
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník XV                       ZDARMA             číslo 11 / listopad 2011 

 

ZE DVOU SE TO 
LÉPE TÁHNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. listopad 2011 
v 19.30 hodin 

Kulturní d ům 
Kaplice 

   Elektronické ob čanské pr ůkazy  
 

Dle požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon 
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se budou od 1. 
ledna 2012 vydávat nové typy občanských průkazů – tzv. elektronické občanské 
průkazy. Tento systém bude dle rozhodnutí ministerstva vnitra navázán na agendu e-
pasů. V praxi to bude znamenat, že žádost se s občanem sepíše elektronicky a na úřadě se 
pořídí i fotografie.  
Vzhledem k tomu bude nutné v souvislosti s provedením obnovy centrálního infor-
mačního systému cestovních dokladů a s uvedením nového systému e-OP do provozu 
provést následující opatření: 
V pátek 18. listopadu 2011 nebude možné přijímat a zpracovávat žádosti o vydání e-
pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy občanům předávat. Odstávka se však 
netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“. 
O vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné 
požádat nejpozději do středy 14. prosince 2011, je-li žádost podána u úřadu příslušného 
pro vydání občanského průkazu (MěÚ Kaplice). Pokud je žádost podána u nepříslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu (tzn. Benešov nad 
Černou, Besednice, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Malonty, Rožmitál na Šumavě, 
Velešín), musí být žádost podána nejpozději 30. listopadu 2011. 

pokračování na str. 3 
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   Hřišt ě, opravená zbrojnice a Pieta  
 

Město Kaplice se v letošním roce ucházelo o několik dotací 
z Jihočeských grantových programů.  
V rámci Prioritní oblasti – dostupnost a infrastruktura – podpora 
výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich 

vybavení se nám 
podařilo získat finanční 
prostředky na „Zřízení 
dětského dopravního 
hřiště“  v areálu 
sportovišť u ZŠ Školní. 
Vznikl tak prostor pro 
bezpečnou a názornou 
výuku  předškolních a 
mladších školních dětí 
v oblasti pravidel silnič-
ního provozu.  
Hřiště bylo uvedeno do 

provozu v průběhu měsíce září a po dohodě se správcem objektu je 
možné jej využívat pro různé soutěže, hry, mimoškolní i školní 
aktivity. 
Z Grantového programu na podporu jednotek sborů dobro-
volných hasičů obcí Jč kraje byla spolufinancována akce: „Sanace 
zvlhlého zdiva – požární zbrojnice Žďár“. Problémy s vlhkostí 
objektu byly vyřešeny a věříme, že „jako nová“ zbrojnice bude 
členům sboru i nadále dobře sloužit a bude maximálně využívána pro 
akce pořádané Sborem dobrovolných hasičů a Městem. 
Neméně úspěšní jsme byli v letošním roce i při ucházení se o finance 
v rámci Grantového programu Jč kraje - Obnova drobné sakrální 
architektury v krajině. V obci Blansko byl z těchto prostředků 
restaurován kamenný pilíř 
s Pietou. Kamenná pozdněgotická 
boží muka s barokní vrcholovou 
plastikou Piety byla odborným 
restaurátorem p. MgA. Janem 
Koreckým demontována, odve-
zena do ateliéru, kde byl 
zhotoven základ zajišťující 
statiku díla, celá muka byla 
očištěna, kamenný materiál byl 
konsolidován, chybějící části byly 
plasticky doplněny. Vzhledem 
k rozdílnosti materiálů a jejich 
zpracovnání bylo provedeno ba-
revné sjednocení díla. Socha byla 
usazena na podstavu umístěnou 
na kamenném dříku a zrestau-
rované kamenné části díla byly 
hydrofobizací ošetřeny, aby 
odolávaly povětrnostním vlivům. 

Ivana Putzerová, Odbor správy majetku MěÚ Kaplice 
 

   Kontroly p ůvodc ů odpad ů 
 

Vážení občané města Kaplice, 
v rámci zlepšování odpadového hospodářství města Kaplice 
zintenzívní odbor životního prostředí a úřad územního plánování 
od 1. 1. 2012 kontroly povinností původců odpadů v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)! 
Zejména kontrolu smlouvy (doklad či potvrzení) na odvoz a uložení 
směsného komunálního odpadu, průběžnou evidenci odpadů, 
smlouvu (doklad či potvrzení) na odvoz a uložení tříděného a 
ostatního odpadu, případně souhlas k upuštění od třídění a souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady. Při zjištění porušení 
povinností bude původci odpadů uložena pokuta ve výši dle 
zákona o odpadech. 
Původcem odpadu  
- je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 
jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady 

vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob 
(nepodnikající občané), na něž se nevztahují povinnosti původce, se 
za původce odpadů považuje obec. 
Dle zákona o odpadech je každý původce odpadu povinen nakládat s 
odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a 
ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto 
zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady 
podle tohoto zákona určena. Každý je povinen zjistit, zda osoba, 
které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona 
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí 
jí být odpad předán.  
Původce má možnost využít systému zavedeného obcí na základě 
písemné smlouvy s Technickými službami Kaplice spol. s r.o., které 
zajišťují svoz jak komunálního tak separovaného odpadu. Podnikateli 
tak odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává 
odpad, má všechna příslušná oprávnění apod.) Separovaný odpad je 
dále možno po dohodě s Technickými službami odvážet do sběrného 
dvora – papír zdarma, plasty a sklo za poplatek. V každém případě je 
však nutné, aby každý podnikatel nakládal s odpady, které mu 
vznikají při jeho činnosti, řádně a v souladu se zákonem. Odkládání 
těchto odpadů do nádob rozmístěných na území obce je v rozporu se 
zákonem a pokutováno: 
Zák. č. 185/2001 Sb., § 66  
(1)  Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě 
oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému 
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné 
smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo 
odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem. 
 

Původce odpadu má dále dle zákona o odpadech povinnost vést 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi  
Původci odpadů, jsou vždy povinni vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s odpady bez ohledu na množství 
odpadů a druh odpadů, který z jejich činnosti vzniká. (Pozn.: tedy 
průběžnou evidenci vede podnikatel za jakýkoli odpad, který mu 
vzniká). Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za 
každý druh odpadu samostatně. Tato evidence slouží pouze původci 
samému a nikam se nezasílá. V případě, že dojde k překročení 
produkce odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů, či 100 t odpadů 
ostatních, je původce odpadů povinen zaslat do 15. února 
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 
odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Rozsah 
údajů nutných pro průběžnou evidenci upravuje § 21 a příloha č. 20 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
vyhlášky o podrobnostech, který mimo jiné stanoví, že průběžná 
evidence obsahuje: 
a) množství vzniklého odpadu (název a katalogové číslo a kategorie 
odpadu), 
b) způsob naložení s odpadem, podle kódů, 
c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a 
identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, 
d) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení 
evidence.  
Původce odpadů je povinen tuto evidenci archivovat nejméně po 
dobu 5 let. 
Zák. č. 185/2001 Sb., § 66  
(2)  Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k 
podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem 
stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení 
nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo 
nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému 
správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo 
evidenci po stanovenou dobu nearchivuje. 
 

S případnými dotazy se můžete obracet na p. Ivetu Haisovou 
z Technických služeb – 380 425 723 nebo Ing. Evu Žižkovou 
z odboru životního prostředí a úřadu územního plánování – 
380 303 144 

Odbor životního prostředí a úřad územního plánování 
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1. úterý Western sci-fi USA/Indie   ČESKÉ ZNĚNÍ  118 min.   

