise Městského úřadu v Kaplici zve všechny seniory.  
K tanci a poslechu zahraje Malá Agrovanka. Vystoupí děti z MŠ 
a ZUŠ Kaplice, A- Dance Velešín 
Kulturní dům Kaplice          Pořadá Občanské komise MěÚ Kaplice  
 

14. květen, sobota    od 14.30 hodin  

MÁJOVÉ SKOTA ČENÍ 
Pionýrský skupina Poutníci Kaplice zve na 8. ročník akce pro děti a 
jejich (pra)rodiče. Program: „Domek plný zvířátek“ – hry a soutěže, 
„Hravá samoobsluha“ – vyzkoušejte si uvázat uzlíky, poznejte 
rostliny a živočichy, vyluštěte tajnou zprávu… 
Městský park Kaplice   www.poutnici.pionyr.wu.cz 
 

19. – 22. květen      

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA TROFEJÍ  
Kulturní dům Kaplice       více  na str 2.  
 

26. květen, čtvrtek     od 19.00 hodin  

PROLHANÁ KETTY  
Francouzská komedie v podání Divadelní společnosti Háta. Mistrně 
napsaná situační komedie, jejíž hrdinka Ketty Harrissonová zatajila 
oběd s rodinným přítelem, aby neprovokovala manželovu žárlivost. 
Další okolnosti ji však nutí se zaplést do dalších a dalších lží, které 
jsou zdrojem nekonečné řady komických situací... V hlavních rolích: 
M. Bočanová, L. Olšovský, I. Andrlová, J. Šulcová, V. Jeníková ad. 
Kulturní dům Kaplice                   Předprodej v IC 170 / 150,- Kč 
 

27. květen, pátek     od 18.00 hodin  

NOC KOSTELŮ 
Zve Římskokatolická farnost Kaplice. Podrobný program na str. 5.  

   Sloupek KIC Kaplice 
 

Zájezd na muzikál do Prahy 
Na neděli 19. června 2011 připravujeme zájezd na pražský muzikál 
Kat mydlář s hvězdným obsazením v Divadle Broadway. Bližší 
informace si můžete přečíst na str. 3.   
 

Informace o kultuře 
V Kaplici se stále relativně dost lidí pozastavuje nad tím, že se vůbec 
nedozvěděli o konání některých z akcí kulturního centra. Chtěli 
bychom vás na tomto místě navigovat, kde všude lze získat 
informace k připravovaným akcím, ať už se jedná o plakátovací 
plochy města, kulturní přehled v kaplickém zpravodaji či přehledu 
kultury na letácích, které je možné si vyzvednout přímo v infocentru, 
program na internetových stránkách města www.mestokaplice.cz. O 
kulturních akcí jste informováni také prostřednictvím Česko-
krumlovského deníku či Ozvěn, které přicházejí každému do 
schránky, stejně jako zpravodaj zdarma počátkem měsíce. 
Plakátovacích ploch je ve městě hned několik, např. kostka na 
náměstí, výlepové plochy na sídlišti 9. května u samoobsluhy a na 
sídlišti Na Vyhlídce vedle masny, další plochu můžete míjet naproti 
školce v Nových Domovech (na výměníku u lékárny), velká plocha 
je instalována u parku na křižovatce pod sídlištěm, k plakátování 
slouží i plocha u kina a další na Pohorské ulici, blízko učiliště.  
Nabídnout také můžeme zájemcům o kulturní dění pravidelné 
měsíční zasílání programu. Stačí nahlásit do infocentra kontaktní     
e-mail a zařadíme vás do databáze.  
 

Výstavní síň pro místní umělce 
Místním umělcům bychom rádi nabídli zprostředkování výstav ve 
výstavní síni kulturního domu. Tyto prostory mohou sloužit také 
k pronájmu jako konferenční sál. Bližší informace získáte na tel. 
380 311 470. K dispozici jsou také ubytovací kapacity (3 – 5 osob), 
cena 160,- Kč / osoba.  
 

Den s velikonočními tradicemi na náměstí (18. 4.) 
Jsme rádi, že se akce vydařila, i díky počasí. Tato akce proběhla ve 
všední den, poněvadž mnoho zúčastněných vystavovatelů nemělo 
možnost se zúčastnit o víkendu. Do budoucna plánujeme více ukázek 
řemesel a výstav, viz umělecký kovář či keramika nebo výstava 
chovatelů. Tato řemesla bychom rádi představili už na blízké akci, 
kterou bude Petropavlovská pouť v neděli 26. června. Velký ohlas 
měl hrnčířský kruh, na kterém studenti pod vedením Mgr. Kataríny 
Novákové ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České 
v Č. Krumlově předváděli dětem práci s hlínou a zároveň je také 
nechali si na vlastní kůži vytáčení keramiky vyzkoušet. Předběžně 
jsme s paní Novákovou domluvili podobnou „výtvarnou dílnu pod 
širým nebem“ i při Petroplavské pouti.   
Velké poděkování touto cestou vyjadřujeme ZUŠ Kaplice za 
vynikající koncert a výtvarnou výstavku na náměstí, DDM Kaplice za 
ukázky práce na tkalcovském stavu a ukázky pletení košíčků, paní 
Vagaiové, která předváděla zdobení vajec metodou broušení, panu 
Weigelovi, jež zaučoval nejen kluky jak uplést poctivou pomlázku, 
paní ředitelce Ing. Martě Caisové a učitelům i učňům z G, SOŠE a 
SOU Kaplice za doprovodný program ve Slovanském domě, 
uspořádání soutěže o velikonoční sekanou a stánek s perníčky. Za 
dobrou spolupráci je potřeba také poděkovat prodejně IPEMA a 
Městské policii.  
Budeme se snažit produkovat kvalitní kulturní akce, ale vždy bude 
záležet především na vaší účasti. Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat 
s vašimi nápady a postřehy (e-mail: kaplicka.kultura@seznam.cz 
nebo přímo v kanceláři KIC Kaplice).  

