
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cestování s kon ěspřežkou 
 

Ve středu 15. června byla zahájena výstava výtvarných prací žáků 
Základní školy Omlenická v Kaplici. Současně proběhl křest další 
knihy, tentokrát o koněspřežce, technickém fenoménu kraje. 
Dobrý vstup do života jí popřál Bc. Talíř – starosta města, 
místostarosta Ing. Svoboda, ředitelka školy Mgr. Šímová a vedoucí 
knihovny p. Kostková. Stejně jako v minulých letech připravila 
podklady z fondu městské knihovny p. Wimmerová. I letošní kniha 
byla nádherně ilustrovaná pracemi žáků pod vedením p. učitelky 
Halabrínové. Patří jim velký dík, je to časově velmi náročný úkol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti si knihu za odměnu pokřtily samy. 
Díky jedinečnosti projektu, tří knih, které postupně vznikaly, se 
podařilo p. Putzerové z městského úřadu získat grant na jejich 
vydání. Budeme držet palce, aby se vše podařilo. 
Hudební zážitek nám připravili žáci Základní umělecké školy 
v Kaplici.  
Za výborné občerstvení děkujeme Jednotě Kaplice a knihovnicím. 
Výstavu můžete navštívit po dobu prázdnin v dětském oddělení 
městské knihovny, každý den.                     Městská knihovna Kaplice 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
13. června 2011 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� prodej pozemkových parcel KN p.č. 136/1, vodní plocha o výměře 

2216 m², p.č. 134/4, ostatní plocha o výměře 2224 m², p.č. 1866, 
ostatní plocha o výměře 49 m² vše v k.ú.  Mostky MUDr. Davidu 
Kubíčkovi, bytem Český Krumlov za cenu 16,- Kč/m² + náklady 
spojené s prodejem (NSP) 

� směnu pozemkových parcel KN – pozemek p.č. 1324/1 díl f) o 
výměře 28 m², pozemek p.č. 1335/2 díl g) o výměře 378 m² vlastníka 
zapsaného na LV č. 36 a pozemek p.č. 1325 díl i) o výměře l m² 
vlastníka zapsaného na LV č. 23 vše v k.ú. Mostky za pozemkové 
parcely KN ve vlastnictví Města Kaplice – pozemek p.č. 1803 díl d) 
o výměře 32 m², pozemek p.č. 1828/15 díl e) o výměře 277 m² a 
pozemek p.č. 1766 díl c) o výměře 98 m² vše v k.ú. Mostky  - 
bezúplatně, náklady spojené se směnou pozemků hradí Město 
Kaplice 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 76/29 k.ú. Pořešín o 
výměře cca 280 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 327/1 a 328 k.ú. 
Kaplice o výměře cca 9 m² za cenu 600,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1557/1 o výměře 1081 m², 
části p.č. 1557/2 o výměře cca 2100 m², p.č. 1557/3 o výměře 353 
m², p.č. 1557/4 o výměře 491 m², p.č. 1557/5 o výměře 972 m² 
včetně stavby bez č.p., pozemku p.č. 1557/6 o výměře 25 m² včetně 
stavby bez č.p. a pozemku p.č. 1557/8 o výměře 144 m² včetně 
budovy s č.p. 180 vše v k.ú. Kaplice za cenu stanovenou soudním 
znalcem + NSP 

 
  „Ob čan se ptá – radnice odpovídá“  
 

Dotaz: 
Máme vyhlášku o zavírací hodině restauračních zařízení našeho 
města, která, jak jsem pochopil na jednání podnikatelů s radnicí, je 
nejvíce namířena k eliminaci pouliční prostituce ve městě. A jak dál, 
když prostitutky sedí za hezkého počasí v ODPOLEDNÍCH 
HODINÁCH na lavičkách před LŠU, a vedou své obchody a řeči 
přímo pod okny tohoto zařízení? Kolem prochází naše děti, a ty co 
jsou uvnitř, musí být za zavřenými okny. Předpokládám, že další 
krok radnice bude zrušit dotčené lavičky, aby tam kněžky lásky 
nemohly posedávat. Bylo by to vlastně i v duchu té naší vyhlášky... 
A ještě perlička na závěr: odposlechnuto na ulici: jedna hodně 
rozzuřená maminka, která tohle nechtěla jen tak nechat, se vydala na 
radnici. Neměla štěstí, pana starostu nezastihla, tak namířila své 
kroky k úřadovně městské policie. Tam přednesla svou žádost, aby 
policie před LŠU zakročila. Odpověď policistky nemá chybu. 
Nepůjde tam, protože by se jí lehké děvy posmívaly... A jestli se 
tohle opravdu stalo, jak jsem volně popsal, tak je na místě otázka, na 
co tedy městskou policii máme, když vlastně neplní svou základní 
funkci ochránce veřejného pořádku... 

Piterka Richard 
 

Odpověď:  
Zastupitelé města se po zralé úvaze rozhodli uvést do praxe OZV 
1/2011. Tato pro naše město závazná právní norma v tuto chvíli platí 
a odpovědné orgány města ji budou vymáhat. Jako žádná jiná ani tato 
vyhláška není schopna sama nastolit pořádek a ani ne s okamžitým 
výsledkem. Jejím hlavním úkolem je regulovat provozní dobu 
zejména hostinských zařízení s nepřetržitým provozem. Vlivem 
tohoto omezení se musí v nejbližší době zklidnit situace ve večerních 
a nočních hodinách v Kaplici. 
Již současné ohlasy nasvědčují tomu, že vyhláška má pozitivní 
výsledky na klid ve městě, a snížily se i případy, u kterých musela 
dříve zasahovat městská či státní policie. Stejně tak je tomu i u 
stížností občanů na rušení nočního klidu.  
Problém prostitutek v Kaplici existuje již řadu let. V poslední době je 
ale jejich přítomnost i mimo noční podniky ve městě alarmující.  
 

� zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 45 v osadě Desky, včetně st. 
pozemku p.č. 85  o výměře 300 m², pozemku p.č. 1427/10 o výměře 
897 m² a pozemku p.č. 1427/18 o výměře 869 m² vše v k.ú. Ličov-
Desky za cenu 1.200.000,- Kč  

� převzetí opuštěné věci – zařízení hrobových míst na hřbitově 
v Kaplici a Blansku dle předloženého seznamu do majetku Města 
Kaplice v souladu s § 135 odst. 4 Občanského zákoníku        

� provedení rozpočtového opatření č. 5 a použití fondu bydlení a fondu 
hospodářské činnosti dle předloženého návrhu Odboru ekonomiky a 
školství MěÚ Kaplice    
 

II. zamítá  
� prodej části pozemku p.č. 439/1 k.ú. Kaplice  
� prodej části pozemku p.č. 1129/1 k.ú. Kaplice  

 

III. pov ěřuje  
� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice zveřejnit v Kaplickém 

zpravodaji Směrnici o výpočtu nájemného z pronájmu nebytových 
prostor  

� Radu města Kaplice realizací pronájmu objektu čp. 101 Bělidlo 
s možností budoucího prodeje, kdy podmínky prodeje budou 
předloženy k odsouhlasení Zastupitelstvu města Kaplice    

� vedení města spolupracovat s AK Kříženecký ve věci vymáhání 
pohledávek a zintenzivnění spolupráce s exekutory – po 3 měsících 
informovat zastupitelstvo  

� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice pracovat s předloženým 
seznamem dlužníků a na příští jednání  zastupitelstva předložit 
doplněný seznam o postupu exekučního řízení u jednotlivých 
pohledávek  
 
Bc. Pavel Talíř, starosta města     Josef Kaloš, místostarosta města 
 
 
 

Proto státní a zejména městská policie vyvíjí soustavný tlak, který 
znepříjemní pouliční prostituci v našem městě. V okolí ZUŠ se již 
pohyb prostitutek výrazně snížil. A s určitostí musím říci, že z 
důvodu prostitutek se lavičky demontovat nebudou. K případu 
pravděpodobného nezájmu ze strany příslušnice městské policie se 
nemohu relevantně vyjádřit. Mohu ale odpovědně prohlásit, že jsem 
instruoval městské strážníky tak, aby se případně podobné situace již 
neopakovaly. 

Ing. Pavel Svoboda, místostarosta 
 

Dotazy:  
1. Bylo by možné navýšit počet kontejnerů na tříděný papír? Stávající 
kapacita je totiž nedostatečná, kontejnery jsou již po týdnu plné a 
papír je pak odkládán mimo anebo mezi netříděný odpad. 
2. Jaký příjem má město z prodeje tříděného odpadu a zda tato částka 
pokryje náklady na jeho svoz. 