20.00 hod. KOVBOJOVÉ A VET ŘELCI  
 Na Divokém západě… Cizinec, který se probral 

z bezvědomí poblíž města Absolution, si naprosto vůbec 
nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho minulosti je 
podivný náramek na zápěstí. Vše se tu schyluje k souboji 
s vyspělými návštěvníky z jiné planety... Režie: J. 
Favreau. Hrají: D. Craig, H. Ford, O. Wilde, H. Ford, S. 
Rockwell  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno   
2. středa Dobrodružný akční USA   ČESKÉ ZNĚNÍ  124 min.   

20.00 hod. CAPTAIN AMERICA:  
  PRVNÍ AVENGER  
 Rogers je idealistický mladík, který stejně jako drtivá 

většina jeho vrstevníků touží vstoupit do armády, aby 
mohl Americe pomoci zdolat nacisty, až se jeho země 
zapojí do Druhé světové války. Jeho jediným 
předpokladem je zarputilost, která ve finále rozhodne o 
tom, že ho vyberou jako vhodného kandidáta pro 
unikátní vědecký experiment, který má Americe 
produkovat Supervojáky… Režie: J. Johnston. Hrají: Ch. 
Evans, H. Weaving, T. Lee Jones, H. Atwell  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno   
5. sobota Promítání pro nejmenší   68 min.   

16.00 hod. V ČERTÍCH SLUŽBÁCH  
  V čertích službách, Cvrček a housličky, Krtek a tran-

zistor, Ondra a Sněžný drak, Nepovedený panáček  
  Vstup 20,- Kč  
8. úterý Mysteriozní sci-fi USA    ČESKÉ ZNĚNÍ  112 min.   

20.00 hod. SUPER 8 
 Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super 

osmičku“ natočit horor, náhodou natočí dramatickou 
vlakovou nehodu a následně se ve městě začnou dít 
zvláštní věci… V produkci S. Spielberga.  Režie: J. J. 
Abrams. Hrají: J. Courtney, K. Chandler, E. Fanning  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno   
9. středa Rodinná komedie USA    ČESKÉ ZNĚNÍ  104 min.   

19.00 hod. OŠETŘOVATEL  
 Zvířata ze ZOO se rozhodnou porušit kód mlčenlivosti 

vůči lidem, a pomoci svému oblíbenému ošetřovateli 
získat pozornost ženy, kterou miluje. Režie: F. Coraci. 
Hrají: K. James, A. Sandler, S. Stallone, R. Dawson 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
15. úterý Drama USA    139 min.   

20.00 hod. STROM ŽIVOTA  
  Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade 

řadu otázek a snaží se v životě zorientovat. Kde je 
pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život... Hvězdně 
obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem 
nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie. Režie: T. 
Malick. Hrají: B. Pitt, S. Penn, J. Chastain, K. Matchett 

 Vstup 75,- Kč, mládeži přístupno 
22. úterý Animované drama ČR/Německo   87 min.   

20.00 hod. ALOIS NEBEL  
 Cesta v prostoru i čase. Vizuální a atmosférická lahůdka 

podle komiksu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Příběh 
výpravčího, sloužícího na malé stanici v Jeseníkách, kde 
se začínají dít nezvyklé věci. Nebela pronásledují 
halucinace a zažívá traumata našich dějin - odsun Němců 
a sovětskou okupaci. Režie: T. Luňák. Hrají: M. Krobot, 
K. Roden, T. Voříšková  

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno   

23. středa Krimi drama USA   118 min.   

20.00 hod. OBHÁJCE 
 Haller, charismatický trestní advokát dostane z ničeho 

nic svůj velký životní případ: obhajobu bohatého 
playboye z Beverly Hills, obviněného z pokusu vraždy. 
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s velkým 
finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj 
dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí. 
Režie: B. Furman. Hrají: M. McConaughey, M. Tomei, 
R. Phillippe  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
29. úterý Česká pohádka    118 min.   

18.00 hod. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL 
30. středa Saxána  nyní žije  v krásné rodinné vile  se svým manže- 
18.00 hod. lem a dcerkou Saxánkou. Na co ale úplně zapomněla, je 

půda skrývající tajemství o jejím předešlém 
čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství 
náhodou Saxánka objeví... Režie: V. Vorlíček. Hrají: P. 
Černocká, H. Nováčková, J. Hrušínský, J. Bohdalová, P. 
Nárožný, N. Konvalinková   

 Vstup 75,- Kč  
 

 
 
 
 
 
 
16. 11.  Soutěž AŠSK ve volejbalu, kat. VI.b dívky 
               Od 9.00 hodin v SZŠ v  Českém Krumlově 
2. 12.  Dětská porta – účast dětí z hudebních kroužků DDM na 

soutěži v Českém Krumlově 
2. 12.  ČERTOVSKÉ HRÁTKY 
              - mikulášská nadílka pro děti z kroužků DDM  
              - začátek v 16.00 hodin ve vestibulu DDM 
 

   BABKA ŤAPKA na kraji sv ěta  
 

neb Nový Zéland očima české babičky 
 

Zveme příznivce cestování na autorské čtení A. J. Nyklové cestopisu, 
které se koná 10. 11. 2011 ve 14.00 hodin v prostorech Domova pro 
seniory Kaplice, ul. Míru 366, Kaplice.  
Touto cestou děkujeme všem, kteří se zúčastnili  Dne otevřených 
dveří 12. 10. 2011 v Kaplici a 11. 10. 2011 v Českém Krumlově.  

Za Domov pro seniory Kaplice Mgr. Hana Šinková 

 
   Elektronické ob čanské pr ůkazy  

 

pokračování ze str. 1 
Poslední termín pro nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven 
na pondělí 19. prosince 2011. Pak bude systém do konce roku 2011 
odstaven, tzn. e-pasy nebude možné nabírat, kontrolovat, reklamovat 
ani vydávat. Avšak pasy typu „blesk“ bude možné vydávat i po tomto 
termínu. 
Rovněž do 19. prosince 2011 bude možné podat žádost o zapsání 
titulu do vydávaného e-pasu, do již vydaných pasů typu „blesk“ i e-
pasů bude možné zapsat titul do 31. prosince 2011. Od 1. ledna 2012 
se tituly do cestovních dokladů podle platné právní úpravy 
zapisovat už nebudou. 

Ministerstvo vnitra ČR 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
listopad 

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

 

Den otev řených dve ří střední 
školy v Kaplici 
 

Gymnázium, SOŠE   úterý 22. 11. 2011 od 15.00 hodin 
SOU     čtvrtek 24. 11. 2011 od 15.00 hodin 

Srdečně zveme! 
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: 
 

5. prosince   MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA  PRO DĚTI   na náměstí 
20. prosince  VÁNOČNÍ KONCERT     

 
 
 
 
 
 

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 4. 11. 2011 

FOTOGRAFIE RYBÁ ŘE A CESTOVATELE  
JAKUBA VÁGNERA 
Fotografie z dobrodružných výprav slavného českého rybáře Jakuba 
Vágnera. Pořádá pobočka ČSOB Kaplice a KIC Kaplice.  
Výstavní síň kulturního domu Kaplice, I. patro  
 

22. listopad, úterý     od 19.30 hodin  

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE  
Zábavná show Zdeňka Izera, jehož partnerkou bude Šárka Vaňková. 
Těšit se můžete na oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných 
soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček.  
Kulturní dům Kaplice   Vstupné 200 / 180,- Kč 
 

24. listopadu, čtvrtek   od 18.00 hodin 

Z HISTORIE PLAVENÍ D ŘEVA NA ČERNÉ, 
POHOŘSKÉM POTOCE A MALŠI  
Rod Buquoyů a jeho úsilí o využití lesního bohatství, úpravy břehů a 
stavba vodních nádrží, způsoby plavení (volná plávka, vory), konec 
plavení s nástupem železnice, poslední roky plavení, památky na 
plavení v dnešní podobě a mnoho dalšího. Beseda s p. Pavlem 
Mörtlem, doplněná četnými fotografiemi, plánky, dobovými mapami.  
Městská knihovna, oddělení pro děti  
 