Ředitel a tým KIC Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena        květen 

HISTORICKÁ EXPOZICE KAPLICKA 
 

EXPOZICE ŘEMESEL A ŽIVOTA VENKOVSKÉHO LIDU 
NA KAPLICKU 

 

v květnu otevřeno 
čtvrtek, pátek a sobota:   9.00 – 16.00 hodin 

 

Mimo tyto dny možno domluvit návštěvu na tel. 380 311 388  
Expozici najdete v Kostelní ul. (na rohu náměstí) 
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KULTURNÍ DŮM KAPLICE 
26. květen  v 19.00 hodin 

PROLHANÁ 
KETTY  

FRANCOUZSKÁ KOMEDIE 
M. Bočanová, L. Olšovský, I. Andrlová, 

 J. Šulcová, V. Jeníková a další 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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   
25. ekumenický večer  
Čtvrtek 3. května v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  
 

Promítání filmu Bakhita 
Film Bakhita vypráví příběh malé africké holčičky, prodané do 
otroctví, ze které se stane sv. Josefina Bakhita.  
Středy 11. a 18. května v 18.00 hodin na katolické faře 
 

Vánoce a Nový rok ve Vietnamu  
a v Kambodži 
Cestovatelský večer. Našimi hosty budou Jana Malíková a Jana 
Račáková, které v zimě navštívily Vietnam a Kambodžu. Všichni jste 
srdečně zváni! Vstupné dobrovolné  
Pátek 27. května v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa 
 

Noc kostelů 
Navštívit můžete sborový dům Českobratrské církve evangelické 
Archa. Ve sborovém domě bude probíhat program pro děti i dospělé. 
Pátek 27. května od 18.00 do 24.00 hodin. 
 

Výlet na Pořešín 
Výlet je určen pro děti i dospělé. Sraz ve 13.30 hodin v Kaplici         
u turistického rozcestníku na autobusovém nádraží.  
/Výlet se uskuteční jen za „pěkného“ počasí/ 
Neděle 29. května   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Otevírání letní turistické sezony  
 

na Novohradsku 2011 
 

Sobota 14. května, Pohorská ves 
Zábavně soutěžní odpoledne, tentokrát na návsi v Pohorské Vsi. 
Otevírání novohradské sezony probíhá každým rokem v jiném místě 
a v roce 2011 se koná už počtvrté.  
14.00 – 17.00 Soutěž družstev obcí z Novohradských hor a podhůří v 
netradičních sranda-disciplínách, zakončená pěnovou show. O 
vítězství „her bez hranic“ budou bojovat tyto obce: Benešov nad 
Černou, České Velenice, Dolní Dvořiště, Horní Stropnice, Pohorská 
Ves, Nové Hrady a Kaplice. Moderuje Roman Anděl (Radio Kiss) 
18.00 – 24.00  Tancovačka v restauraci Poslední šance  
 

Pokud vás láká se také zúčastnit,  
přidejte se do našeho týmu!  

Je potřeba se přihlásit nejpozději do 10. května. Soupis kaplického týmu 
probíhá v infocentru Kaplice, tel. 380 311 388. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výstavu velice zajímavých reportážních fotografií ROUTE 66 si 
můžete ve výstavní síni kulturního domu prohlédnout i v květnu  
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   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  31. březnu 2011  
 

PŘÍJMY 
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v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 13 000 13 000,0 3 444 057,00 
daň z příjmů fyz. osob OSVČ 3 700 3 700,0 772 571,50 
daň z příjmů právnických osob 15 000 15 000,0 4 104 156,00 
daň z příjmů právnic. osob obec 3 500 3 500,0 3 129 490,00 
daň z přidaté hodnoty 24 000 24 000,0 6 609 166,00 
daň z nemovitostí 7 000 7 000,0 256 372,00 
ostatní daně a poplatky 830 830,0 275 714,00 
správní poplatky 3 869 3 869,0 765 800,00 
místní poplatky 2 974 2 974,0 718 076,00 
likvidace komunálního odpadu 3 500 3 500,0 1 692 370,00 
ostatní odvody z vybraných 
činností 920 920,0 276 137,28 
Daňové příjmy celkem 78 293 78 293,0 22 043 909,78 
příjmy z poskytování služeb     249 249,0 102 970,00 
odvody příspěv. organizací           3 363 3 363,0 216 108,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 327 6 332,0 2 065 165,06 
příjmy z úroků  a dividend                     300 300,0 73 641,44 
přijaté sankční platby           1 000 1 053,5 509 236,00 
náklady řízení 119 133,0 41 000,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168,0 291 879,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 22,5 22 239,00 
přijaté pojistné náhrady          28,0 33 082,00 
odměna za tříděný odpad                   300 300,0 125 110,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   50 50,0 30 000,00 
ostatní příjmy 85 181,9 527 949,34 
splátky půjček SF, ZBÚ                        86 81,0 42 300,00 
Nedaňové příjmy celkem  13 047 13 261,9 4 080 679,84 
příjmy z prodeje bytů, domů  
a nebyt. prostor 1 700 1 700,0 179 798,00 
příjmy z prodej pozemků 200 200,0 57 975,00 
Kapitálové příjmy celkem  1 900 1 900,0 237 773,00 
dotace výkon agendy soc. služeb               293,2 293 200,00 
dotace soc. práv. ochrana dětí   402,4 402 369,00 
dotace ze SR v rámci souhr. 
vztahu               16 997 16 997,0 4 249 299,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 400 11 400,0 4 300 000,00 
dotace ze SR příspěvek na péči  25 000 25 000,0 6 648 000,00 
dotace ze SR a EU 2 600 3 344,9 959 263,00 
příspěvky od obcí  77,0 70 232,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 1 000 1 000,0 239 001,00 
převod z HČ použití fondu, SF  77,0 64 862,00 
převod z HČ záloha na zisk BSŠ 2 312 2 312,0 577 887,00 
dotace SR poskyt. kraj  0,3 23 636,50 
dotace Mze – vodovod 
a kanalizace Hubenov 10 875 10 875,0  
dotace Jč. kraje  70,0 121 500,00 
Přijaté dotace celkem  70 184 71 848,8 17 949 249,50 
PŘÍJMY CELKEM 163 424 165 303,7 44 311 612,12 

 
VÝDAJE 

Druh výdaje 
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v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 110,0  
čipování psů 30 30,0 2 160,00 
údržba městských pozemků-louky 20 20,0  
nákup lesních pozemků 500 500,0  