                                Děkuji. J. Rous 
Odpovědi: 
1. V současné době město Kaplice neuvažuje o navýšení počtu 
kontejnerů na papír i z důvodu, že není již příliš prostoru pro jejich 
umístění. Problém s kontejnery na papír není pouze o jejich počtu a 
frekvenci vývozu, ale zejména o zodpovědnosti občanů. Do 
kontejneru jsou vhazovány velkoobjemové kartonové krabice 
(mnohdy nerozebrané), které celý kontejner okamžitě zaplní, přestože 
do kontejneru nepatří a měly by být umisťovány do sběrného dvora. 
Dalším problémem je jistá nerovnoměrnost zaplnění kontejnerů, kdy 
je jeden kontejner na papír plný a ve vedlejším kontejnerovém hnízdě 
nikoliv, přesto se papír kupí vedle zaplněného, místo aby byl vhozen 
do vedlejšího poloprázdného. Město Kaplice se bude v druhém 
pololetí letošního roku intenzivně zabývat efektivizací separace 
odpadu. Od roku 2012 by mohlo postupně dojít k třídění dalších 
druhů odpadů, změně počtu kontejnerů na jednotlivé složky tříděného 
odpadu a i frekvenci vývozu. Toto vše však vyžaduje i vyčíslení 
nákladů, které to pro město v dnešní nelehké finanční situaci přinese. 
 

2. Odměna za tříděný odpad od společnosti EKO KOM, a.s., která se 
odvíjí od množství tříděného odpadu, činila v roce 2010 částku 
499.396 Kč, což pokryje zhruba 50 % nákladů na jeho svoz, které 
činily 1. 001. 909,76 Kč vč. DPH. 

OŽP a ÚÚP MěÚ Kaplice 
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12. úterý Komedie/drama Velká Británie  121 min.   
20.00 hod. MR. NICE 
 Příběh Howarda Markse, držitele diplomu z Oxfordu, 

který se stal hlavním dovozcem marihuany v 
šedesátých letech ve Velké Británii a podařilo se mu 
uniknout na čas vězení tím, že předstíral, že je agent 
MI6. Stal se také bojovníkem za legalizaci 
marihuany... Režie: B. Rose. Hrají: R. Ifans, Ch. 
Sevigny, D. Thewlis  

 Vstup 75,- Kč, mládeži nepřístupno   
13. středa Akční film USA   130 min.   
20.00 hod. RYCHLE A ZBĚSILE 5 
 Rychle a zběsile 5 – to je silniční běsnění v 

rozpálených ulicích brazilského Ria! Až sem utekli 
před spravedlností notorický zločinec s dobrým 
srdcem Dom Toretto a Brian O´Conner, bývalý polda, 
který mu naposled pomohl utéci z vězení. Režie: J. 
Lin. Hrají: V. Diesel, P. Walker, D. Johnson  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
19. úterý Romantická komedie USA  116 min.   
20.00 hod. ZKUS MĚ ROZESMÁT 
 Komedie o plastickém chirurgovi, který si začne 

romanci s mnohem mladší učitelkou a využije svou 
loajální asistentku, aby předstírala, že je jeho 
nastávající ex-manželka, aby zamaskoval 
lehkomyslnou lež. Když toho selže mnohem víc, musí 
se do tohoto plánu zatáhnout i děti asistentky a 
společně míří všichni na víkend na Havaj... Režie: D. 
Dugan. Hrají: A. Sandler, J. Aniston, B. Decker  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno   
20. středa Dobrodružná komedie USA / ČESKÉ ZNĚNÍ  137 min.   
19.00 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU:  

  NA VLNÁCH PODIVNA  
 Když se Jack setká se ženou ze své minulosti, není si 

jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato žena jen „hraje na 
city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen 
mládí. Když ho donutí, aby vstoupil na palubu Queen 
Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse, 
ocitá se Jack v nečekaném dobrodružství… Režie: R. 
Marshall. Hrají: J Depp, P. Cruz, G. Rush, I. McShane  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 26. úterý Romantické drama USA  121 min.   
20.00 hod. VODA PRO SLONY 
 Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let 

minulého století o milostném trojúhelníku a zakázané 
lásce, která se zrodí na magickém místě plném 
dobrodružství, zázraků a nebezpečí. Režie: J. Newton 
Howard. Hrají: R. Witherspoon, Ch. Waltz, R. 
Pattinson  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
27. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ    96 min.   
18.00 hod. RIO  
 Vzácný papoušek jménem Blu žije na malém městě se 

svoji paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. 
Jednoho dne se vydávají na cestu do exotické Brazílie 
za papoušicí Perlou, kde jsou oba ptáci uneseni 
skupinou obchodníků. Musí se jim podařit 
uprchnout… Režie: C. Saldanha.  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno  
 

 
 

Na srpen připravujeme:  
KAZATEL, JSEM ČÍSLO ČTYŘI,  

CZECH MADE MAN, LIDICE, V PEŘINĚ a další 
 

 
 
 
 
 

4. červenec, pondělí   od 21.15 hodin  

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE  
Navštivte expozici představující historická řemesla a život na 
kaplickém venkově a „selskou světnici“ v tajemné atmosféře letního 
večera. /rezervovat možno v infocentru, tel. 380 311 388/  
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní   vstup 20,- / 10,- Kč 
 

Do 16. července   po – pá   8.00 – 16.00 hodin  

VÝSTAVA:  
„KAŽDÁ VES MÁ SV ŮJ KŘÍŽ“  
Že Chorvatsko není jen moře, to se snaží dokázat již třetí výstava, 
kterou do Kaplice v posledních letech přivezl Centar za kulturu Novi 
Zagreb. Po předních chorvatských výtvarnících, Pavo Majičovi a 
Hrvoje Šercarovi, nabízí tentokrát divákům výstavu zcela jinou. 
Komorní pohled na drobnou sakrální architekturu v okolí hlavního 
města Chorvatska – Zagrebu, jedinečně včleněnou do nádherné 
přírody, láká k návštěvě, toho po moři toužícími návštěvníky 
Chorvatska často opomíjeného kraje. 
Výstavní síň kulturního domu Kaplice 
 

18. červenec, pondělí   od 21.15 hodin  

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE  
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní   
 

   Taneční kurzy v Kaplici 
 

Základní taneční kurz 
Taneční kurz pro začátečníky. Deset lekcí 
(standardní tance: waltz, tango, valčík, 
quickstep a latinsko-americké tance: 
samba, cha-cha-cha, rumba, jive, blues). 
Lektoři: Mgr. Tomáš Ryneš a Jana 
Bátovská, DiS.   
Od 2. září 2011 od 18.00 hodin v sále 
kulturního domu v Kaplici. Výuka vždy 
v pátek v 18.00 hodin. Přihlásit se můžete 
do 19. srpna v infocentru Kaplice. Cena 
kurzu 1600,- Kč. 
 

Taneční kurz pro pokročilé 
Výuka složitějších variací. Deset lekcí výuky, standardní a latinsko-
americké tance. Kurz je zakončen závěrečným věnečkem. 
Od 2. září 2011 od 20.00 hodin v sále kulturního domu v Kaplici. 
Výuka vždy v pátek ve 20.00 hodin. Přihlášky párů v infocentru, 
nejpozději do 19. srpna 2011. Cena kurzu 1600,- Kč.   
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Přidejte se do historického průvodu  
 

Hledáme zájemce do 
historického průvodu, jehož 
jádro bude tvořit „lovecká 
družina pana Petra Voka“. 
Průvod projde městem 
v sobotu 27. srpna 2011 
v době mezi 10.30 a 11.00 
hodinou při „Kaplických 
loveckých slavnostech na 
počest Petra Voka“. 
V případě Vašeho zájemu je 
třeba se přihlásit v Infocentru 
Kaplice (ul. Linecká, budova 
kina, tel. 380 311 380) 
nejpozději do 5. srpna.  

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červenec 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena     červenec 
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Kulturní a informační centrum Kaplice děkuje panu 
Bauernöplovi a firmě Květiny a zahradnické potřeby 
Kaplice za dar ve formě květinové výzdoby, která 

zkrášlila terasu kaplického kina. 