25. listopad, pátek     od 15.00 hodin  

ZIMNÍ TANE ČNÍ SETKÁNÍ SENIOR Ů 
Hraje dechová hudba Malá Agrovanka, vystoupí děti z MŠ a ZUŠ 
Kulturní dům Kaplice  zve Občanská komise MěÚ Kaplice 
 

26. listopad, sobota    od 14.00 hodin 

HRÁTKY S ČERTY 
Pionýrská skupina Poutníci zve všechny děti a jejich rodiče.  
Městský park v Kaplici 
 

27. listopad, neděle    od 18.00 hodin 

ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU  
Zahájení adventu v Kaplici. Vystoupí pěvecký sbor Canzonetta a 
žesťový kvintet Kasiopea z Českých Budějovic. Adventní jarmark po 
celý den. Občerstvení.     
Náměstí Kaplice    
 

28. listopad, pondělí    od 19.00 hodin  

TRAVESTI SHOW HANKY PANKY 
TECHTLE MECHTLE  
Stefany, Dolores, Sofia a Alex v novém pořadu, plném známých 
hudebních melodií, vtipů, nadsázky a komických scének. Nebude 
chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako Petra Janů, 
Hanka Zagorová a Drupi, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, Chris Norman, 
rocková babička Tina Turner, Annie Lenox s Arretou Franklin, 
George Michael a další...  
Kulturní dům Kaplice    Vstupné 220,- Kč  
 

Pátky od 19.00 hodin  

TANEČNÍ KURZ PRO ZA ČÁTEČNÍKY 
Kulturní dům Kaplice     
 
   
 

 
 
 
 
 

   Pozvánka do Archy  
 
Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Naboženství dětí v Dolním Dvořisti  středa ve 13.00 hodin  
Kytarový kroužek dětí v D. Dvořisti   středa ve 14.00 hodin  
 

Duše Petra Voka 
Přednáška. Naším hostem bude jihočeský publista Richard Vlasák. 
Všichni jste srdečně zváni! Vstupné dobrovolné  
Pátek 4. listopadu v 18.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  
 

Modlitba Páně   
28. ekumenický večer  
Středa 9. listopadu  v 18.00 hodin na katolické faře   
 
 

 
Pozvánka na besedu v knihovně 24. 11.   Rechle pod Blanskem, tak 
vypadaly v  70. létech minulého století - děti z blanské školy s 
učitelkou Terezií Hálkovou. Dnes z rechlí stojí jen kamenné části.  
 
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

7. listopad   Ekvádor a Galapágy  
Cestovatelská přednáška v klubu důchodců od 18.00 hodin. Pořádá 
Knihovna v Benešově nad Černou. Jiří a Alena Márovi vypráví o 
naplnění dalšího cestovatelského snu svého syna Jirky upoutaného na 
invalidní vozík. Zastavíme se v Karibském moři. Povíme Vám o 
studiu španělštiny a životě v ekvádorské rodině. Poznáte 
podivuhodná tajemství rovníku. Zjistíte jak nebezpečný je život v 
amazonské džungli. Podíváme se za ojedinělými zvířaty na 
Galapágy… Jiří Mára je autorem pěti cestopisných knih a 
dokumentárních filmů, které budou na besedě také nabízeny. 
Benešov nad Černou 
 

10. listopad  Lampiónový průvod v Omleničce  
Dráčci Omlenička - občanské sdružení pro děti a mládež zvou na 
lampiónový průvod s vyprávěním o životě svatého Martina. Sraz je 
v 17.00 hodin na návsi v Omleničce. Nezapomeňte si vzít s sebou 
lampiony a dobrou náladu.  
 

Listopad, prosinec Peklománie v Borovanech  
Prohlídky pekla s průvodcem – Podzámčí. Pořádá SDH Borovany. 
Termíny: listopad – 18., 19., 25., 26., prosinec 2., 3., 5., 9., 10. 
Rezervace v knihovně, tel. 387 001 346. Vstupné: děti 20 Kč, ostatní 
50 Kč, rodina (2+2) 100 Kč. www.borovany-cb.cz 
 
 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena     listopad 
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   Projekt Hledáme ko řeny  
 

– prolínání historie a současnosti 
 

Městu Kaplice se v letošním roce podařilo získat dotaci z Fondu 
malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko 
v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007-2013 na projekt Hledáme kořeny – 
prolínání historie a současnosti.  
Na základě historických podkladů a tradic spojujících regionální 
historii, kulturu a vzdělanost v pohraničí jižních Čech a Rakouska 
vznikla myšlenka navázat na tyto prameny a prohloubit spolupráci na 
obou stranách hranice. Dlouholetá spolupráce mezi Městskou 
knihovnou v Kaplici a Základní a Praktickou školou v Omlenické 
ulici přinesla ovoce v podobě publikací, které čerpají z pověstí a 
pamětí zdejšího kraje (Putování za duhou), historie řemesel a 
dovedností lidí v kraji (Zapomenutá řemesla) a nahlíží na témata 
vorařství, formanství a koněspřežky očima dětí (Cestou necestou) 
v rovině sounáležitosti obou národů, národní historie a propojování 
lidských osudů. Tyto netradiční publikace vyjdou ve dvojjazyčné 
verzi a budou dle zájmu a potřeb distribuovány na školy, 
veřejnoprávní a vzdělávací instituce na obou stranách hranice. 
Nedílnou součástí tohoto projektu byl též seminář zaměřený na školy, 
školní i veřejné knihovny, obce, vzdělávací a informační instituce 
regionu nazvaný Cestou necestou. V předsálí Kulturního domu 
v Kaplici  byly dne 5.10.2011 prezentovány práce dětí tématicky se 
vztahující k obsahu výše uvedených publikací. Výstava měla 
obrovský ohlas, výtvarné počiny dětí se návštěvníkům velmi líbily. 
Přednášky a prezentace, které měli účastníci možnost zhlédnout a 
vyslechnout byly velmi poučné a inspirativní. Mgr. L. Šímová 
prezentovala využití výtvarné výchovy a pracovního vyučování při 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O důležitosti 
regionální literatury při práci veřejných knihoven, přibližování 
historie regionu a vytváření vztahu k místu, kde žijeme, hovořila ve 
svém příspěvku p. D. Wimmerová. Historii voroplavby na Malši a 
Vltavě poutavě přednesl pan Mörtl, paní Jelínková jeho povídání 
doplnila zajímavými fotografiemi a úryvky z kronik vorařů. Bohužel 
jsme se nedočkali přednášky pana Huberta Roisse z Freistadtu, který 
se ze zdravotních důvodů nemohl semináře zúčastnit. Plnohodnotně 
jej ovšem zastoupil pan Bernhard Riepl, původem ze Sandlu, který 
pohovořil o důležitosti navazovat na společnou regionální historii 
obou národů, řekl několik slov k překladům knih, seznámil účastníky 
s tím, jak v Rakousku fungují knihovny. S historií koněspřežné dráhy 
nás seznámil pan V. Hajer. Obrovský zájem byl o výtvarnou dílnu, 
která byla opravdu povedenou tečkou  semináře. Mgr. Milada 
Halabrínová za pomoci svého šikovného syna Fandy předvedla 
potisk plátěných tašek. Účastníci si potom mohli sami vyzkoušet 
práci se šablonou (tiskátkem), válečkem a barvou. Děkuji touto 
cestou všem, kteří se na organizaci semináře podíleli, účastníkům 
semináře za příjemnou a tvořivou atmosféru, paní Halabrínové a 
Fandovi za trpělivost a ochotu a přeji všem učitelům a dětem 
Základní a praktické školy v Kaplici dostatek dobrých a 
realizovatelných nápadů, dobrou vzájemnou spolupráci a  radost 
z dosažených výsledků. 