nákup auta HČ  61,0 60 862,00 
výstava trofejí 15 15,0  
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 675 736,0 63 022,00 
Bělidlo 101 - multifunkční 
komplex 100 100,0 0,00 
komunikace úklid 4 029 4 029,0 1 007 250,00 
komunikace úroky z úvěru 200 200,0 61 015,30 
opravy komunikací 1 050 1 050,0  
BESIP propagace, materiál 10 10,0  
vyhrazená parkovací místa ZTP 20 20,0  
příspěvek nadace Jč cyklostezky 8 8,0 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 40 40,0 5 580,00 
dopravní značení, odtah vraků 220 220,0 13 086,00 
údržba krajnic u obecních komunikací 130 130,0 4 200,00 
oprava autobusových zastávek 50 50,0  
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 1 300 1 300,0 18 365,00 
rekonstrukce komunikace Blansko-
Na Papírně 2 500 2 500,0  
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  50 50,0  
Doprava celkem 9 607 9 607,0 1 116 691,30 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 158 670,0 663 224,00 
vodovod, kanalizace Hubenov, 
Dobechov, Pořešín 100 100,0 2 182,00 
vodovod, kašna Blansko 20 20,0  
výměna ovládací armatury 
vodovod Kaplice 100 100,0  
Velký Chuchelec - odkyselovací filtr 600 600,0  
opravy kanalizací a vpustí 950 950,0  
rekonstrukce kanalizace Bělidlo 1 100 1 100,0  
vodovod a kanalizace Hubenov 20 615 20 615,0 3 995 336,72 
PD k plánovaným akcím 180 180,0  
Vodní hospodářství celkem 23 823 24 335,0 4 660 742,72 
Spoje - zřízení TV Prima   1,6 1 520,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 3 521 3 521,0 880 000,00 
MŠ Nové Domovy - Nové Domky 
-oprava topení  12,1 12 072,00 
MŠ 1. máje 771 přísp. na činnost  1 300 1 300,0 325 000,00 
MŠ Nové Domovy - Nové Domky 
-zateplení pavilonu B 1 800 1 800,0  
MŠ Nové Domovy zateplení                           
úvěr 7 000 7 000,0  
Předškolní zařízení celkem 13 621 13 633,1 1 217 072,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  5 020 5 020,0 1 255 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 5 100 5 100,0 1 275 000,00 
ZŠ Školní dotace Jč. kraj   0,3 53 636,50 
ZŠ Školní a Fantova - opravy budov 2380 2 446,0 212 852,80 
Základní školy celkem 12 500 12 566,3 2 796 489,30 
městská knihovna 2 291 2 291,0 528 283,82 
kronika města 35 35,0  
přeshraniční spolupráce 25 25,0 538,00 
KIC příspěvek na činnost 4 485 4 485,0 1 121 000,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 10,0  
hrad Pořešín 200 200,0 200 000,00 
údržba a rozšíření městského rozhlasu 170 170,0 108 245,00 
údržba památek  620 620,0  
Grant Jč. kraje KIC - Rožmberský rok  70,0 70 000,00 
občanská komise 100 100,0 6 510,00 
Kultura celkem 7 936 8 006,0 2 034 576,82 
běžné opravy sportovišť 1 725 1 725,0 1 044,00 
koupaliště 360 360,0 86 909,00 
neinv. příspěvek sport.odd.na mládež 660 660,0 660 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 110 110,0 92 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 150 150,0 150 000,00 
opravy a vybavení dětských hřišť 206 206,0 2 393,00 
lyžařská běžecká trasa 10 10,0 10 000,00 
příspěvek na ostatní zájmovou činnost 
org. 125 125,0 104 000,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  3 346 3 346,0 1 106 346,00 
Zdravotnictví   12 12,0 0,00 
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úroky z úvěru BSŠ, Linecká 15 BJ 1 560 1 560,0 361 299,95 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 100 100,0  
příspěvek na údržbu nemovitostí 100 100,0  
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 96,0 24 272,26 
rekonstrukce Novohradská č.p. 63-64 
PD 400 400,0  
regulace tepla gymnázium,OA 300 300,0 265 147,00 
rekonstrukce sálu Slovan 100 100,0  
pojištění majetku 350 350,0 79 494,00 
veřejné osvětlení energie 750 750,0 211 340,00 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 182 1 182,0 174 110,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 722 720,4 69 086,00 
právní služby a soudní výlohy  50 50,0 1 400,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro spr. 
obvod 250 250,0  
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 130 130,0 2 380,00 
ostatní opravy majetku 600 522,0  
převody pojistného plnění  28,0 27 845,00 
městský mobiliář 150 150,0 2 029,00 
nákup pozemků 500 500,0  
výkup havarij objektů,  
odstr. havarijních staveb 400 400,0  
věcná břemena, nájmy 40 40,0 478,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 500 500,0 186 747,00 
dotace z EU služby 900 900,0 21 600,00 
projektové dokumentace k dotacím 700 700,0 42 872,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 9 880 9 828,4 1 470 100,21 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd odpadu 121 136,0  
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 585 735,0 316 648,80 
sběr a svoz komunálního odpadu 9 368 9 368,0 3 043 367,00 
likvidace černých skládek, autovraků 70 70,0  
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 75 75,0  
úklid města 4 386 4 386,0 1 606 500,00 
úklid zeleň města  30 30,0  
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 465 450,0 40 544,00 
park WC  135 135,0 16 525,00 
péče o vzhled - vánoční a květinová 
výzdoba  240 240,0 11 231,00 
Ochrana život. postř. celkem 15 475 15 625,0 5 034 815,80 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 36 400 36 400,0 10 520 662,00 
Dům s pečovatelskou službou     673 673,0 184 560,40 
Chráněné bydlení Blansko 688 688,0 151 490,22 
klub důchodců 85 85,0 14 085,00 
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  137 137,0 1 187,00 
Sociální péče celkem 1 583 1 583,0 351 322,62 
Civilní nouzové  
plánování 15 15,0 0,00 
Městská policie 2 690 2 690,0 596 195,72 
Požární ochrana 972 972,0 21 305,81 
Místní zastupit. orgány 2 037 2 041,2 470 632,09 
Činnost místní správy 31 887 32 633,0 7 667 828,80 
Finanční operace  
a ostatní činnost 4 027 4 027,0 1 897 919,37 

VÝDAJE  CELKEM                      176 586 178 157,6 41 027 242,56 

    
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 14 944 14 635,9 -1 633 941,01 
přijatý úvěr 7 000 7 000,0  
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -8 782 -8 782,0 -1 650 428,55 
FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 13 162 12 853,9 -3 284 369,56 

J. Holemá, MěÚ Kaplice 

   Nenechte se napálit 
 

Vážení občané, opět se po krátké odmlce začínají množit různé 
nabídky  takzvaných výher,  na které již doplatilo nemálo lidí v naší 
republice. Protože jsou podvodníci čím dál vynalézavější a na jejich 
fígle doplácí více méně mnoho důvěřivých lidí, pokusíme se vám 
nastínit několik takzvaných fint, které podvodníci používají, které 
vám snad pomohou vyhnout se nepříjemnostem a nenechat se napálit. 
 