   Sloupek KIC Kaplice 
 

Po vydařeném červnovém zájezdu do Prahy na muzikál Kat Mydlář 
připravujeme na podzim a příští rok další zájezdy. V nabídce bude 
vánoční muzikál Janka Ledeckého „Vánoční zázrak“ či exkluzivní 
zimní uvedení muzikálu „Kleopatra“ – legenda se loučí.  
Z následující nabídky koncertů a pořadů vybereme podle vašich 
ohlasů, tedy se neváhejte ozvat. Na podzim by se mohl v Kaplici 
ukustečnit koncert dívčí disco a R'n'B skupiny 5Angels, či 
svérázného zpěváka Xindla X , uvažuje se o koncertu českého krále 
swingu Ládi Kerndla  s Terezou Kerndlovou, případně o koncertu 
dua Těžkej Pokondr. Ze zábavných pořadů jsou na výběr baviči 
Karel Šíp nebo Zdeněk Izer a imitátor Václav Faltus. V říjnu vás 
čeká v kulturním domě brilantní komedie s Václavem Vydrou a 
Libuší Švormovou „Vrátila se jednou v noci“. V dubnu příštího 
roku se těště na koncert stálice naší hudební scény Věry Špinarové. 
Pro vaše názory a ohlasy je tu e-mail kaplicka.kultura@seznam.cz 
nebo facebook Kulturní a informační centrum Kaplice.  
Na září chystáme babí léto ve stylu začínajících kapel, proto žádáme, 
aby se kapely hlásily v infocentru, nejpozději do 15. srpna.   
 

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 
 

 Kaplické hudební léto 
 

 kulturní podvečery s hudbou a kulinářskými  
 lahůdkami na radničním dvorku 
 

   5. srpna 2011 Jazzíka a spol 
 12. srpna 2011  Harley – country music 
 19. srpna 2011  Dechová hudba 
 23. srpna 2011 Renesanční radovánky 
 

 * Noční atmosféra ve stylu loučí 
 * Ke vstupnému ochutnávka medoviny nebo piva Svijany 
 * Vstupné 45,- Kč 
 * Posezení v klidné části radničního dvorku  se specialitami na grilu 
 * (staročeština) 
 

 
 
 

 
 

 

 

na závěr letních prázdnin od 22. 8. - 26. 8. 2011  
připravujeme  pro děti  

příměstský tábor 
/výlety, soutěže , koupání, výtvarné tvoření/  

Cena tábora bude stanovena podle počtu přihlášených.  
Bližší info v DDM u Petry Hromkové.  

 

Pracovníci DDM Kaplice zajišťují v době letních prázdnin provoz 
dvou letních táborů na základně DDM Českého Krumlova v Zátoni u 
Větřní. Přejeme pěkné pohodové léto! 
 

 

Skupina Brajgl hledá nové členy  
Taneční skupina Brajgl  Kaplice hledá nové členy. Přijďte se, „kluci i 
holky“ v jakémkoliv věku, na naší bandu podívat. Část skupiny se 
schází v kulturním domě v neděli od 18.00 hodin, kde se trénují tzv. 
LINE DANCE, pokračuje se pak v 19.00 hodin country tancemi.     
(Pro vysvětlení: line dance jsou moderní americké řadové tance, při 
kterých nepotřebujete tanečního partnera. Tančí se na moderní 
rytmickou hudbu, nejen na country.)     
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

1. července   Koncert: Lenka Filipová a Trio   
Koncert kytaristky a zpěvačky Lenky Filipové, od 20.00 hodin. 
Vstupné 250,- Kč. Nádvoří zámku v Borovanech. Vstupenky možno 
koupit přes CBystem v IC Kaplice.  
 

2. července    6. výročí otevření hradu Vítkův Hrádek 
Celodenní program včetně mše a jízdy krále na hrad, šermíři, 
středověká řemesla. Od 11.00 hodin na Vítkově Hrádku.   
 

8. – 9. červenec   FESTIVAL ČESKÉ HRADY.CZ 
Rožmberk nad Vltavou 
8. červenec (pátek) od 18.00 hodin: karnevalový zahajovací večírek, 
TOMÁŠ KLUS, TATA BOJS, JIŘÍ SCHMITZER 
9. červenec (sobota) od 11.00 hodin:  
STAGE A: WOHNOUT, KAŠPÁREK V ROHLÍKU, DIVOKEJ 
BILL, SKYLINE, SUPPORT LESBIENS, KRYŠTOF, VYPSANÁ 
FIXA. * STAGE B: MOTHER´S ANGELS, SUNSHINE, UNITED 
FLAVOUR, PRAGUE CONSPIRACY, VLADIMÍR 518 FT. T. 
ČERNOCHOVÁ, PLEXIS, QUEENS OF EVERYTHING 
Prohlídka hradu je pro návštěvníky festivalu ČESKÉ HRADY.CZ 
zdarma. Vstupenky na festival můžete zakoupit v kaplickém 
infocentru. (Pátek 200,- Kč, sobota 400,- Kč)  
 

10. 7.  SMYČCOVÝ ORCHESTR Český Krumlov 
Kostel Narození Panny Marie v Cetvinách. Solisté: Aleš Voráček – 
tenor, Sergey Perepeliatnyk – klávesy, dirigent – Martin Peschík. 
Díla J. Sibelia, F. Bendy, G. F. Händela, J. S. Bacha, J. Haydna.   
10. července v 15.00 hodin. Vstupné 200,- Kč.  
 

9. a 10. července  BORŮVKOBRANÍ 
VII. ročník gastronomicko-kulturní akce. Borůvkový a řemeslný 
jarmark, hry pro děti, přehlídka jihočeských krojů, pohádky, soutěž 
jedlíků O krále borůvkových knedlíků, cimbálová muzika,  kejklíř a 
mnoho dalšího. Vstupné 50 a 25,- Kč. Borovany 
 

15. červenec  Jumping drums Ivo Batouška  
Bubenická show, vstupné 150,- Kč. Od 20.00 hodin na nádvoří 
zámku Borovany. Akce v CBsystemu.  
 

30. červenec  Vyprávění o strašidlech   
Vyprávění spisovatele H. Klimka o strašidlech na Šumavě, vědma bude 
věštit vaši budoucnost, hrát bude country kapela a účinkovat šermíři. 
Od 15.00 hodin na Vítkově Hrádku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Oprávn ění strážníka  
 

- odtahy vozidel: 
 

V praxi se kapličtí strážníci setkávají často s těmito nešvary řidičů ve 
městě: 
- vozidla stojí v křižovatkách či na přechodech pro chodce 
- vozidla stojí na chodnících, kde to není povoleno příslušnou 
dopravní značkou 
- vozidla stojí na vyhrazených parkovištích vyhrazených pro 
konkretní vozidla 
- vozidla stojí ve vjezdech do domů, garáží apod. 
- vozidla stojí v místě, kde je to zakázáno  dopravní značkou nebo 
dopravním značením 
- vozidla stojí v místě, kde je stání dočasně zakázáno z důvodů 
blokového čištění ulic 
Z těchto důvodů Město Kaplice uzavřelo smlouvu s firmou, která 
bude zajišťovat odtahy vozidel řidičů, kteří porušují předpisy k 
zajištění bezpečnosti silničního provozu a odtažená vozidla budou 
umístěna na určenou odstavnou plochu ve městě. 
Městská policie Kaplice je oprávněna nařídit odtah vozidla podle 
těchto základních právních norem: 
- § 45 zákona č.361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 
- § 27 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějích předpisů 
- § 19 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 
Z uvedených předpisů vyplývá, že strážník má  právo nařídit odtah v 
případě, že vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních 
komunikacích, vozidlo stojí na vyhrazeném parkovišti, nebo na 
parkovišti určeném pro invalidy, atd. 
V případě pozemní komunikace či jejího úseku, kde bylo dočasně 
zakázáno stání silničních motorových vozidel příslušnou dopravní 
značkou (bokové čištění ulic apod.) rozhoduje o odtažení vozidla 
vlastník komunikace tj. město Kaplice, respektive jeho orgán 
Městská policie Kaplice. 
Z těchto důvodů je pak vozidlo odtaženo na náklady jeho 
provozovatele!    
K vyřešení vydání odtaženého vozidla a vrácení majiteli, resp. 
provozovateli doporučuje Městská policie následující postup: 
1) informace o odtahu vozidla je možná na služebně Městské policie 
Kaplice, Náměstí 70 nebo na telefonním čísle 605 111 039 
2) pracovník výdeje odtaženého vozidla provede s majitelem, resp. 
provozovatelem prohlídku odtaženého vozidla 
3) majitel, resp. provozovatel je před vydáním odtaženého vozidla 
uhradit náklady za provedený odtah, popř. i parkování odtaženého 
vozidla 
4) v případě neuhrazení oprávněných nákladů za odtah vozidla a 
popř. parkování, bude majiteli resp. provozovateli vyčíslena dlužná 
částka za činnosti spojené s odtahem včetně informace o využití 
zadržovacího práva 
5) součástí „Protokolu o odtahu vozidla“ je i část „Převzetí vozidla“, 
která slouží jako doklad o řádném navrácení odtaženého vozidla zpět 
jeho majiteli, resp. provozovateli 
6) majitel, resp. provozovatel vozidla je při výdeji vozidla povinen 
předložit následující doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, 
osvědčení o registraci vozidla 
 
Provozní doba pro výdej odtažených vozidel: 
Pracovní dny    07.00  -  15.00 hodin 
Pracovní dny       15.00  -  07.00 hodin 
                       hotovost na telefonním čísle  605 111 039 
Soboty, neděle, svátky hotovost na telefonním čísle  605 111 039 
 
Při dostavení se pro odtažené vozidlo v době hotovosti pracovníka na 
uvedeném telefonním čísle, se oprávněný pracovník dostaví do l 
hodiny do areálu odstavné plochy pro odtažená vozidla, která se 
nachází v areálu sběrného dvora v Omlenické ulici. 