Ivana Putzerová, Odbor správy majetku, MěÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prodej knih v knihovn ě 
 

V kaplické knihovně probíhá stále prodej vyřazených knih 1 ks za 5,- 
Kč. Jak v oddělení pro děti, tak pro dospělé.  
 

   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  30. září 2011  
 

PŘÍJMY 
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v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 13 000 13 000,0 8 747 212,50 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 3 700 3 700,0 1 323 135,50 
daň z příjmů právnických osob 15 000 15 000,0 10 637 951,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 3 500 3 500,0 3 129 490,00 
daň z přidaté hodnoty 24 000 24 000,0 18 845 508,00 
daň z nemovitostí 7 000 7 000,0 6 728 989,00 
ostatní daně a poplatky 830 834,3 848 346,00 
správní poplatky 3 869 3 896,4 3 025 617,00 
místní poplatky 2 974 3 056,0 2 285 962,00 
likvidace komunálního odpadu 3 500 3 500,0 3 347 830,00 
ostatní odvody z vybraných činností 920 920,0 688 812,28 
Daňové příjmy celkem 78 293 78 406,7 59 608 853,28 
příjmy z poskytování služeb     249 288,5 260 895,00 
odvody příspěv. organizací           3 363 3 719,4 2 068 355,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 327 6 625,0 5 972 199,18 
příjmy z úroků  a dividend                               300 300,0 227 892,71 
přijaté sankční platby           1 000 1 295,0 1 137 921,00 
náklady řízení 119 146,0 86 500,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168,0 486 465,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 178,5 175 645,95 
přijaté pojistné náhrady          57,9 99 565,00 
odměna za tříděný odpad                   300 300,0 390 561,00 
příjmy z úhrad dobývacího prostoru   50 76,4 85 364,00 
ostatní příjmy 85 583,4 451 059,20 
splátky půjček SF, ZBÚ                        86 101,0 121 700,00 
Nedaňové příjmy celkem  13 047 14 839,1 11 564 123,04 
příjmy z prodeje bytů,domů a 
nebyt.prostor 1 700 1 700,0 295 950,00 
příjmy z prodej pozemků 200 356,0 437 369,00 
Kapitálové příjmy celkem  1 900 2 056,0 733 319,00 
dotace výkon agendy soc.služeb               293,2 293 200,00 
dotace soc. práv. ochrana dětí   1 217,7 1 630 505,00 
dotace ze SR v rámci 
souhr.vztahu               16 997 18 102,0 13 852 897,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 400 16 000,0 12 100 000,00 
dotace ze SR příspěvek na péči  25 000 25 000,0 19 370 000,00 
dotace ze SR a EU 2 600 5 011,0 3 326 051,80 
příspěvky od obcí  1 988,3 2 040 345,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 1 000 1 000,0 694 282,00 
převod z HČ použití fondu, SF  1 979,0 261 591,00 
převod z HČ záloha na zisk BSŠ 2 312 2 312,0 1 541 032,00 
dotace Mze - vodovod  
a kanalizace Hubenov 10 875 10 875,0 10 874 825,76 
dotace MŽP-MŠ Nové Domovy  4 719,0 3 112 076,28 
dotace Jč. kraje  792,0 869 008,47 
Přijaté dotace celkem  70 184 89 289,2 69 965 814,31 
PŘÍJMY CELKEM 163 424 184 591,0 141  872 109,63 

 
VÝDAJE 
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v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 45,0 4 677,48 
čipování psů 30 20,0 5 040,00 
údržba městských pozemků-louky 20 20,0 8 000,00 
nákup lesních pozemků 500 2 000,0 11 410,00 
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dotace a příspěvky na hospodaření 
v lesích  1 012,6 1 012 414,00 
nákup auta HČ  61,0 60 862,00 
výstava trofejí 15 15,0 14 868,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 675 3 173,6 1 117 271,48 
Bělidlo 101 - multifunkční 
komplex 100 100,0   
komunikace úklid 4 029 4 029,0 3 021 750,00 
komunikace úroky z uvěru 200 200,0 185 849,00 
opravy komunikací 1 050 730,0 341 584,00 
BESIP propagace, materiál 10 10,0 8 297,40 
vyhrazená parkovací místa ZTP 20 20,0 3 404,00 
příspěvek nadace Jč cyklostezky 8 8,0 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 40 40,0 19 905,00 
dopravní značení, odtah vraků 220 240,0 148 168,00 
údržba krajnic u obecních komunikací 130 130,0 122 724,00 
oprava autobusových zastávek 50 50,0 2 942,00 
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 1 300 2 441,0 566 043,50 
rekonstrukce komunikace Blansko 
- Na Papírně 2 500 2 500,0 2 440 032,00 
dopravní hřiště ZŠ Školní - dotace  114,0 158 683,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  50 50,0  
Doprava celkem 9 607 10 562,0 7 026 576,90 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 158 737,0 735 034,00 
vodovod, kanalizace Hubenov, 
Dobechov, Pořešín 100 100,0 63 246,00 
vodovod, kašna Blansko 20 20,0 11 123,00 
výměna ovládací armatury 
vodovod Kaplice 100 100,0  
Velký Chuchelec - odkyselovací filtr 600 600,0 713 065,20 
opravy kanalizací a vpustí 950 685,0 593 787,80 
rekonstrukce kanalizace Bělidlo 1 100 526,0 525 372,70 
vodovod a kanalizace Hubenov 20 615 20 783,0 20 794 421,78 
PD k plánovaným akcím 180 180,0 6 996,00 
Vodní hospodářství celkem 23 823 23 731,0 23 443 046,48 
Spoje - zřízení TV Prima   1,6 1 520,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 3 521 3 521,0 2 640 000,00 
MŠ Nové Domovy - Nové Domky-
oprava topení  12,1 12 072,00 
MŠ 1. máje 771 přísp. na činnost  1 300 1 400,0 1 025 072,00 
MŠ Nové Domovy-Nové Domky-
zateplení pavilonu B 1 800 260,0 261 479,20 
přestavba učebny ZŠ Školní na MŠ  1 552,0 1 713 139,00 
MŠ 1.máje 771 výměna oken   520,0 523 538,80 
MŠ Nové Domovy zateplení -
dotace                          7 000 8 652,0 4 276 739,55 
Předškolní zařízení celkem 13 621 15 917,1 10 452 040,55 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  5 020 5 020,0 3 772 500,00 
ZŠ Fantova dotace Spirála  71,0 71 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 5 100 5 100,0 3 825,00 
ZŠ Školní dotace Jč. kraj   365,6 1 418 081,27 
ZŠ Školní a Fantova - opravy budov 2380 3 414,0 7 215 324,80 
Základní školy celkem 12 500 13 970,6 12 480 731,07 
městská knihovna 2 291 2 291,0 1 585 850,00 
kronika města 35 35,0 20 222,00 
přeshraniční spolupráce 25 25,0 1 378,00 
KIC příspěvek na činnost 4 485 4 485,0 3 363 000,00 
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 1 141,3 1 267 861,00 
Grant Jč. kraje KIC - Rožmberský rok  70,0 70 000,00 
občanská komise 100 100,0 58 291,00 
Kultura celkem 7 936 8 527,3 6 674 847,00 
běžné opravy sportovišť 1 725 185,0 134 731,00 
koupaliště 360 360,0 325 947,00 
neinv. příspěvek sport.odd. na mládež 660 660,0 660 000,00 
příspěvky na zájm. činnost mládeže 110 110,0 110 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 150 150,0 150 000,00 
opravy a vybavení dětských hřišť 206 206,0 45 978,80 
lyžařská běžecká trasa 10 10,0 10 000,00 
příspěvek na ostatní zájm. činnost org. 125 125,0 125 000,00 

Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  3 346 1 806,0 1 561 656,80 
Zdravotnictví   12 12,0 9 000,00 
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ 1 560 1 560,0 1 060 771,33 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 100 100,0  
příspěvek na údržbu nemovitostí 100 100,0  
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 96,0 72 816,78 
rekonstrukce Novohradská č.p. 63-64 
PD 400 447,0 446 400,00 
regulace tepla gymnázium, OA 300 266,0 265 147,00 
rekonstrukce sálu Slovan 100 100,0  
dům u radnice s pasáží PD  431,0 430 800,00 
pojištění majetku 350 350,0 238 482,00 
veřejné osvětlení energie 750 750,0 504 895,51 
veřejné osvětlení údržba, rekonstrukce 1 182 1 182,0 785 589,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 722 720,4 578 551,00 
právní služby a soudní výlohy  50 50,0 14 054,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro spr. 
obvod 250 100,0 66 456,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 130 130,0 30 401,00 
ostatní opravy majetku 600 380,0 14 148,00 
převody pojistného plnění  28,0 34 000,00 
městský mobiliář 150 150,0 44 379,00 
nákup pozemků 500 500,0  
výkup havarij objektů, odstr. 
havarijních staveb 400 400,0  
věcná břemena, nájmy 40 40,0 1 478,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 500 500,0 246 947,00 
dotace z EU služby 900 761,0 159 600,00 
náhrada AM invest-zmařená investice  338,0 338 000,00 
projektové dokumentace k dotacím 700 169,0 42 872,00 
Bydlení, komun. služby celkem 9 880 9 648,4 5 375 787,62 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd. odpadu 121 249,0 129 479,00 
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 585 972,0 834 999,80 
sběr a svoz komunálního odpadu 9 368 9 368,0 7 762 906,00 
likvidace černých skládek, autovraků 70 60,0 51 191,00 
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 75 75,0  
úklid města 4 386 6 126,0 4 819 500,00 
úklid zeleň města  30 10,0  
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 465 550,0 264 636,00 
park WC  135 135,0 93 372,32 
péče o vzhled - vánoční a květinová 
výzdoba  240 72,0 18 828,00 
Ochrana život. postř. celkem 15 475 17 617,0 13 974 912,12 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 36 400 41 000,0 30 495 295,00 
Dům s pečovatelskou službou     673 1 215,0 678 832,64 
Chráněné bydlení Blansko 688 1 007,0 516 267,47 
klub důchodců 113 113,0 26 001,00 
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  109 109,0 9 869,00 
Sociální péče celkem 1 583 2 444,0 1 230 970,11 
Civilní nouzové plánování 15 15,0   
Městská policie 2 690 2 786,1 2 054 484,41 
Požární ochrana 972 1 073,5 293 871,09 
Místní zastupit. orgány 2 037 2 265,0 1 483 706,65 
Sčítání lidu 2011   39,5 12 428,90 
Činnost místní správy 31 887 33 160,2 21 926 012,20 
Finanční operace  
a ostatní činnost 4 027 5 584,2 115 023,51 

VÝDAJE  CELKEM                                                        176 586 193 434,1 139 729181,89 
    
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na bankovních účtech 14 944 17 625,1 2 901 419,13 
přijatý úvěr 7 000   
uhrazené splátky dlouhodob. půjček -8 782 -8 782,0 -5 044 346,87 

FINANCOVÁNÍ CELKEM 13 162 8 843,1 -2 142 927,74 
J. Holemá, MěÚ Kaplice 
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  Mateřská škola  
 

v Nových Domovech zkrásněla 
 

Od konce května do 26. září 2011 proběhly v celém areálu naší 
mateřské školy stavební práce: zateplení obvodových stěn, zateplení 
pod střechou, výměna oken a částečné úpravy kolem budov. Byla 
natažena barevná fasáda, budovy byly vyzdobeny zvířátky ze ZOO, 
došlo i k několika úpravám uvnitř školky. Ke kuchyni byla přistavěna 
rampa. Na chodbě v promrzající a kluzké části bylo položeno 
elektrické podlahové topení, ke vchodu u pavilonu položen nový 
chodník a upravena školní zahrada. Realizací tohoto projektu dojde 
ke snížení emisí CO2 o cca 66,3t/rok a úspoře energie cca 395 
GJ/rok.   
Ráda bych za zaměstnance, rodiče i děti vyjádřila velké poděkování 
Městu Kaplice, panu starostovi Bc. P. Talířovi a Zastupitelstvu, které 
schválilo a realizovalo projekt stavebních úprav v naší mateřské škole 
a zpracovateli projektu Studiu ARCHA s.r.o. Projekt byl již několik 
let naplánován a nyní se podařilo ho realizovat.  Dotace podala a 
spolufinancovala z 85% Evropské unie – Fond soudržnosti pro vodu, 
vzduch a přírodu, 5% financoval Státní fond životního prostředí ČR, 
10% Město Kaplice. Město dále financovalo i neuznatelné náklady. 
Dále bychom chtěli poděkovat paní Putzerové, která vyřizovala 
dokumentaci k projektu, zástupcům investora pánům Kalošovi a 
Štětinovi za neustálý dohled nad stavbou, technickému dozoru 
investora STAVINVEST Ing. Kuncovi a stavbařům - firmě SaM 
silnice a mosty Česká Lípa, závod České Budějovice stavbyve-
doucímu Ing. Budařovi, firmě J.Z.M. s.r.o. - Ježek Kaplice T. a V. 
Ježkovi a firmě Oknotherm Kaplice p. Holinkovi. Děkujeme za 
odvedenou práci, ochotu, vstřícnost a pořádek v celém areálu.   
Za krásné obrázky děkujeme paní Jeníčkové. A nakonec bych chtěla 
poděkovat i zaměstnancům mateřské školy za generální úklid, 
ztíženou práci učitelek a trpělivost rodičů, protože rekonstrukce 
probíhala i v plném provozu. 

Hana Voglová ředitelka 
 

  
   Peníze z grantu na ZŠ Školní 
 

Rada Jihočeského kraje svým usnesením rozhodla o poskytnutí 
grantu v rámci Jihočeských krajských programů na podporu práce s 
dětmi a mládeží pro rok 2011 na realizaci projektu s názvem 
,,Sportování ve volném čase“. V rámci tohoto projektu nám byly 
poskytnuty finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč na podporu 
pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání. Díky této 
finanční podpoře jsme mohli nakoupit sportovní vybavení, které 
využíváme zejména při hodinách volnočasových aktivit – pohybo-
vých her v 1. – 5. ročníku a v hodinách sportovní výchovy na 2. stupni.  
Získali jsme jak vybavení pro kolektivní sporty (florbalové hokejky,  
míče na kopanou a volejbal), na atletiku (žebřík na frekvenční běh, 
plastové překážky, kužely), tak i na gymnastiku (žíněnky a odrazový 
pružinový můstek). Podařilo se nám tak modernizovat a doplnit 
sportovní vybavení školy. Přispěje to významnou měrou ke 
zkvalitnění výuky a sportovních aktivit žáků v odpoledních hodinách. 