Osvědčená lákadla: „Jste vítězem 1. ceny v naší velké akci LOTERIE 
ŠTĚSTÍ !!! Pokud si objednáte zboží v hodnotě 500,- Kč, pak na vás 
čeká výhra v celkové výši 1.000.000,- Kč !“ 
Skutečnost: Na výhru budete čekat marně. Přečtěte si pozorně 
pomocí lupy miniaturní pravidla hry. Zjistíte, že slibovaná finanční 
částka je určena nejen pro vás, ale pro všechny účastníky. 
Osvědčená lákadla: „Vyluštěte křížovku a pošlete ji spolu se svými 
osobními údaji na uvedenou adresu. Budete vylosováni a získáte 
věcné ceny, zájezd nebo další dary.“  
Skutečnost: Nevyhráli jste? Bohužel jste neměli štěstí. Adresátovi jste 
však poskytli své osobní údaje, které může zneužít. Zvažujte pečlivě 
komu a kam posíláte své osobní údaje! 
Osvědčená lákadla: „Jsem pracovníkem banky a mám možnost 
převést peníze z bankovního účtu zemřelé osoby. Peníze leží na účtu 
bez pohybu již několik let a v nejbližších dnech propadnou bance. 
Jako státní úředník nesmím mít účet v zahraničí, a proto Vám 
nabízím provizi, pokud mi umožníte vložit je na Váš účet. Stačí 
poslat některé údaje o Vaší firmě, účtu a pod.“ 
Skutečnost: Toto je jedna z mnoha legend tzv. nigerijských dopisů, 
které jsou rozesílány e-mailovou poštou do celého světa. Nenechte se 
zlákat snadným ziskem. Nesdělujte nikdy důležité údaje, pokud si 
nejste naprosto jisti, že jednáte s důvěryhodnou osobou. 
Osvědčená lákadla: „Zvítězili jste ve Velkém rozdávání cen, ale 
dosud jste se o svou výhru nepřihlásili. Pokud v daném termínu 
nezatelefonujete na naše telefonní číslo, vaše výhra propadne.“ 
Skutečnost: Částka za zavolání ne telefonní čísla začínající 
dvojčíslím 90 se pohybuje od 30 do 100 Kč za minutu. Cena takového 
telefonátu je většinou vyšší než vaše výhra, pokud se jí vůbec dočkáte. 
Ověřte si vždy, jaká je minutová cena hovoru na čísle, které chcete 
vytočit. 
 

Stanete-li se obětí podvodného jednání, obraťte se na nejbližší 
služebnu Městské policie nebo Policie České republiky anebo 
zavolejte tísňovou linku l58. 

Městská policie 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  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum sociálních služeb 
LADA Lukavec 
Nabízí pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací služby pro 
osoby s mentálním a kombinovaným postižením dospělého věku.  
Služba je poskytována celorepublikově. Kontakt: Mgr. Hynek 
Seidl, tel. 774 624 008, www.ladalukavec.cz  
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květen 
 

9. 5.  Minifotbal – okresní kolo  
od 9.00 hodin na hřišti ZŠ Školní 

10. + 11. 5. Mc Donalďs – okresní kolo kopané  
pro děti 1. stupně ZŠ, od 9.00 hodin na hřišti ZŠ Školní 

30. 5.  Písničky z Domečku - vystoupení dětí z hudebních  
 kroužků DDM Kaplice, od 17.00 hodin  
30. 5. - 15. 6. Výstava prací výtvarných kroužků  

v prostorách DDM 
 

Připravujeme:  
3. 6. Účast na Okresním kole leteckých modelářů  

v házení letadel 
4. 6.  DEN DĚTÍ  od 14.00 hodin v městském parku   
 

   39. Rallye Český Krumlov je tady 
 

Poslední květnový víkend se na jihu Čech opět sejdou příznivci 
nejpopulárnější motoristické discipliny. V tradičním, květnovém 
termínu si to ve známém prostředí piloti rallye rozdají o vteřinky na 
39. Rallye Český Krumlov. Soutěž je součástí Evropského poháru 
FIA, Mezinárodního mistrovství ČR v rallye, Mistrovství ČR v rallye 
historických automobilů a již tradicí je Rallye Legend Show, kdy se 
v rámci doprovodného programu představí soutěžní skvosty 
minulých let. 
Organizátoři 39. Rallye Český Krumlov se i  letos drží osvědčeného 
schématu. V pátek 27. května se na Výstavišti v Českých 
Budějovicích, kde bude po celou dobu soutěže umístěno servisní 
zázemí posádek, uskuteční formální a technické přejímky, 
shakedown a před startem vlastní rallye superspeciální rychlostní 
zkouška. Slavnostní start bude v Jelení zahradě v Českém Krumlově. 
Po něm posádky vyrazí dvakrát na rychlostní zkoušky Slavkov, který 
se letos poprvé jede v obráceném směru, a veliký respekt budící úsek 
Kohout – Svatý Jan. V sobotu 28. května jsou na pořadu vždy dva 
průjezdy známých úseků legendárních Malont, novou rychlostní 
zkouškou startující v Lipně nad Vltavou a rychlostní zkouška Přídolí. 
Uprostřed etapy je opět zařazena superspeciálka na Výstavišti. 
Posádky čeká celkem téměř 180 km rychlostních zkoušek na 
klasických, technických a svižných úsecích. 
Jménem organizátorů z AMK Rallye Český Krumlov a ČK 
Motorsport bych chtěl všem soutěžícím posádkám popřát, aby tím 
posledním místem, kde zaburácí motor jejich soutěžáku po dvou 
dnech bojů na rychlostních zkouškách, byla až cílová rampa v Jelení 
zahradě. A divákům podél trati spoustu zážitků při sledování umění 
posádek na trati 39. Rallye Český Krumlov.  
Informace: www.rallyekrumlov.cz a oficiální program, který bude 
v prodeji týden před soutěží. 

Jindřich Kunc, ředitel 39. Rallye Český Krumlov  

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

   Švihadlový maratón na Fantovce 
 

Světový den zdraví, který vychází na 7. 4., jsme letos oslavili 
pohybem. Čekal nás totiž švihadlový maratón, do kterého se 
postupně zapojila celá škola. „Skokani“ byli k spatření v přízemí, na 
chodbách, v tělocvičně i před školou. Žáci i učitelé vystřídali různé 
techniky, kromě skoku vzad bylo k vidění i „vajíčko“. Odpoledne pak 
dorazili skokani nejen z řad dětí, ale i rodičů a prarodičů, kteří si 
často až po desítkách let zavzpomínali na své mládí se švihadly a 
kuličkami. Přesvědčili se, že některé věci se nezapomínají. Podařilo 
se nám proskákat celých 9 hodin – od 8:00 do 17:00. Děkujeme všem 
aktivním účastníkům za krásné výkony, výdrž a snahu, a zvláště těm, 
kteří sportovali i odpoledne. 