Městská policie Kaplice  
 
 

   Informace pro ob čany 
 

Došlo k přesunu části odboru životního prostředí a úřadu územního 
plánování v rámci MěÚ Kaplice z přízemí (kancelář číslo dveří 108) 
do prvního patra (kancelář číslo dveří 220), kde vyřizuje žádosti o 
územně plánovací informace a koordinované závazné stanovisko 
odborný referent Michal Tomášek. 

MěÚ Kaplice 
 
   Směrnice pro výpo čet nájemného  
 

Směrnice pro výpočet nájemného z nebytových prostor v majetku 
města Kaplice – platná od 1. 1. 2010  
 

SAZBA 1: 1337,- Kč/m²/rok (banky, pojišťovny, směnárny, 
prodejny klenotů)  
SAZBA 2: 1115,- Kč/m²/rok (kanceláře, restaurace, vinárny, prodej 
aut a náhradních dílů) 
SAZBA 3: 892,- Kč/m²/rok (prodej obuvi a kožených výrobků, 
domácích a kuchyňských potřeb, oděvů a textilu, skla a porcelánu, 
elektropotřeb, železářství, masných výrobků, trafika, bufet v kině, 
second hand, dlažby, obklady) 
SAZBA 4: 670,- Kč/m²/rok (prodej zemědělské a lesní techniky, 
zahradnické potřeby, prodej zeleniny, potravin, prádla, knih a 
hudebnin, kancelářské techniky, papírnictví, půjčovny videokazet, 
fotoatelier, prodej textilní galanterie, prodej bytových doplňků, brýlí, 
optika, prodej hraček a sportovních potřeb, prodej rybářských potřeb 
a krmiva pro zvířata, bytových doplňků a nábtyku, prodejna 
HOBBY, pohřební služba, prodejní sklad) 
SAZBA 5: 557,- Kč/m²/rok (výrobní, údržbářská a opravárenská 
činnost, kosmetika, kadeřnictví, holičství, aranžérská dílna, nákup a 
prodej paliv) 
SAZBA 6: 445,- Kč/m²/rok (sběrna prádla, sklady, garáže, školská 
činnost, knihovny, klubovny, kotelny) 
SAZBA 7: 391,- Kč/m²/rok (zdravotnictví) 
SAZBA 8: 223,- Kč/m²/rok (sociální zařízení, chodby a pasáže – 
samostatný pronájem)  
SAZBA 9: 223,- Kč/m²/rok (školská činnost) 
SAZBA 9: 33,- Kč/m²/rok (volné plochy pro prodej paliv) 
SAZBA 10: 114,- Kč/m²/rok (sociální služby, neziskové organizace 
(charita) – schváleno Radou města 17. 9. 2001 č. usn. 530 platné od 
1. 10. 2007)  
---------------------- 

Parkoviště, koupaliště, hřiště – bude určovat individuálně Rada 
Města Kaplice  
---------------------- 

SAZBA 11: 600,- Kč/m²/rok (kavárny, cukrárny – schváleno Radou 
Města Kaplice dne 21. 3. 2011 č. usnesení 321 – platné od 1. 4. 2011) 
 
V následujících lokalitách města Kaplice – Náměstí, ulice Kostelní, 
Pivovarská, Masná, Novohradská čp. 68, Českobudějovická čp. 24 a 
část ulice Linecké – po bývalý starý ústav zdraví čp. 3, se zvýší 
nájemné o 25% (zvýhodněná poloha v obci) 

Město Kaplice, odbor správy majetku 
 

   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
ve 2. pololetí roku 2011 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Červenec 7 + 21. 7.  4. 7. 
Srpen  4. + 18. 8. 1. + 29. 8.  
Září   1. + 15. + 29. 9. 26. 9.  
Říjen  13. + 27. 10. 24. 10.  
Listopad  10. + 24. 11. 21. 11.  
Prosinec  8. + 22. 12. 19. 12.  
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Ing. Žižková Eva, referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
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ZPRÁVY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   MŠ 1. máje 771, Kaplice 
 

Na MDD nás navštívili žáci 9. třídy ZŠ Fantova v doprovodu p. 
Bohatové. Byla připravena pohádková stanoviště, sladké odměny a 
medaile. Děti soutěžily s ježibabou, s pejskem a kočičkou, 
loupežníky, vodníky a vílami. 
Z dalších akcí k MDD bylo hezké setkání v rámci 1. třídy „Hravé 
odpoledne“, s rodiči a dětmi,  pod vedením p. Chuchlové. 
Dne 4. června 2011 naše MŠ pořádala akci pro předškoláky. Do akce 
„raftování“ se zapojila celá rodina a paní učitelky. Jeli jsme za 
příznivého počasí z Vyššího Brodu do Rožmberku, se zastávkou  U 
veverek. Tímto děkujeme firmě Petr Putzer Rafting Vltava. 
V úterý, 14. června 2011, jsme shlédli divadelní představení „Cesta 
kolem světa“ na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. I když  déšť 
na chvíli přerušil netradiční podívanou, děti se bavily a byly plné 
dojmů. Děkujeme firmě Engel strojírenská spol. s r. o. 
Českobudějovická 314, Kaplice za sponzorování dopravy. 

Učitelky MŠ 
 

 Studenti tercie kaplického gymnázia 
 

pod vedením záchranářů opět přežili  
 

Ve dnech 7. - 9. 6. 2011 se naše třída tercie zúčastnila  zdravotnicko-
turistického kurzu, nebo spíš jak se říká mezi „námi“ - kurzu o 
přežití. Dříve jsem si myslela, že to byl jen název zkreslený 
obtížnými podmínkami a vyčerpáním, ale na vlastní kůži jsem 
okusila, že na tom něco bude.  
 

V úterý ráno jsme všichni natěšení dorazili do Dolní Vltavice, kde na 
nás čekali členové Vodní záchranné služby ČČK MS Český 
Krumlov. Seznámili jsme se s panem Bukáčkem, tzv. „Bukym“,  
Adélou a Martinem. První dvě a půl hodinky jsme strávili s Adélou a 
oživovali si všechno, co víme o základní první pomoci a resuscitaci, a 
dozvídali se také mnoho nového, jak pomoci svým bližním v 
nouzovém případě. Po obsahově pestrém povídání jsme se vyměnili s 
druhou skupinou, oblékli si záchranné vesty a „hurá“ na Lipno - učit 
se ovládat vodní plavidla. Jako první jsem se svou kamarádkou Disou 
vyzkoušela kánoi. Po prvotním strachu, že se to s námi převrátí a 
utopíme se, jsme si to  docela užily. Kromě této potvůrky tam však 
byly i kajak pro jednoho a pro dva, „sit on top“, sea-kajak, raft a 
veslice, která mně osobně dělala snad největší problém. Po 
absolutním vyčerpání z této aktivity jsme se vydali na vydatný oběd, 
na kterém si všichni bezesporu pochutnali.  
 

Odpolední program vedl Jarda, který nás učil zacházet s buzolami a 
kompasy a orientovat se v mapě. Poté jsme byli rozlosováni do 
skupinek po třech a s mapami vysláni hledat stanoviště po celé 
Vltavici a okolí. Já s mojí skupinou jsme dorazili zpět jako poslední, 

protože jsme se nehodlali vzdát, a za absolutní tmy jsme hledali 
poslední nápovědu uprostřed louky. Když jsme se kolem desáté večer 
vrátili k hostelu „U Vodníka“, rychle jsme se ošplouchli v Lipně, což 
bylo náramně osvěžující, a už se připravovali na večerní rekapitulaci 
celého dne v klubovně. Celý program končil kolem půlnoci. To už 
byli všichni tak vyčerpaní, že se zachumlali do peřin a tvrdě usnuli.  
 

Druhý den ráno jsme museli vstát brzy po sedmé, protože již v půl 
osmé nás Adéla vytáhla ven na ranní rozcvičku. Nejdřív jsme se 
lehce proběhli a poté nás Adéla vydusila na běžecké abecedě. Když 
už jsme byli absolutně vyždímaní, poslala nás na „otužovačku“ do 
Lipna. Společně, opět v klubovně, jsme posnídali. Na úterní 
dopolední program jsme byli zase rozděleni na dvě skupiny, přičemž 
první skupina se v Lipně věnovala záchraně tonoucího a druhá se s 
novým instruktorem Tondou dozvídala, jak rozpoznat akutní stavy 
smrtelných nemocí. Byla jsem překvapená, jak málo stačí k záchraně 
topícího se kamaráda. Máte poblíž nějakou flašku a kus provázku? 
Hned máte improvizovaný záchranný „kruh“. Společně s Adélou 
jsme trénovali, jak takovouto pomůcku hodit, aby ji tonoucí měl 
akorát na dosah ruky. Myslím, že kdyby se někdo o nadcházejících 
velkých prázdninách topil v blízkosti „terciána“, jistojistě by přežil.  
 