  Vladimír Kratochvíl 

   Zátoň – Varšava – Londýn – Víde ň 
 

 
Začátek školního roku byl pro kaplické studenty doslova nabitý 
novými zážitky a zkušenostmi. V posledním srpnovém týdnu se dvě 
skupiny vybraných studentů zúčastnily zajímavých evropských 
projektů zaměřených převážně na média a komunikaci. Sextáni tak 
měli možnost strávit 10 dní společně s dalšími mládežníky z Itálie, 
Portugalska, Slovinska a Slovenska v Zátoni nedaleko Českého 
Krumlova. V rámci této evropské výměny si vyzkoušeli zajímavou 
práci s nejrůznějšími typy médií (natáčení filmového dokumentu a 
filmové animace, nahrávání písniček v hudebním studiu, práce 
moderátora v rádiu). Celá akce byla zakončena závěrečným výletem 
do Prahy spojeným s exkurzí do České televize. 
Druhá skupina studentů třetího ročníku vyrazila pro změnu do 
zahraničí. Takřka ve stejném termínu se tato šestice podívala do 
oblasti východního Polska a metropole Varšavy, kde sbírala nové 
cestovatelské a kulturní zážitky. 
V polovině září se téměř čtvrtina studentů kaplického gymnázia a 
obchodní akademie zúčastnila poznávacího zájezdu do Londýna a 
Oxfordu. Ve Velké Británii se jim tak naskytla možnost prozkoumat 
nejvýznamnější památky britské metropole a nahlédnout takřka až do 
kuchyně nejznámějšího univerzitního města na světě.  
Nabitý zahraniční program byl zakončen v pondělí 10. října, kdy se 
vybraní studenti vydali do Vídně na slavnostní ukončení mezinárodní 
výstavy Anna Franková – „Odkaz pro dnešek.“ Po zhodnocení celé 
akce z úst organizátorů z rakouského centra Anne Frank, byli všem 
průvodcům a zúčastněným slavnostně předány průvodcovské 
certifikáty. 
Předchozí dva měsíce školy tak umožnily mnoha studentům 
gymnázia a obchodní akademie poznat nové kamarády 
z nejrůznějších evropských států, seznámit se s svébytnou kulturou 
Velké Británie a získat zaslouženou odměnu za čas strávený na 
evropském projektu o lidských právech inspirovaném životním 
příběhem Anny Frankové. 

Jaroslav Král, učitel na G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Poděkování firmě MATRACE 
V 1.A ZŠ Školní budou od října všichni sedět na měkkém. 
Prvňáci a paní učitelka moc děkují firmě Matrace Kaplice za 
vyrobení dvaadvaceti sedáků na židle. 

 Dana Jiraňová 
 

Zase jsme pomáhali!  
Veliké poděkování všem očanům, kteří přispěli nadacím - Život 
dětem a Světluška. Celkem jsme vybrali 13 482,- Kč. 
Finanční prostředky rozděluje rada odborníků, aby peníze přišly těm 
nejpotřebnějším. Jsme rádi, že Vám nejsou nemocní a handicapovaní 
lhostejní. 

 G, SOŠE A SOU Kaplice 
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1. 11. Z TICHÉ DO POHORSKÉ VSI   13 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Tiché. Trasa: Tichá – po Č. – 
Hor. Tichá – Janová Ves – Jednoty – Pohorská Ves, autobus v 12.50 
hodin.  
8. 11. ZE ZUBČIC DO CHABI ČOVIC   11 km  
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Zubčic. Trasa: Zubčice – 
Malčice – Přídolí – Zahrádka – Chabičovice, autobus ve 12.55 hodin. 
15. 11. Z BUJANOVA DO DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ  10 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Bujanova. Trasa: Bujanov – 
Přibyslav – Trojany – Dolní Dvořiště, autobus ve 13.20 hodin.  
22. 11. Z MIRKOVIC DO VELEŠÍNA   8 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice – 
Žaltické Samoty – Markvartice – Velešín, autobus ve 13.10 nebo 
14.20 hodin.  
29. 11. NOČNÍ VÝLET S LUCERNI ČKOU  6 km 
Odchod z parku v 17.00 hodin. Trasa: Suchý vrch – Bělidlo – 
Zámeček – Kaplice.   
 

   Zlato i st říbro putuje i do Kaplice 
 

Mistrovství světa v raftingu 2011 
 

Od 4. do 16. října letošního roku se v daleké Kostarice konalo 
Mistrovství světa v raftingu. Divoké peřeje řeky Rio Pacuare se 
vydaly pokořit i tyto české posádky: TOMI REMONT TEVA 
TYGŘÍCI – posádka žen, v níž figuruje i jméno bývalé členky 
vodáckého oddílu Utopenci Kaplice – Zuzky Valtrové,  TOMI 
REMONT RAFTING VLTAVA – posádka mužů s dalším 
jihočeským reprezentantem – Lukášem Novosadem 
z českokrumlovského vodáckého oddílu a v neposlední řadě posádka 
juniorského týmu TOMI REMONT ENVY HANACE s kaplickým 
Filipem Musilem, který je členem juniorské posádky kaplického 
vodáckého oddílu, jež sbírá cenné zkušenosti a někdy i kovy 
v závodech Českého poháru a Mistrovství České republiky. 
Česká výprava čítala 28 členů (závodníci + doprovod). 
Celkově se MS zúčastnilo v ženské kategorii 19 posádek, v mužské 
kategorii 29 posádek a juniorské 10 závodních týmů. Závodilo se ve 
sprintu, head to head, slalomu a sjezdu, který svému anglickému 
názvu (downriver) skutečně dostál – závod trval cca 1 hodinu. 
Čeští reprezentanti získali po fantastických výkonech několik 
cenných kovů. V následujícím přehledu jsou uvedeny výsledky 
jednotlivých posádek na prvních třech místech. 
Muži:  1. Japonsko, 2. Česká republika, 3. Slovinsko 
Ženy:  1. Česká republika, 2. Japonsko, 3. Nizozemsko 
Junioři:  1. Brazílie, 2. Česká republika 
Nad těmito skvělými výsledky je dobré si uvědomit, že i v „malých“ 
poměrech a ne příliš medializovaných sportovních odvětvích se dají 
vychovat výteční závodníci, kteří svými výsledky dělají dobré jméno 
nejen  svým sportovním oddílům. 

  Za vodácký oddíl Utopenci – Ivana Putzerová 
                      

   Fotbal     výsledky  
 

"A"  mužstvo  
7. kolo FK Vodňany – FK Spartak Kaplice 3:1 (1:1) - B: 13., 85. Krejčí, 
44. Chalupský z pen. – 57. J.Smolen. 15. kolo Hluboká nad Vltavou – 
FK Spartak Kaplice 5:1 (3:0) - B: 8., 32., 50., 88. Benhák, 26. Kurali – 
58. Janeček vlastní. 8. kolo FK Spartak Kaplice – FK J.Hradec 1910 
0:4 (0:0) - B: 47., 56., 77. Kapias, 51. Beneš. 9. kolo Lokomotiva 
Veselí nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice 3:4 (0:4) - B: 69. z pen., 81. 
z pen., 90. Sokolt – 8., 11., 36., 42. J.Smolen. 10. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Lažiště 1:2 (0:0) - B: 57. Krauskopf – 47. Vojta, 72. Hrbek 
 

"B" mužstvo - I. B t řída 
7. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FC Šumava Frymburk 0:4 (0:3) - B: 
5., 56. Salzer, 12. Micák, 30. Bagoni. 1. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – 
Sokol Chvalšiny 2:2 (0:0) - B: 63., 80. Koclíř – 71. Holas, 83. 
Hundsnurscher. 8. kolo Malše Roudné „B“ – FK Spartak Kaplice „B“ 
4:0 (2:0) - B: 8., 45., 60., 64. Řežáb. 9. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – 
FC Velešín 1:3 (0:1) - B: 63. Koclíř – 20. Rozkošný, 85. Kukačka, 87. 
Z.Šafránek. 10. kolo FK Dynamo Vyšší Brod – FK Spartak Kaplice „B“ 
4:0 (4:0) - B: 38., 40. Jirkal, 25. Filip, 44. L.Rapčan.  
 