   Týden zdraví v ZŠ Školní 
 

Již po několikáté se v naší škole uskutečnil projekt Týden zdraví. V 
rámci projektu probíhaly ve třídách různé aktivity, které souvisí se 
zdravím. 
Protože mnoho dětí toho o zdravém životním stylu hodně ví, ale 
málokdo ho aktivně provozuje, rozhodli jsme se v 1. - 5. třídách 
uskutečnit společný výlet do blízkého okolí Kaplice. Naše trasa vedla 
z Pořešína přes Malči a rozhlednu Slabošovka do Besednice. 
První jarní kilometry probouzející se přírodou dodaly energii jak 
malým, tak dospělým.  
Pokud vás vaše dítko bude o víkendech lákat k výletům na hrady a 
rozhledny, vězte, že Týden zdraví měl smysl. 

učitelé ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Velikono ční dopoledne  
 

v Domě seniorů 
 

Dne 20. 4. 2011 jsme byli s dětmi pozváni na návštěvu do Domu 
seniorů na sídlišti v Kaplici. Chtěli jsme babičky a dědečky potěšit, 
proto jsme si připravili pro ně velikonoční pásmo písniček, básniček 
a říkanek. Vystoupení jsme ukončili veselým cvičením. Odměnou 
nám byl nejen potlesk, ale hlavně úsměv ve tvářích obyvatel domova. 
Sladká odměna a pohoštění byly příjemnou tečkou na závěr.  
Děti si také částečně prohlédly zařízení domova, seznámily se 
životem seniorů. Tímto děkujeme vedení domova a všem 
zaměstnancům za milé přijetí. 

učitelky MŠ, Mateřská škola Kaplice, 1. Máje 771  
 
 

   Den Země na Fantovce 
 

ANKETA  ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
 

Zástupci školního parlamentu ZŠ Fantova se  vydali v březnových  
dnech do ulic mezi občany našeho města s malou anketou. Ta byla 
součástí celoškolního projektu, který jsme letos zaměřili na život 
stromů. Oslovení občané Kaplice (celkem 207) se od dětí rovnou 
dozvěděli i správné odpovědi na záludné otázky. Jedním z cílů ankety 
bylo  najít vhodné jméno pro městský park v Kaplici. 
O jaké otázky šlo a jaké byly správné odpovědi?  
Zkuste si také odpovědět! 
1) Který strom je naším národním stromem? 
 (lípa) 
2) Jaký druh stromu byl vyhlášen jako „Strom roku 2011“? 
     (jilm vaz) 
3) Kterou látku (plyn) vylučují stromy do ovzduší? 
 (kyslík - ve dne) 
4) Jak se jinak (lidově) nazývá strom jírovec maďal? 
     (kaštan) 
5) Jaké stromy vysázíte do lipové aleje? 
     (lípy) 
6) Kolik památných stromů je  v Kaplici a blízkém okolí?  
 (celkem tři – přímo v Kaplici u ZŠ Omlenická – jilm habrolistý;  
 v Blansku (náves) – dub letní, v Květoňově – lípa srdčitá) 

pokračování na str. 9 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Den Země …  pokračování ze str. 8 
 

 

7) Jakou rozlohu mají městské lesy v Kaplici? (v hektarech) 
     (800 hektarů) 
8) Jak byste pojmenovali Městský park v Kaplici? 

 

Výsledky ankety o název městského parku  
Do této ankety přispělo svými nápady 207 lidí oslovených v rámci 
ankety školního parlamentu v ulicích města a žáci naší školy včetně 
zaměstnanců a rodičů. Této možnosti využilo 29 osob. Zde jsou 
výsledky, které zástupci školního parlamentu předali starostovi města 
Bc. P. Talířovi. 
Vybraný návrh za anketu mezi občany: Park u Malše 
Vybrané návrhy z řad jednotlivců (žáci, zaměstnanci, rodiče): Park u 
Malše, Srdce Kaplice, Park lásky, Stromový park 
Vybrané návrhy za anketu mezi třídami: Park u Malše, Park u řeky, 
Zelený park. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kaplické hrátky 
 

Ve dnech 16. - 17. 4. 2011 se uskutečnily Kaplické hrátky, přehlídka 
dětských hudebních a dramatických souborů, které se zúčastnilo 84 
dětí z našeho regionu.  
Vítězové hudební soutěže: 
1. kategorie - dvě první místa - Malý flétnový soubor (DDM 
Kaplice), Sedmikrásky I (Benešov nad Černou)  
2. kategorie - 1. místo - Sedmikrásky II (Benešov n. Černou) 
3. kategorie - 1. místo - Skupina JaNik (ZUŠ Malonty)  
 

Z dětských divadel se představilo DDM Kaplice s pohádkou 
Lotrando a Zubejda, DDM Český Krumlov s protidrogovou 
scénkou Zázračný lék kocoura Macoura a Divadélko Růžek 
České Budějovice s hrou Vlčí bouda. 
Děkujeme všem z týmu KIC za materiální a technické 
zabezpečení akce a příští rok se opět na všechny těšíme!  

Lenka Menšíková, DDM Kaplice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Den Země na Fantovce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsadba stromů na Suchém vrchu 

 

Dne 20. dubna se parkem nesla slova písně Zdeňka Svěráka: 
„ NA STEJNÉ ZEMI CO MY, 

 BYDLÍ TU S NÁMI STROMY, 
MLČÍ A HLEDÍ SI SVÉHO,  
LISTÍČKA  ZELENÉHO.“ 

Ten den totiž vyvrcholil celoškolní projekt „Ze života stromů“, a to 
jejich výsadbou na Suchém vrchu. Každá třída zasadila strom, který 
si žáci vybrali jako symbol třídy. Vědí o něm jak vypadá, co 
potřebuje k životu, jací živočichové v něm a na něm žijí, k čemu se 
využívá jeho dřevo a má-li některá jeho část léčivé účinky. Každý 
strom dostal od svých žáků přání a první vydatnou zálivku. Sázením 
však jejich starost nekončí, děti o svůj strom budou pečovat než 
zakoření, a jestli všechno dobře dopadne, možná k němu jednou 
přivedou své děti. 
Den Země jsme zakončili v parku slavnostním vyhodnocením tříd,  
které plněním jednotlivých úkolů tohoto dlouhodobého projektu 
získaly nejvíce bodů. Ze tříd 1. stupně se na prvním místě umístila 
třída 4. C se svou třídní učitelkou Evou Borovkovou, na druhém 
stupni obsadila 1. místo 9. B v čele s Jitkou Papouškovou. 
Výsadby stromů i programu v parku se zúčastnili i zástupci vedení 
města a Odboru životního prostředí a územního plánování, kteří svou 
velkou vstřícností a pomocí přispěli k možnosti výsadby stromů. 