Druhá část byla o něco poklidnější, opět jsme se sešli v klubovně a 
Tonda nám pustil krátké video o záchraně tonoucího kdesi v 
Austrálii. Vypadalo to hrůzostrašně a osobně doufám, že nikdy 
nebudu svědkem něčeho takového. Poté nám vysvětloval, jak 
rozpoznat různé nemoci, jako je mrtvice, či infarkt, a jak se zachovat 
při silném astmatickém či epileptickém záchvatu. Zbytek dne 
probíhal volněji až do osudné chvilky, kdy nás svolali, abychom si 
zabalili na bivak.  
Měli jsme zhruba půl hodiny na nacpání všech potřebných věcí k 
přenocování v lese do naší krosny a pak už jsme se všichni sešli před 
hostelem, kde nám Buky předvedl pár vychytávek, jako je například 
igelitové pončo, které se dá použít i jako celta pro jednoho, či dva. 
Další z jeho super věciček byla jakási pláštěnka, která i obyčejný 
spacák záhy uskuteční nepromokavým a samozřejmě nechyběly ani 
štípačky, v jejichž útrobách se schovávala celá výbava klasického 
švýcarského nožíku. Když bylo načase, opět nás rozřadili do 
skupinek, tentokrát ale po čtyřech, dali nám mapu s buzolou a 
dopravními prostředky nás dopravili na různá neznámá místa, odkud 
jsme se měli pěšky přesunout k místu bivaku. Musím říct, že to bylo 
vcelku zábavné i přes to, že jsme téměř bez přestávky šli osm hodin a 
na zádech šíleně těžkou krosnu. I když jsme první stanoviště hledali 
bezmála tři hodiny, všechny úkoly jsme zvládli. Před posledním 
stanovištěm, bivakem, na nás počkaly ostatní skupiny, abychom nešli 
sami. Troufám si říct, že nebýt jich, bloudíme tam ještě dnes. Však si 
někdy zkuste jít vyčerpaní, kolem jedné hodiny ranní lesem za deště, 
když vůbec netušíte kudy se vydat. Když jsme dorazili, rozdělali 
jsme si oheň, postavili přístřešek a unaveni zalehli. Ale přežili jsme a 
to je hlavní!  
 

Tím se vlastně dostávám k poslednímu dni – středě. Vstávali jsme 
brzy ráno, protože na devátou jsme měli být zpět ve Vltavici. Dorazili 

jsme téměř včas a jen co jsme si 
stihli odložit krosny do pokojů, už 
nás volali na závěrečnou soutěž. 
Byla to jakási rekapitulace všeho, co 
jsme se naučili – slalom na raftu, 
zdravověda, házení záchranných 
pytlíků tonoucímu a nakonec 
samotná záchrana topícího se 
chudáčka.  
A i přes to, že jsem si do auta na 
zpáteční cestu do Kaplice sedala 
unavená a s vyhlídkou na teplou 
sprchu a pořádnou postel, musím 
říct, že jsem si tento kurz užila jako 
máloco, a doufám, že si to někdy 
zopakuji.  
 

Vendula Haplová, tercie, 
Gymnázium  Kaplice  
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   Knihovna plná rytí řů 
 

V pátek 3. 6. se dětské oddělení Městské knihovny v Kaplici 
proměnilo ve středověkou pevnost, jíž vládla hradní paní Žofie. 
Na zteč k získání rytířských ostruh se sem vypravili prvňáci ze ZŠ 
Školní. Po  zdolání všech překážek a rozluštění čtenářských hádanek 
se jim otevřela cesta k získání titulu „Rytíř krásného slova“. Krom 
rytířského glejtu, opravňujícího k ročnímu bezplatnému členství 
v knihovně, získali  rytíři i knižní odměnu. Stoprocentní úspěšnost 
v tomto klání dokazuje, že prvňáci v hodinách čtení rozhodně 
nelenošili. 
Jakkoli by se v kontextu doby mohlo zdát, že tituly se u nás rozdávají 
jako na běžícím pásu, malí školáci si ten svůj první museli svou 
celoroční prací doslova vybojovat. 
Za hrdé rytíře z 1. třídy ZŠ Školní děkuje zaměstnankyním knihovny 
třídní učitelka. 

 
   Expedice Sn ěžka  – 2. 6. 2011 
 

ZŠ Školní 3. A 
 

Konečně se třeťáci dočkali. Paní učitelka i rodiče nespouštěli několik 
dní před akcí oči z předpovědi počasí. Vybrali jsme dobrý termín a 
dobrou trasu – ani kapka! Viditelnost dobrá a sluníčko nás netrápilo 
vysokými teplotami. Na vysokohorskou túru bylo ideální počasí. 
Autobus s nedočkavými turisty vyjel ve 4.30 od školy. Operativně 
jsme vyhodnotili dopravní situaci a objeli Prahu, čímž jsme se 
nedostali do časové tísně. /I když noční výstup na Sněžku by byl také 
docela originální./ Po dvou zhlédnutých DVD pohádkách jsme se 
dostali do Krkonoš. Na Pomezních boudách jsme zakoupili 
pohlednice, kdyby nás náhodou přepadla mlha a okolo 11. hodiny 
vyrazili do hor. 
Sněžku jsme pokořili ve 13.30 hodin, 6◦C, rychlost větru 65km/h. 
Všichni účastníci dosáhli vrcholu, nikdo se nikam nezřítil, nikdo 
nezabloudil, ba ani krize nebylo vidět. Někteří zdatní dokonce 
odmítali lanovku jako změkčilost a propagovali pěší sestup pod 
lanovkou. Bohužel jim nebylo vyhověno, protože zpátky na jih je 
cesta dlouhá a v pátek se do školy také musí. 
Na konci extrémního výkonu ještě školáci otestovali kvalitu bobové 
dráhy v Peci pod Sněžkou. Vzhledem k počtu uskutečněných jízd 
byla kvalita, myslím, výborná. 
Pokud myslíte, že všichni v autobuse domů usnuli únavou, velice se 
mýlíte. Řidiči tankující na několika pumpách mohli vidět  hordu dětí, 
které celou pauzu využívaly ke hře na honěnou. Během dalších dvou 
pohádek jsme se dostali až k domovu.  
Celkem jsme projeli 5 krajů, viděli různé tvary zemského povrchu – 
tak jak o tom píše učebnice prvouky, viděli jsme na polích půdu 
hnědou, někde černou a jinde dokonce červenou, přesvědčili jsme se 
na vlastní uši, že s přibývající výškou klesá teplota a mizí les, že    
jsou hraniční kameny 
očíslované a naši severní 
sousedi mluví polsky. A 
hlavně si budeme 
pamatovat, že nejvyšší 
hora Čech se jmenuje 
Sněžka. Měří 1602 m, 
leží v Krkonoších a „je 
to tam samý kamení“. 
 
P.S. Krakonoše jsme 
viděli jen v Infocentru. 

 
3. A ZŠ Školní 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Pasování prv ňáčků  
 

v Městské knihovně v Kaplici 
 

Ve dnech 2. a 3. června proběhlo v dětském oddělení Městské 
knihovny v Kaplici „Pasování prvňáčků“  na „rytíře krásného slova“, 
kterého se zúčastnili žáci 1. tříd ZŠ Fantova a ZŠ Školní. Tato akce 
se uskutečnila již podruhé ve spolupráci s Národní pedagogickou 
knihovnou Komenského v Praze v rámci projektu „Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka“ zaměřeného na podporu čtenářství. Prvňáčci 
splněním několika úkolů a společným přečtením hesla: „Víš, že 
v knihách je moudrost?“ získali klíč od hradu kněžny Žofie 
z Knížkovic, která jim při slavnostním aktu pasování předala různé 
dárky. Tím nejcennějším byla kniha „Zmizelá škola“, která byla 
zdarma rozeslána NpkK v Praze všem knihovnám zapojeným do 
projektu. Všichni  pasovaní  rytíři  dostali  také záložku s medailí, 
díky níž má každý z nich možnost získat čtenářský průkaz do 
dětského oddělení knihovny na 1 rok zdarma. 
Děkujeme za spolupráci v rámci projektu p. Hutařové z NpkK 
v Praze a všem p. učitelkám 1. tříd ZŠ Fantova a  ZŠ Školní. Těšíme 
se na další setkání v knihovně! 