dorost – I. A t řída 
7. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 1:7 (0:6) - B: 60. 
Krauskopf – 8., 13., 44. Svatoň, 11., 90. Zeman, 29. Krenauer, 36. 
F.Marek. 1. kolo FK Spartak Kaplice – Borek 5:4 (5:0) - B: 6. Knotek, 
17. Divoký, 21. Svatoň, 32. Zeman, 36. Valíček – 64., 89. Kolouch, 58. 
Holzepl, 61. Dvořáček. 8. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 3:1 (1:0) 
- B: 33. Zeman, 51. Holčík, 85. D.Smolen z pen. – 54. Roule vlastní. 9. 
kolo Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice 3:2 (0:1) - B: 
51., 55. Koudelka, 68. Kaštánek – 32. Valíček, 82. Zeman. 10. kolo FK 
Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 1:5 (0:5) - B: 52.Růžička – 8., 
25. Faber, 16., 23. Krátký, 27. Koklar, 
 

starší žáci - I. A t řída 
5. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 0:5 (0:2) - B: 13. 
Divoký, 14. Fejtek, 55. F.Marek, 62. E.Marek, 67. Laně. 6. kolo FK 
Spartak Kaplice – SK Větřní 4:2 (2:1) - B: 19., 56. Divoký, 31. Fejtek, 
50. F.Marek – 29. D.Kotlár, 65. N.Kotlár. 7. kolo FK Olympie Týn nad 
Vltavou – FK Spartak Kaplice 2:1 (1:1) - B: za hosty Mil. Lhotský. 8. 
kolo Slovan Břilice „B“ – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:1) pen. 5:4 - B: za 
hosty Fejtek.  
 

mladší žáci - I. A t řída 
5. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 1:2 (0:1) - B: 60. 
O.Marek vlastní – 7. Urazil, 43. E.Marek. 6. kolo – VOLNO. 7. kolo FK 
Olympie Týn nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 0:7 (0:3) - B: Urazil 4, 
Hájek, Fafl, E.Marek. 8. kolo Slovan Břilice „B“ – FK Spartak Kaplice 
0:6 (0:2) - B: Pál 3, Urazil, Laně, E.Marek.  
 

st. p řípravka - krajský p řebor 
4. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – SK Dynamo České Budějovice 
8:10 - B: za domácí O.Marek 4, Jan Česák, Goretki, Jak. Česák, 
M.Marek. * FK Spartak Kaplice – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 1:25 
- B: za domácí Toncar. 5. kolo – VOLNO. 6. kolo – S. Ústí Sokol 
Jindřichův Hradec – FK Spartak Kaplice 2:15 - B: O.Marek 3, Jan 
Česák, Jak. Česák, Rytíř, Pöschko 2, Goretki, Zayml, D.Bejdák, Mat. 
Lhotský. * Junior Strakonice – FK Spartak Kaplice 25:5 - B: O.Marek 3, 
Jan Česák 2. 7. kolo – Strakonice Nová Včelnice – FK Spartak 
Kaplice 18:4 - B: Goretki, Jan Česák, Mat. Lhotský, Bejdák. * FC ZVVZ 
Milevsko – FK Spartak Kaplice 15:6 - B: O. Marek, Goretki 2, Jan 
Česák, Mat. Lhotský.  
 

ml. p řípravka - krajský p řebor 
4. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – SK Dynamo České Budějovice 
1:19 - B: za domácí Zayml. * FK Spartak Kaplice – FK Spartak MAS 
Sezimovo Ústí 2:19 - B: za domácí Muška, Ballák. 5. kolo – VOLNO. 
6. kolo – S. Ústí Sokol Jindřichův Hradec – FK Spartak Kaplice 2:8 - 
B: Muška 5, Jokl, Dreiling, Pastier. * Junior Strakonice – FK Spartak 
Kaplice 14:0. 7. kolo – Strakonice Nová Včelnice – FK Spartak 
Kaplice 11:5 - B: Beránek 2, Jokl, Muška, Ballák. * FC ZVVZ Milevsko 
– FK Spartak Kaplice 23:4 - B: Beránek, Muška 2.                              
 

ženy – 3. liga 
5. kolo ABC Bráník – FK Spartak Kaplice 1:3 (0:1) - B: za hosty 
Koláčková 2, Benedová. 6. kolo SK Vonoklasy – FK Spartak Kaplice 
0:4 (0:2) - B: 7., 14. V.Jedličková, 60. Bartoníčková, 78. Bartyzalová. 7. 
kolo FK Spartak Kaplice – FK Zlíchov 1914 „B“ 9:1 (5:0) - B: 
V.Jedličková 4, Koláčková, Křivová 2, Bartoníčková – Petrezsélyová. 
8. kolo SK Ďáblice – FK Spartak Kaplice 1:2 (0:2) - B: 40. 
V.Jedličková, 45. Křivová.  

Libor Granec  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice            listopad 
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   Kapli čtí volejbalisté  
 

v polovině soutěže 
 

Po ročním účinkování v krajském přeboru 1. třídy (KPI) se 
volejbalisté vrátili do soutěže KPII. Zkušenosti z KPI jsou pro oddíl 
velkým přínosem. Smůlu měl oddíl v tom, že právě v této vyšší 
soutěži chyběli dva z nejúdernějších smečařů Jirka Jan ml. a Martin 
Janoušek. Přesto družstvo třikrát vyhrálo. V letošní podzimní části 
soutěže KPII Kapličáky porazil pouze tým z Křemže, kterému určitě 
Spartak na jaře porážku oplatí. Velké poděkování patří hlavnímu 
partnerovi firmě Oknotherm Kaplice, dále panu Václavu Mockovi a 
Jednotě Kaplice za podporu oddílu formou smlouvy o reklamě či 
sponzorství. Níže je k nahlédnutí tabulka po první části soutěže 
a soupiska družstva.     
 

KP II – skupina A 

p. družstvo utkání V P K  sety míče body 

1. TJ Sokol Křemže A 7 7 0 0 21:6 617:495 14 

2. TJ Spartak Kaplice 7 6 1 0 19:7 604:532 13 

3. TJ Hluboká nad Vltavou A 7 3 4 0 14:13 582:550 10 

4. TJ Meteor Č. Budějovice A 6 3 3 0 11:10 445:446 9 

5. TJ Jiskra Týn n. Vltavou A 6 3 3 0 13:12 546:539 9 

6. SKP České Budějovice B 7 2 5 0 9:16 531:570 9 

7. SK Volejbal Zliv  7 2 5 0 8:19 535:604 9 

8. SK Špaček Č. Budějovice B 7 1 6 0 7:19 488:612 8 
 

Ballák Pavel (1974), Brůžek Radek (1971), Havelka Jiří (1958), Jan 
Jiří (1985), Jan Zdeněk (1984), Janoušek Martin (1986), Kerner 
Michal (1977), Kubalák Martin (1974), Ondřich Petr (1976), Světlý 
Petr (1953), Švec David (1987). 