ZŠ Fantova  

 
 
Srdečně Vás zveme na prohlídku fotografií Daniela Bendla - 
Kaplické hrátky, které budou celý květen vystaveny v prostorách 
DDM v 1. patře (v Omlenické ulici - bývalá stará škola). 

DDM Kaplice 
 
 
 

Kaplické hrátky / Malý flétnový soubor (foto vlevo) 
Lotrando a Zubejda (nahoře) 
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Dráčci Omlenička hledají cvičitelku 
Dráčci Omlenička – občanské sdružení pro děti a mládež hledá cvičitelku aerobicu (případně učitelku na tanečky) pro volnočasovou aktivitu 
v Omleničce určenou dětem od 4 let. Odměnu domluvíme osobně. Prosím zájemce, aby kontaktovali paní Miroslavu Novákovou na tel. 
607 873 145.  

  Kaplický poutník II práv ě vyšel 
 

„Kaplický poutník II aneb Putování po zaniklých osadách na 
Kaplicku“ svým způsobem navazuje na svého předchůdce 
„Kaplického poutníka“. V první knize se čtenáři mohli 
seznámit se známou i méně známou historií, zajímavostmi a 
pověstmi z Kaplicka. Publikace byla zaměřena na stále živá 
místa, městečka a vesnice v širokém okolí. V Kaplickém 
poutníkovi II se tentokrát autor zaměřil na zaniklé osady a je 
pravděpodobné, že někteří z čtenářů budou docela 
překvapeni, jak bohatě byl náš kraj osídlen ještě před 
skončením druhé světové války. Kolik vesniček v sousedství 
zaniklo a nezbylo po nich téměř ani památky. Kniha je 
doplněna dobovými mapkami všech padesáti osad, jimž je 
věnována, fotografiemi ze současnosti a žánrovými snímky 
z Kaplicka či příhraničí. V prodeji ji od května 
nabízí kaplické infocentrum.  
 
Vpravo si můžete přečíst rozuzlení hádanky z březnového 
vydání Zpravodaje.    

 
   Městská knihovna  
 

a Březen měsíc čtenářů 
 

Oddělení pro dospělé čtenáře 
Velkou radost máme z toho, že se v týdnu, kdy jsme nabízeli zápisné 
zdarma, přihlásilo 34 nových čtenářů. V úterý 15. 3. se vydařila 
beseda s panem Koželuhem „Genius loci Novohradských hor“. 
Posezení se čtenáři „Čteme a nejsme sami“ se konalo 22. 3. Proběhlo 
několik informativních návštěv, uspořádali jsme besedu pro tercii 
kaplického gymnázia „Božena Němcová“ a 31. března jsme ocenili 
„Nejlepšího čtenáře“. Nejpilnějšími čtenáři se staly p. Pavla 
Bouchalová (357 přečtených knih), p. Hana Jeřábková (357 
přečtených knih) a p. Hana Chromečková (324 knih). Dalšími velmi 
dobrými čtenáři jsou p. Karel Hanzal (314 knih) a p. Marie 
Stoličková (304 knih).   
 

Oddělení pro dětské čtenáře 
V oddělení pro děti probíhala celý měsíc soutěž „Doplňte jména 
těchto spisovatelů“. Ani dětské oddělení se nenechalo zahanbit 
počtem přihlášených čtenářů. Tady se jich jako nových přihlásilo 
celkem 21. Koncem měsíce jsme absolvovali krásnou besedu se 
spisovatelkou M. Vítečkovou, která je naší regionální spisovatelkou. 
Beseda měla velký úspěch a zúčastnily se jí všechny 1. třídy ZŠ.  
31. 3. předal místostarosta města Ing. Pavel Svoboda ocenění nejlep-
ším čtenářům i v tomto oddělení. Za rok 2010 patří 1. místo Ivoně 
Maršíčkové, která přečetla 461 knih, 2. místo se 188 tituly Veronice 
Šaclové a 3. místo Anetě Goldfingerové, jež přečetla 168 knih.  
Jedenáctá kaplická „Noc s Andersenem“ se konala v noci z 1. na 2. 
dubna 2011. Při této noci, při níž mladí čtenáři přespávají 
v kouzelném světě knih, se letos slavilo 100. výročí narození Václava 
Čtvrtka, jehož pohádky se četly před spaním. Naše nocování bylo 
zaměřeno na tvůrčí práci s dětmi. Paní Procházková a manželé 
Opekarovi připravili pro 20 dětí, která v knihovně spaly,  krásný 
program. Děkujeme.  
Nočním překvapením byla návštěva Městského divadla Český 
Krumlov, kterým nás provedl pan ředitel J. Vozábal. Podívali jsme se 
do všech míst a koutů, veřejnosti nepřístupných. Po návratu 
z Českého Krumlova pokračoval v knihovně program, tvořený 
vyráběním loutky, luštěním kvízů a soutěžemi. Noc byla plná 
překvapení a zážitků.  
Děkujeme firmě KANAK a Petru Putzerovi a p. Novákovi za 
bezpečnou přepravu dětí do Českého Krumlova.  

Knihovnice, městská knihovna Kaplice  
 
 

 
 

 
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

1. květen    Zahájení sezony s Babouky 
Od 20.00 hodin, vstupné 100,- a 50,- Kč. Památník J. Žižky - přírodní 
areál Trocnov.  
 

7. - 8. květen   Otevírání letní turistické sezony  
  v Nových Hradech 
Zpřístupnění Zámku s komentovanou prohlídkou, po oba dny 10.00-
17.00 hodin (+ k ochutnání Hraběnčin mls). Zpřístupnění Kovárny, 
expozice kovářského řemesla, po oba dny  10.00-17.00 hodin (+ 
k ochutnání Bramborové kovářovy placky). Večerní prohlídky na 
státním hradě Nové Hrady v sobotu 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 hodin. 
K ochutnání Buquoyské menu v Hradní šenkovně a v cukrárně 
Kousek k ochutnání Novohradské řezy a skvělá zmrzlina.  
 

13. květen     Soutěž Novohradská flétna 
Pořádá ZUŠ Trhové Sviny, www.zustsviny.cz 
 

20. - 21. květen   Jihočeské zpívání  
Folkový festival. Program na www.rybnikari.cz. Trocnov.  
 