Městská knihovna Kaplice  
 

   Elio na Fantovce 
 

 
Již podruhé v letošním školním roce proběhlo vícedenní setkání žáků 
pátých tříd se členy sdružení Elio o. s., tentokrát ve Velkých 
Skalinách. Setkání se dále zúčastnily třídní učitelky Simona 
Korbelová a Simona Kropáčková a  školní metodik prevence 

rizikového chování Jitka 
Svobodová. Pod vedením 
zkušených lektorek byl pro děti 
realizován připravený program 
plný her, soutěží a dalších 
volnočasových aktivit zaměřených 
především na stmelení kolektivu, 
rozvíjení vztahů  a na vzájemné 
poznávání v jiném prostředí než 
jakým je škola. V rámci tříletého 
projektu připraveného ve 
spolupráci naší školy s občanským 
sdružením Elio se budou současní 
páťáci setkávat touto formou i 
v následujících dvou letech. A 
nejen takto, lektoři z Elia 
navštěvují páťáky několikrát 
v roce přímo ve škole, kde díky 
připraveným aktivitám navazují na 
předchozí setkání a sami tak 
poznávají  děti v nejrůznějších 
situacích. 

ZŠ Fantova   

více na http://www.zsskolnikaplice.cz/files/tridy/3a.html 
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   Jaro plné zážitk ů  
 

v MŠ Nové Domovy a Nové Domky  
 

Jaro plné pestrých akcí začalo v mateřské škole Nové Domovy a 
Nové Domky velikonočním jarmarkem s keramickými výrobky dětí.  
Na Den matek děti vystoupily s pásmem písní a básní pro babičky a 
dědečky v Rybářské baště a dvakrát vystoupily v Domově důchodců 
v Kaplici. Do MŠ byli pozváni ornitologové a předvedli dětem práci 
s dravci. Nejvíce děti zaujali výr velký a káně. Předškolní děti 
navštívily i koncert žáků ZUŠ Kaplice v kapli sv. Josefa a Barbory. 
Na konci května se vydaly děti na Lipno, kde  se projely parníkem. 
Na Den dětí se rozezněla zahradou MŠ veselá hudba. Celé dopoledne 
se tancovalo, zpívalo a soutěžilo. Pohádkovou náladu dokázaly 
vykouzlit i žáci Primy Gymnázia Kaplice, kteří nás navštívili s 
hudební operetkou „Červená Karkulka“ od Z. Svěráka. Ve všech 
třídách proběhly besídky pro rodiče, na kterých jsme se rozloučili 
s předškoláky. Celá MŠ se vypravila na výlet za zvířátky do ZOO 
Hluboká nad Vltavou. Závěr školního roku paní učitelky završily 
sportovními hrami se sladkými odměnami. 
V měsících červen a červenec bude v celé mateřské škole Nové 
Domovy probíhat rekonstrukce. Proto nás může v novém školním 
roce MŠ přivítat nejen spoustou dalších aktivit, projektů a 
netradičních činností, jako je např. anglický jazyk pro děti, ale i 
zbrusu novým moderním vzhledem. 

Slunečné léto plné příjemných zážitků  
přejí učitelky MŠ Nové Domovy 

 
   Závěrečné zkoušky  
 

na G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

Ve dnech 2. - 6. června 2011 se konaly závěrečné praktické zkoušky 
oboru kuchař-číšník v sálu Slovanského domu. V tomto roce skládalo 
závěrečné zkoušky 19 žáků třídy 3. KČ. 
Žáci byli rozděleni do tří skupin a v průběhu tří dnů skládali zkoušky 
ve výrobním středisku - kuchyni a odbytovém středisku – obsluze. 

Kuchařské dovednosti a znalosti obhajují žáci z přípravy 
vylosovaného hotového pokrmu s přílohou včetně normování, dále 
připravují hlavní pokrm z vlastního slavnostního menu, které bylo 
součástí samostatné odborné práce. V odbytovém středisku - obsluze 
měli za úkol připravit slavnostní tabuli na vylosované téma, tabuli 
obhajovali žáci na základě zpracované samostatné odborné práce a to 
i v cizím jazyce. Dále si losovali praktický úkol jako je například 
flambování nebo míchání předkrmového salátu. V průběhu zkoušek 
se hodnotí po celý den odbornost obsluhy, dodržování 
technologických postupů, dodržování hygienických pravidel a 
bezpečnosti a ochrany práce, samostatný projev a celkový přístup 
k zadaným úkolům, zájem žáků. Také vlastní přínos a nápaditost jsou 
v oboru kuchař-číšník velmi kladně hodnoceny.  
Všech 19 žáků závěrečné praktické zkoušky úspěšně obhájilo a 
nezbývá než popřát všem hodně štěstí a spokojenosti na další cestě 
profesním i soukromým životem. 

Za mistry odborného výcviku a kolektiv Slovanského domu 
 Ilona Straková, G, SOŠE a SOU Kaplice 

 
 
 
 
 
 
2. 7.     VÁPENCOVÉ SOUTĚSKY POD ÖTSCHEREM  SOBOTA 
Zvláštním autobusem od bývalých jeslí v 5.00 hodin. Trasa: Kaplice 
– Ybbs – Scheibbs – Mariazell. Vede ing. B. Pavelek  
12. 7. ŠVÉDSKÉ ŠANCE    9 km  
Autobusem od školy v 6.10 hodn na nádr. ČD, vlakem v 6.40 hodin 
do Horního Dvořiště. Trasa: Horní Dvořiště – Mlýnec – po M. – 
Radvanov – Švédské šance – Radvanov – Studánky – V. Brod, vlak 
v 14.29 hodin.  
19. 7. JAROMĚŘSKÝMI VRCHY  11 km 
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hodin do Dluhoště. Trasa: Dluhoště 
– Desky – Nové stavení – rybníky – Jaroměř – Květonov – Kaplice 
26. 7. TROCNOV     11 km 
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a 
dále do Trhových Svinů, v 7.45 hodin do Strážkovic. Trasa: 
Strážkovice – po cyklo 1121 na Č. – památník J. Žižky – Žižkovo 
rodiště – po M. – Ostrolovský Újezd – Čeřejov – Otěvěk – Trhové 
Sviny, autobus v 12.50 hodin.  
 

   Fotbal       výsledky 
 

"A" mužstvo  
26. kolo FK Spartak Kaplice – SK Čkyně 1:1 (1:1) - B: 20. Ketzer 
vlastní – 10. Král. 27. kolo SK Jankov – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - 
B: 42. Maxa – 49. Ševčík. 28. kolo FK Spartak Kaplice – FK Olympie 
Týn nad Vltavou 1:3 (0:2) - B: 86. J.Smolen – 16., 60. Spěvák, 29. 
Boček. 29. kolo FK Tatran Prachatice – FK Spartak Kaplice 3:2 (2:0) - 
B: 1., 69. Kováčik, 43. Cais – 48. Krenauer, 75. Krauskopf. 30. kolo FK 
Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 5:3 (3:2) - B: 35., 75. Pils, 5. 
M.Pulec, 36. Kolek, 55. Kopřiva z pen. – 5. Horejš, 13. Benhák, 74. 
Winkler.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
22. kolo FC Velešín – FK Spartak Kaplice „B“ 1:1 (1:0) - B: 10. Zimek 
– 55. L.Pulec. 23. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FC Vltava Loučovice 
4:0 (2:0) - B: 9., 82. L.Pulec, 22. Koclíř, 63. Kubata. 24. kolo FK Dolní 
Dvořiště – FK Spartak Kaplice „B“ 2:4 (2:2) - B: 2. Konias, 14. Kučera – 
42.,83. F.Kouba, 13. Kubata, 55. Jirka. 25. kolo FK Slavoj Český 
Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice „B“ 3:1 (2:0) - B: 25., 85. Babouček, 
23. Pimpara – 63. L.Pulec. 26. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Křem-
že 4:1 (1:0) - B: 15., 87. Kubata, 67. Fiala, 89. Preusler – 80. Edelman.  
 