28. - 29. květen   Setkání v Nesměni  
V. ročník festivalu pro všechny přátele duchovních cest v Nesměni u 
Českých Budějovic. Vystoupí: Igor Chaun – povídání o filmech a 
duchovní cestě, Zdeněk Šimanovský – hudební konstelace, Ludmila 
Chrášťanská – tance dávných tradic, Jana Skalová – feldenkraisova 
metoda, Taichi, Zelená Sahara – koncert africké rytmy, Šosana – 
folkový koncert a další. Doprovodný program: jarmark, 
vegetariánská kuchyně, občerstvení, čajovna, poradny, skupina Širák.  
Informace: soukupova.nesmenka@centrum.cz, tel. 605 339 338. 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Vzpomínka na tatínka 
Dne 7. 11. 2010 to byl již rok, co nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček, tchán, pan Jaroslav Štěpánek. 6. 4. 2011 by tatínek 
oslavil 65 narozeniny. Tímto chci za sebe a za svou rodinu na tatínka 
vzpomenout a říci mu, jak moc nám schází a jak moc ho milujeme.  

dcera Eva Buštová, vnučka Evička a zeť Vladimír 
 

Zapůjčení trampolíny 
Děkujeme panu Josefu Šedivému za zapůjčení trampolíny.  

„Skokani“ ŠD Fantova 
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3. 5.  RUDOLFOV    10 km 
Autobusem od školy v 6.10 hodin na nádr. ČD, vlakem v 6.40 hodin 
do Č. Budějovic. Trasa: ČB jih – Mladé – cyklo 1050 – Dobrá Voda 
– cyklo 1096 – Rudolfov (muzeum) – Vráto – Hlinsko – ČB, vlak 
12.02 nebo 14.12 hodin.  
7. 5. KOHOUT   SOBOTA   16 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Vede Ing. Pavelek.  
10. 5. LIPOVÁ     15 km 
Autobusem od školy v 6.10 hodin na nádr. ČD, vlakem v 6.40 hodin 
do Lipna nad Vltavou. Trasa: Lipno nad Vl. – Nové Domky – Lipová 
– na Č. – Kapličky – Krásná Pole – Mnichovice – na Opatskou stezku 
– Vyšší Brod, vlak 12.29 nebo 14.29 hodin.  
14. 5. SUDSLAVICE A VĚNEC  SOBOTA  12 km 
Odjezd od bývalých jeslí v 7.00 hodin zvl. autobusem. Vede Bárta. 
17. 5. LIŠČÍM DOLEM    13 km 
Autobusem z autobusového nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad 
Černou a dále do Rychnova u Nových Hradů. Trasa: Rychnov u N.H. 
– po M. – Konratice – Liščím dolem na Č. – Cikánský vrch – 
Benešov nad Černou.  
24. 5. LAZEC – KÁJOV    14 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Českého Krumlova. Trasa: Č. 
Krumlov – Vyšný – Lazec – Kájov – Kladné – po Žl. – Č. Krumlov, 
autobus.  
31. 5. VŠEMĚŘY – ZÁTOŇ    14 km 
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Dolní Pláně. Trasa: D. Pláně – 
Věžovatá Pláně – Sedlice – Záluží – Suchý Dvůr – Dubová – 
Všeměry – Zátoňské dvory, autobus.   
 

   Šachisté sestupují a nesestupují 
 

Po loňském vítězství ve skupině 3. šachové divize a postupu do 
divize druhé přihlásili šachisté poprvé v porevoluční době do soutěží 
2 týmy. Nutno konstatovat, že jejich vystoupení by se dalo označit 
jako noc a den. Zatímco A tým se v druhé divizi neprosadil a v celé 
sezoně dokázal jenom 1x zvítězit, tak rezervní tým v třetí divizi 
navázal na úspěch ze sezony minulé a svoji skupinu vyhrál, když pro 
změnu pouze 1x zakusil hořkost porážky. Výsledkem toho je fakt, že 
A tým by jako poslední měl sestoupit do nižší soutěže, ale zůstává v 
druhé divizi, jelikož si postup do ní vybojoval tým B.  
Příčin neúspěchu A týmu je několik. Hlavní příčinou byla nečekaně 
částá absence hráčů, když v celé sezoně jsme se ani jednou 
nedokázali sejít v nejsilnější sestavě. Hlavně chyběli zkušený Franta 
Bürger, kterému pracovní povinnosti dovolily sehrát jenom 2 zápasy 
a Arnošt Korčak, který celou sezonu laboroval se zraněním. A jelikož 
se k tomu přidala i dávka smůly, když jsme 3x prohráli nejtěsnějším 
rozdílem a smolně prohráli některé rozhodující partie, pak výsledek 
je takový, jaký je.    
Seznam hráčů A týmu v sezoně podle šachovnic: 
 

Jméno hráče Z V R P Body 
 
% úspěšnosti 
 

Lauko Marian 11 2 3 6 3,5 31,82 
Bürger František 2 1 1 0 1,5 75 
Janošťák Jiří 11 0 4 7 2 18,18 
Šafránek Václav 9 2 4 3 4 44,44 
Kašpar Jaroslav 8 2 2 4 3 37,5 
Kohout Jan 7 1 3 3 2,5 35,71 
Korčak Arnošt 3 1 1 1 1,5 50 
Olšan Ivan 9 2 3 4 3,5 38,89 
Benda Michal 3 3 0 0 3 100 
Lefler Václav 10 3 4 3 5 50 
Mikuli č Bohumil 8 1 3 4 2,5 31,25 
Adigamov Vladimír 3 0 0 3 0 0 
Olšan Pavel 1 0 0 1 0 0 
Kypta Ladislav 3 1 2 0 2 66,67 

Z úplně jiného soudku pak bylo vystoupení B týmu, který prošel 
celou soutěž až na porážku s B týmem Veselí nad Lužnicí bez 
jediného zaváhání a s náskokem 3 bodů svoji skupinu vyhrál a tím 
vlastně pro Kaplici udržel právo startu v druhé divizi i v příští sezoně. 
Následující tabulka prezentuje hráče, startující v uplynulé sezoně za 
tým B ve třetí divizi. 
 

Jméno hráče Z V R P Body 
 
% úspěšnosti 
 

Janošťák Jiří 6 2 4 0 4 66,67 
Benda Michal 5 1 4 0 3 60 
Lefler Václav 9 3 5 1 5,5 61,11 
Mikuli č Bohumil 6 3 2 1 4 66,67 
Kypta Ladislav 4 3 1 0 3,5 87,5 
Olšan Ivan 5 2 2 1 3 60 
Olšan Pavel 5 3 1 1 3,5 70 
Michera Luděk 1 1 0 0 1 100 
Komenda Václav 4 3 1 0 3,5 87,5 
 
Na závěr tímto děkuji vedení KIC Kaplice, které nám umožňuje 
sehrát v prostorách kulturního domu soutěžní zápasy a všem hráčům 
přeji úspěchy za šachovnicí v příští sezoně. O aktivitách šachového 
klubu je možné se dočíst i ve vývěskové skříňce klubu u restaurace U 
Ševčíka. 

   Za šachový oddíl Spartak Kaplice Václav Lefler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na fotografii je A tým po jediné výhře. Stojící: Kašpar J., Korčak A., 
Bürger F., Mikulič B., Šafránek V. a Lauko M.  
vpředu Lefler V. a Janošťák J. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              květen 

 
 
 
 
 

 
ZUMBA PÁRTY 
- podve čery plné zábavy, tance a potu... 
 

sobota 14. kv ětna    Kulturní dům Kaplice  od 18.00 hodin 
Dvouhodina plná pohybu s Petrou Švarcovou a Alenou Nováků 
 
pátek 17. června       Sportovní hala Český Krumlov  

      od 19.00 hodin 
Neváhejte si přijít zacvičit s Michalem Winterem a Petrou Švarcovou 
 
sobota 25. června    Kulturní dům Kaplice  od 18.00 hodin 
Douhodina plná pohybu s Petrou Švarcovou a dětmi z DDM Kaplice 
 

S sebou dobrou náladu, ručník a pití... 
Bližší informace na www.cvicmevrytme.eu, 

či tel. 606 881 689 
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   Kaplický fotbal       výsledky 
 

"A"  mužstvo  
18. kolo FK Spartak Kaplice – FC Písek „B“ 0:3 (0:1) - B: 35. Linhart, 
72. Nousek, 83. Kysela. 19. kolo FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak 
Kaplice 3:0 (1:0) - B: 34. Kosík, 52. Vakoč, 85. Janouch z pen. 20. 
kolo FK Spartak Kaplice – Malše Roudné 1:1 (0:0) - B: 55. Ševčík – 
90. Nekvinda. 21. kolo Sokol Čížová – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - 
B: 42. Šácha – 77. P.Pulec.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
15. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Mladé 1:1 (0:1) - B: 81. Preusler 
z pen. – 42. Zayml. 16. kolo SK Lhenice – FK Spartak Kaplice „B“ 2:4 
(1:1) - B: 45. Muška, 81. Sura – 20., 87. Jirka, 72. F.Kouba, 79. 
Preusler z pen. 17. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Jankov „B“ 1:1 
(0:1) - B: 75. L.Urazil – 42. Rut.  
 

dorost – I. A třída 
15. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice 2:0 (0:0) - B: 60. 
M.Kouba z pen., 78. Valíček. 16. kolo FK Olympie Týn nad Vltavou – 
FK Spartak Kaplice 0:2 (0:0) - B: 85.Kubík, 88.M.Kouba. 17. kolo FK 
Spartak Kaplice – Borek 4:1 (2:0) - B: 6. Krenauer, 12. O.Kouba, 55. 
M.Kouba, 67. Goldfinger – 68. Čížek. 
 

starší žáci - I. A třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice – Dříteň 3:1 (2:1) - B: 21., 68. Divoký, 17. 
M.Urazil – 20. Pojer. 13. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK Spartak 
Kaplice 5:0 (2:0).  
 

mladší žáci - I. A třída 
12. kolo – VOLNO. 13. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK Spartak 
Kaplice 1:1 (1:0) pen. 2:4 - B: za hosty Fafl, rozh. penalta Říha. 
 

st. přípravka - krajský přebor 
9. kolo – J. Hradec Sokol Jindřichův Hradec – FK Spartak Kaplice  0:2 
(0:1) - B: Pál, Bárta. * SK Dynamo České Budějovice – FK Spartak 
Kaplice 9:1 (5:0) - B: za hosty O.Marek. 
 

ml. přípravka - krajský přebor 
9. kolo – J. Hradec Sokol Jindřichův Hradec – FK Spartak Kaplice 3:3 
(1:2) - B: za hosty Jan Česák 3. * SK Dynamo České Budějovice – FK 
Spartak Kaplice 9:1 (5:1) - B: za hosty Jan Česák. 
 

ženy – 3. liga 
10. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Holoubkov 3:2 (2:1) - B: 19. 
V.Jedličková, 25. Koláčková, 57. Bartyzalová – 4. Fretová, 78. 
Hanzíková. 11. kolo Baník Mořina – FK Spartak Kaplice 1:0 (0:0). 12. 
kolo FK Spartak Kaplice – TJ ZKZ Horní Bříza 5:1 (3:1) - B: 31., 45., 
87. V.Jedličková, 35. Křivová, 74. Vocedálková – 17. Čechurová. 

L. Granec 
 

   Dívčí volejbal – nov ě v Kaplici 
 

V září školního roku 2011/12 otevíráme oddíl dívčího volejbalu pro 
ročníky 1995, 1996, 1997. Tréninky – jaro, podzim: pondělí a středa 
od 17.30 od 19.00 hodin – TJ Spartak Kaplice, v zimním období – 
hala ZŠ Školní. Cena 2.000,- Kč / rok.  
Zájemci hlaste se na níže uvedených číslech nebo osobně do konce 
června. Oddíl povedou trenéři Soňa Kubaláková, Martin Kubalák. 
Těšíme se na Vás. Tel. 605 135 397, 605 986 987.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   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.  
 

Prodám byt 2+1 v Kaplici v cihlovém zatepleném domě. Byt je 
v přízemí. Cena dohodou. Tel. 380 313 184.  
 

Prodám byt 3+1 v o.v. ve Velešíně. Tel. 723 030 021. 
 

Prodáme dům v centru Kaplice. Info na tel. 774 078 800.  
 

Prodáme plastová třídílná okna o rozměrech: 240 x 150 cm (3 ks) a 
150 x 150 (1 ks). Termín dodání možný koncem května 2011, stáří 
oken - 8 let. Zn. levně! Možnost koupit i jednotlivě. Tel. 605 354 994 
(nejlépe ve večerních hodinách).  
 

Prodám zahradní chatu, pozemek u chaty. Lokalita zahradní 
kolonie „U lomu“ v Kaplici. Cena dohodou. Tel. 721 685 544.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTEVÍRÁME PRO VÁS NOVOU PRODEJNU  
„KRÁLOVSTVÍ HRA ČEK“ 

 

(přemístěno z OD – KREDO do Novohradské ul.) 
 

1. dřevěné hračky  
2. plastové hračky 
3. dřevěné výrobky 
5. aranžmá  
6. zboží na objednávku  
 

Vojíková Milena  
604 763 273  