dorost – I. A třída 
22. kolo Hraničář Horní Stropnice – FK Spartak Kaplice 2:10 (1:8) - B: 
8., 64. Valenta – 22., 30., 57. Krenauer, 32., 44. Micák, 45., 48. 
Svatoň, 19. M.Kouba, 29. Goldfinger, 41. D.Smolen. 23. kolo FK 
Spartak Kaplice – SK Lišov 2:1 (1:1) - B: 26. Svatoň, 67. D.Smolen – 
14. Murčo z pen. 24. kolo Spartak Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 
0:1 (0:0) - B: 86. Faltus. 25. kolo SK Mladé – FK Spartak Kaplice 2:3 
(1:1) - B: 15. Hundsnurscher, 68. Lískovec – 5., 49. Faltus, 72. Svatoň. 
26. kolo FK Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 2:3 (1:1) - B: 20. 
Micák, 90. Valíček – 80., 88. Dalipi, 5. Valíček vlastní.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              červenec 
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   Fotbal     výsledky 
 

starší žáci - I. A třída 
18. kolo FK Spartak Kaplice – Jiskra Třeboň 4:0 
(3:0) - B: 14., 21. Divoký, 10. F.Marek, 48. Flaška. 
19. kolo FK Spartak Kaplice – SKP České 
Budějovice „B“ 0:5 (0:3) - B: Matěják 2, Mužík, 
Soukup, Trnka. 20. kolo FK Olympie Týn nad 
Vltavou – FK Spartak Kaplice 10:0 (3:0). 21. kolo FK 
Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 1:1 (0:1) 
penalty 5:4 - B: 69. Divoký z pen., rozh. pen. Fejtek – 
28. L.Valenta. 22. kolo Sokol Kamenný Újezd – FK 
Spartak Kaplice 2:1 (1:0) - B: za hosty Mich. Kozak.  
 

mladší žáci - I. A třída 
18. kolo  FK Spartak Kaplice – Jiskra Třeboň 4:0 
(1:0) - B: 21. M.Urazil, 44. Říha, 48. Flaška, 60. 
E.Marek. 19. kolo FK Spartak Kaplice – SKP České 
Budějovice „B“ 1:0 (1:0) - B: M.Urazil. 20. kolo FK 
Olympie Týn nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 2:1 
(1:1) - B: za hosty Flaška. 21. kolo FK Spartak 
Kaplice – Hluboká nad Vltavou 1:3 (0:1) - B: 51. Pál 
– 9., 48. Klimeš, 58. Rom. Rákosník. 22. kolo Sokol 
Kamenný Újezd – FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: 
M.Urazil, Fafl.  
 

st. přípravka - krajský přebor 
14. kolo – SKP Č.Budějovice Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK 
Spartak Kaplice 4:0 (3:0). * SKP České Budějovice – FK Spartak 
Kaplice 3:2 (1:1) - B: za hosty Bárta, Voj. Čutka. 15. kolo – J. Hradec 
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí – FK Spartak Kaplice 2:0 (2:0). * SK 
Strakonice 1908 – FK Spartak Kaplice 2:0 (2:0). 16. kolo – VOLNO  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
14. kolo – SKP Č. Budějovice Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK 
Spartak Kaplice 7:3 (2:2) - B: za hosty Jan Česák, Baxa, Mat. Lhotský. 
* SKP České Budějovice – FK Spartak Kaplice 9:0 (4:0). 15. kolo – 
J.Hradec FK Spartak MAS Sezimovo Ústí – FK Spartak Kaplice 10:1 
(5:0) - B: za hosty Jan Česák. * SK Strakonice 1908 – FK Spartak 
Kaplice 0:1 (0:0) - B: Jakub Česák. 16. kolo – VOLNO  
 

ženy – 3. liga 
17. kolo Čechie Příkosice – FK Spartak Kaplice 0:9 (0:6) - B: 22., 55. 
Koláčková, 40., 65. V.Jedličková, 15. H.Tomášová, 20. Bartoníčková, 
30. Bartyzalová, 35. vlastní, 76. Vaňková. 18. kolo FK Spartak Kaplice 
– SK Pavlíkov 3:0 (2:0) - B: 34. Vocedálková, 39. Vaňková, 58. 
Bartoníčková. 

 
   Obraná řský závod 
 

Dne 28. 5. 2011 se konal na kynologickém cvičišti v Kaplici druhý 
ročník obranářského závodu zařazeného do Animeal Jihočeské 
kynologické ligy. V loňském roce se tento závod jmenoval „O pohár 
chovné stanice Vepeden“. V letošním roce byl zaštítěn starostou 
města Kaplice a proto také od letošního roku ponese čestný název „O 
pohár starosty města Kaplice“. Animeal Jihočeská kynologická liga 
se skládá celkem z pěti závodů pořádaných základními 
kynologickými organizacemi v Jihočeském kraji. Všechny tyto 
závody musí být uspořádány ve dvou  kategoriích a to za prvé, podle 
mezinárodního zkušebního řádu IPO3 a za druhé podle národního 
zkušebního řádu ZVVl. Třebaže některé závody mohou obsahovat i 
výkony na stopách, do výsledků ligy se započítávají pouze body 
z poslušnosti a z obran. Individuální závody sice vyhlašují své vítěze, 
ale získané body se všem zúčastněným závodníkům  sčítají a po 
posledním závodu je na konci roku vyhlášen jako vítěz v každé 
kategorii ten závodník, který  nasbíral v celém ročníku nejvíce bodů.  
Animeal Jihočeská kynologická liga 2011 tedy zahájila naším 
obranářským závodem „O pohár starosty města Kaplice.“ V kategorii 
IPO 3, té obtížnější, se zúčastnili čtyři závodníci a v kategorii ZVV1 
závodilo osm závodníků.  
V kategorii IPO 3 se stala vítězkou Hana Kastlová se psem Zorro 
Dombai se 173 body, na druhém místě skončil Josef Rubenwolf 
s fenou Zora Rapačov se 169 body, na třetím místě Michaela 
Hovorková s Gallem Zla –Mi se 166 body a náš závodník Jiří Bartal 
s velmi mladou fenkou Charin Vepeden skončil čtvrtý se 160 body. 
 
 

 
Na snímku smíšené družstvo mladšího žactva Sokol TK Kaplice 

s trenérem. Vítěz krajského přeboru v tenise. 
   
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
V kategorii ZVV1 se stala vítězkou nejmladší účastnice závodu Jana 
Hořejší se psem Niki ze Stříbrného kamene se 184 body, druhá byla  
Ivana Štrobová s Lerim ze Stříbrného kamene se 184 body (rozhodla 
horší obrana o 1 bod) a třetí skončil Luboš Gric s Lukasem  
z Dvořákova sadu se 183 body. O kvalitní úrovni soutěže v této 
kategorii jistě svědčí i ten fakt, že jejími účastníky byli i dva 
profesionální psovodi Policie ČR. Svému stavu ostudu rozhodně 
neudělali, ale právě naopak ukázali, že se svými všestranně, pro 
výkon policejní služby, připravenými psy se mohou směle rovnat se 
sportovními, byť amatérskými, specialisty.  
Celá soutěž byla velmi dobře připravena díky obětavé práci členů 
ZKO Kaplice Na střelnici s vydatným přispěním všech 
sponzorů: Animeal chovatelské potřeby a krmiva - manželé 
Havlovi, Pištín, Elektrosprint  - Alena Faltinová, Kaplice, Město 
Kaplice - starosta města Bc. Pavel Talíř, Naso Computer - Ing. 
Miloslav Chlaň, Kaplice, HAPPY DOG - Euroben s.r.o. Teplice, 
CHS - Německých ovčáků z Meridolu  - Jiří  Bartal, Kaplice, CHS 
- Holandských ovčáků Tasmánský tygr - Nikola Halecká, Kaplice, 
Manželé Jiří a Drahomíra Tomešovi, Bujanov.   
Děkujeme všem sponzorům, závodníkům i divákům a těšíme se na 
setkání v našem kynologickém areálu opět příští rok, při konání III. 
ročníku obranářského závodu „O pohár starosty města Kaplice“.  

                                                                                   jc   
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   Z historie  
 
Česká škola v Kaplici  
do roku 1938 
 

Jako první vyučování s českým 
vyučovacím jazykem v Kaplici uvádí 
Antonín Kalbáč období farní školy před 
rokem 1552. Důkazy však neuvádí. První 
písemné  zprávy z období po Bílé hoře 
hovoří o německé jednotřídní škole „o 
jedné světnici v domě, který má dnes číslo 
popisné 119.“ Prokazatelně „české kurzy“ 
jsou doloženy z let 1771 až 1778, na 
kterých vyučoval Ignác Taton a Kašpar 
Winter.  V časopise Pošumaví, který 
vydávala Národní jednota pošumavská, se 
píše, že „není třeba dokazovat, že pro 
vývoj českého školství v Kaplici nebyla 
příznivá doba tereziánská a léta pozdější, 
přesto však Kindermann zavedl zde české 
vyučování, což svědčí o síle a významu 
Čechů v Kaplici. Ještě v letech 1879 až 
1882 za starosty Březského mluvilo se zde 
vážně o založení české školy. Opravdově 
se však věci neujal nikdo. České vyučování zavedené 
Kindermannem, zaniklo a časem utonulo v německých školách 
kaplických.“ 
 

V Rozpoutí byla od roku 1826 do roku 1869 česká jednotřídní škola, 
která byla filiálkou německé školy v Kaplici. Otázku otevření české 
školy v Kaplici položila až  Národní jednota pošumavská. Pražský 
odbor žádá 28. července 1896 své ústředí, ale to odpovídá, že by ráda 
v Kaplici založila českou školu, ale „prozatím je pro ni málo dětí, a 
proto raději vyčká poměrů příznivějších.“ O rok později, v roce 1897, 
založil odbor Národní jednoty pošumavské v Českém Krumlově 
„kaplický fond“, který měl poskytnout prostředky pro českou školu v 
Kaplici.  
 

V roce 1897 chodilo do kaplických škol 67 dětí, které neuměly 
německy. Většina těchto „českých“ dětí pocházela z okolních vesnic. 
Pokus o sepsání dětí, které by měly navštěvovat českou školu, však 
selhal. Rodičové, patrně ze strachu před Němci, se 21. listopadu 
nedostavili na schůzi, kde měl být proveden soupis dětí. V roce 1898 
koupil Staroměstský odbor Praha Národní jednoty pošumavské  dům 
číslo popisné 54 na náměstí v Kaplici, kde měla být česká škola. 
Prvého ledna 1899 potvrdila Ústřední matice školská, že je ochotna 
založit v Kaplici českou školu. Zatím jsem nezjistil, proč tento pokus 
byl opět neúspěšný. V roce 1901 se pokusil předseda Národní jednoty 
pošumavské v Kaplici o další zápis do české školy. Bohužel opět se 
špatným výsledkem, neboť 26. srpna 1901 píše, že „každý mu slíbil, 
že děti do české školy pošle, ale zapsati je nechtěl nechat. Kromě 
toho někteří otcové jsou za prací mimo Kaplici a matky se 
vymlouvají, že bez svolení otcova nemohou nic dělat.“ V roce 1905 
jsem našel zprávu z pražského ústředí Národní jednoty pošumavské, 
že „jakmile postaví budovu české školy ve Věžovaté Pláni, přistoupí 
ihned ke stavbě české školy v Kaplici.“ 
Dle zápisů z Prahy byly dvě hlavní příčiny oddalování stavby české 
školy v Kaplici. Kriticky poznamenává, že „místní odbor kaplický 
věnoval tamní školní otázce málo porozumění a zdá se, že většina 
Čechů v místě se vyhýbala práci směřující k založení české školy. 
Není proto divu, že před rokem 1910 otázka školská dostala se v 
Kaplici na vedlejší kolej.“ Úřední sčítání uvádí v Kaplici v roce 1900 
209 Čechů, ale v roce 1910 již jen 145. Dle mého názoru však tu byl 
mnohem vážnější existenční důvod. Závislí Čechové měli obavu o 
svou hospodářskou budoucnost, neboť měli na paměti dosavadní 
pronásledování Čechů v Kaplici. Mimo jiné byli z práce propuštěni i 
první tři předsedové odboru Národní jednoty pošumavské v Kaplici.     
Po všech dosavadních nezdarech o založení české školy v Kaplici 
nastala před první světovou válkou stagnace v této snaze. V roce 
1910 tuto stagnaci nepříznivě ovlivnilo v Praze také národnostní 
sčítání. A tak práce na otevření české školy v Kaplici se odkládá na 
příhodnější dobu. Teprve po vzniku Československé republiky bylo v 
Kaplici 16. září 1919 zahájeno vyučování ve dvou třídách české 

obecné školy. Vyučování v prvém 
ročníku české měšťanské školy v 
Kaplici bylo zahájeno v září 1921 a 
postupně byly otevírány další ročníky 
tak, že úplná česká měšťanská škola v 
Kaplici byla od školního roku 
1925/1926.  
Obě české školy byly umístěny ve staré 
školní budově, která již dávno 
nevyhovovala, a proto 30. září 1924 byl 
vyhledán komisí ministerstva veřejných 
prací vhodný pozemek pro stavbu nové 
české školy. Stavba byla zahájena na 
jaře 1937 a stavba byla ukončena v 
srpnu 1938. V budově bylo umístěno 7 
tříd měšťanské školy, 2 třídy obecné 
školy, 2 místnosti mateřské školy, 
kreslírna, tělocvična a 5 kabinetů. Dále 
zde byla školní kuchyně, dílny, šatna u 
tělocvičny, byty školníka a ředitele 
školy a místnost k úschově jízdních kol 
žáků, která byla pod tělocvičnou. Nová 
česká škola v Kaplici byla slavnostně 
otevřena 11. září 1938. Bohužel, ještě v 
témže měsíci přišel potupný Mnichov a 
počátkem října 1938 byla Kaplice 

násilně odtržena od Československa, Češi museli z Kaplice odejít a 
nová česká škola „spadla do klína“ Hitlerovu nacistickému Německu. 

  © František Schusser 
 

Na snímku nahoře budova zaniklé Kindermannovy školy 
 

Otázka pro čtenáře - pamětníky 

 
Budova na snímku - to je Státní obecná a měšťanská škola Dr. Emila 
Franke, postavená v Kaplici v létech 1937-38. Je jasné, že záběr 
pořídil František Seidel z Českého Krumlova a snímek má archívní 
číslo (4810). Na stěně budovy nad vstupním schodištěm ovšem chybí 
oficiální označení školy a vzniká tudíž otázka, zda byl snímek pořízen 
ještě před slavnostním otevřením 11. září 1938 (nápis ještě nebyl 
umístěn) nebo zda jde o záběr z doby po 10. říjnu 1938, kdy Kaplice 
již nebyla součástí ČSR (zabrána Německem). Co představuje 
kamenný objekt  uprostřed snímku? Proč jsou v popředí hromady 
kamení?  
Pomohou čtenáři při identifikaci? 

Pavel Mörtl 
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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.  
 

Hledám dlouhodobý podnájem v Kaplici, 1+KK, 1+1 nebo 2+KK. 
Kontakt: 604 187 863, 604 355 808.  
 

Pronajmu byt 1+1 v Kaplici, Míru 750, 2. patro. Podrobnosti na 
telefonu 728 297 371 po 18.00 hodině.  
 

Prodám garáž u školního statku, cena 59.000,- Kč.  
Telefon: 607 174 341.  
 

Koupím zděnou garáž v dobrém stavu v okolí Pohorské. Rozumnou 
cenu akceptuji. Tel. 607 238 595.  
 

Pronajmu od 1. 9. 2011 1+1 ve Školní ul., částečně zařízený. 
Nejlépe dlouhodobě. K doptání na tel. 607 238 595. 
 

Prodám byt 1+1 po částečné rekonstrukci na sídlišti 9. května ul. 
Míru. Tel.: 775 034 654.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

STUDIO LAURA 
LINECKÁ 413, KAPLICE   *  728 260 377 

 

DÁRKOVÁ POUKÁZKA 
 

kosmetika – kade řnictví – pedi+manikúra 
– nehtová modeláž – masáže – solárium  

- permanentní make up – tetování  
– IPL pulzní sv ětlo – kavitace – zábaly   

 

www.studiolaura.webnode.cz 
 

Stále hledáme kade řnici na ŽL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* PRODEJ MORAVSKÉHO  
   STÁČENÉHO VÍNA  
    - červené, rosé, bílé  

* PRODEJ LAHVOVÉHO VÍNA  

    - jakostní vína, pozdní sběr, výběr z hroznů,  
    kabinetní, barique, ledové, slámové,  
    botrytický sběr, výběr z bobulí  

* DÁRKOVÉ BALÍ ČKY   
 

pondělí - pátek 9.00 – 18.00  
sobota  9.00 – 13.00  16.00 – 19.00  

 

Linecká č. 216, Kaplice 
607 540 341 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

 
 
 
I. Řidič nákladního vozidla 

 

Náplň práce: 
- Rozvoz produkce  
- Asistence při nakládce a vykládce produkce  
- Kontrola uložení a zabezpečení produkce 
- Údržba a drobné opravy automobilu 

Požadujeme:  
- Řidičský průkaz skupiny B,C,E 
- Osvědčení na VZV výhodou 
- Znalost NJ výhodou 
- Samostatnost, pečlivost, flexibilitu 

Nabízíme: 
- Práce v moderním prostředí s možností 

seberealizace 
- Příspěvek na stravování, dopravu 
- Dvousměnný provoz 
- Zaměstnanecké benefity: mobilní telefon, 

příspěvek na penz. připojištění… 
 

Další informace:  
Termín nástupu: dohodou/ ihned  
Místo pracoviště: Kaplice, Linecká 646 
V případě Vašeho zájmu o danou pozici nám zašlete moti-
vační dopis a profesní životopis na e-mail: info@isotherm.cz  
Kontakt: +420 380 347 122, info@isotherm.cz,   
                www.isotherm.cz 

 