          Mgr. Jiří Havelka, předseda oddílu 

 

   Staré Škodovky v Kaplici 
 

O posledním srpnovém víkendu se v kempu u hotelu Zámeček 
uskutečnilo již VI. Kaplické setkání škodovek s motorem vepředu. 
Sraz je určen pro historická vozidla značky Škoda, které mají motor 
vepředu. Mohou tedy přijet jak předválečné vozy Laurin a Klement, 
tak Škoda 1203 z roku 1985. V pátek večer dorazilo prvních 13 
posádek, zbytek dorazil v sobotu ráno před orientačním závodem. 
Závod byl dlouhý zhruba 80 km podle šikovnosti řidiče a cíl měl na 
Kaplickém náměstí, kde byla výstava vozidel. Trasa závodu vedla 
přes obce Skoronice, Dolní Dvořiště, Rybník, Vyšší Brod, Studánky, 
dále pak přes rakouský Bad Leonfelden, Reichenthal a Rainbach. 
V těchto obcích na závodníky čekaly záludné úkoly.  Závodu se 
nakonec zúčastnilo 21 vozidel a výstavy zhruba 28. Bohužel při 
výstavě se pokazilo počasí a kvůli velkému dešti odjela většina 
posádek domu. Zpět do kempu, kde se vyhlásily výsledky a proběhlo 
občerstvení, se vrátilo zhruba 15 posádek. Bohužel do neděle jich 
vydrželo asi 8, a tak se v koloně vyrazilo na návštěvu muzea 
voskových figurín a útrpného práva v Českém Krumlově. Po 
prohlédnutí jsme se rozloučili a odjeli k domovům. 
Celé setkání probíhalo ve velmi klidné a přátelské atmosféře a 
myslím si, že většina účastníků byla spokojena. Nejstarším vozidlem, 

které se zúčastnilo celého setkání byla Škoda Populár z roku 1937. 
Nejvzdálenější účastník přijel od Chomutova a nejstarší řidič 
v závodu byl pan Ríša z Písku, který absolvoval celý závod 
v necelých 80 letech. 
Více informací a fotografií ze srazu najdete na internetových 
stránkách http://kaplice.spartaky.cz 
Největší poděkování však patří sponzorům, bez kterých by se toto 
setkání nemohlo uskutečnit. Děkuji tedy firmám: NÁPOJE  
RUDOLF HEJL, BENTEX, JOUZA S.R.O., ČK MOTORSPORT, 
JEDNOTA KAPLICE, AUTOŠKOLA ADAM ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, ZAHRADNICTVÍ BAUERNÖPL, TESAŘSKÉ A 
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE NOVÁK OMLENICE, INTERNETO-
VÝM STRÁNKÁM www.svetsamponu.cz, panu JANOŠŤÁKOVI 
Z BUJANOVA, HOTELU ZLATÝ KŘÍŽ za občerstvení při výstavě, 
Velkoobchodu obalových materiálů KRAETZER, MĚSTU 
KAPLICE a panu TRSOVI z KIC Kaplice. 

za pořadatele Tomáš Hrubý 

 
   Pojistky je pot řeba aktualizovat  

placená inzerce 

podobně jako antivirový program 
 

Pokud nebudete pravidelně aktualizovat svůj 
antivirový program, riskujete ztrátu dat. A 
pokud budete mít zastaralou pojistku na dům, 
riskujete, že přijde živelná pohroma, proti které 
nejste pojištěni. Mnozí klienti na to přišli, když 
jim nedávné letní bouřky poškodily dům, a 
marně teď žádají své pojišťovny o úhradu škod. 
Z aktuálního průzkumu vyplynulo, že asi čtvrtina Čechů neví, kdy 
pojištění na nemovitost uzavřeli, jaká je výše ročního pojistného a 
dokonce na jaká rizika se pojištění vztahuje. Většina pojistek je také 
zastaralých a nereflektují současnou hodnotu majetku. Starší pojistky 
také mohou zahrnovat nízké limity plnění a právě jejich majitelé se 
pak diví, proč jim pojišťovna vyplácí tak málo, když jsou vzniklé 
škody daleko vyšší. Teprve po podobných zkušenostech se lidé 
začnou o pojistky starat, což potvrzuje i zmíněný průzkum – 
pojišťovny po letních bouřkách zaznamenaly vysoký zájem klientů o 
revizi pojistných smluv. 
Nová pojištění nemovitosti lépe chrání náš majetek před nyní 
častějšími meteorologickými jevy. Na příklad většina pojišťoven má 
už ve stejné kolonce vedle sebe záplavu a povodeň. U starších 
pojistek tomu tak nebývalo. O rozdílu v termínech záplava a povodeň 
jsme si povídali již v dřívějším článku. 
Aktualizovat bychom měli i svá další pojištění – havarijní, úrazová, 
životní apod. Zejména havarijní pojištění bývá mnohdy nevhodně 
nastavené. Důvodem je to, že majitelé vozů rok co rok hradí pojistné 
u smlouvy, kterou kdysi uzavřeli buď oni sami, nebo leasingová 
společnost. Zastaralá smlouva pak neodpovídá současné hodnotě 
auta. Asi 40% majitelů havarijního pojištění nezná pojistné 
podmínky. 
Čas od času se vyplatí sednout si nad pojistkami s finančním 
poradcem, který dané problematice dobře rozumí. Pokud máte 
pocit, že by si vaše pojistky zasloužily zaktualizovat, neváhejte 
využít seminář k této problematice, který se koná 15. 11. 2011 
v 19:00 v Kavárně Pod Věží (v Kaplici vedle radnice). 

Marcela Soukupová( 602 290 121)  
a Magdalena Opolzerová (725 803 756)  

 

   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  
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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   Týden zdraví na Fantovce 
 

Od 17. 10. do 21. 10. probíhal na Fantovce tradiční týden zdraví. 
Každý ročník má stanovená témata, kterými  postupně během 
školních let prochází, a tak prvňáčci rozlišují, co je zdravé a  
nezdravé, učí se správně stolovat. Druháci zas sestavovali správný 
režim dne, v němž má nenahraditelné místo pohyb. Zhlédli ukázku 
členů Taekwon-do školy Velešín pod vedením Milana Prokeše a 
zároveň si vyzkoušeli jejich rozcvičku. Třeťáci poznávali 
potravinovou pyramidu, čtvrťáci se učili zásady první pomoci a 
páťáci si vyzkoušeli pravidla slušného chování včetně předcházení a 
řešení konfliktů. Celý týden byl prostoupený pohybem na čerstvém 
vzduchu a letos nám počasí opravdu přálo. Druháci pouštěli s rodiči 
na Blančáku draky, čtvrťáci zas v parku vytvářeli obrázky z listí. 
Děkujeme všem rodičům, kteří naše snahy podpořili zdravými 
svačinami. Děkujeme též paní Janě Šulkové, která si pro žáky 
prvních a třetích tříd připravila povídání o „zdravém mlsání“ včetně 
ochutnávky dobrůtek a bylinkových čajů. 
Na druhém stupni se šesťáci zabývali volnočasovými aktivitami, 
sedmáci zdravou výživou a pitným režimem. Paní učitelka odborného 
výcviku SOU Kaplice Jana Hosenseidlová a její učni 2.r. oboru 
kuchař-číšník si pro naše žáky připravili ochutnávku zdravých 
pomazánek a ovocných a zeleninových salátů. Všem sedmákům 
chutnaly, o jejich kvalitě vypovídaly vymetené talíře a spokojenost 
vyplývající z dotazníků. Osmáci zpracovávali téma návykových látek 
a především kouření, deváťáci pak hledali způsoby upevňování 
duševního zdraví a  vyzkoušeli si relaxační účinky kresby mandal. 
V sobotu se do týdne zdraví zapojili i rodiče, spolu s dětmi vyrazili 
na hrad Pořešín. Cestou je čekaly zajímavé úkoly a na hradě pak 
výklad pana Kocandy o jeho historii i současnosti. 
Naše poděkování patří všem zúčastněným a také školní kuchyni, 
která si pro nás tento týden připravila řadu zajímavých jídel, včetně 
výstavy ovoce, zeleniny a zdravých bylinek. 

ZŠ Fantova Kaplice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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.  
 

Mladý pár s dítětem hledá levný podnájem 2+1 nebo 2kk 
v Kaplici. Volejte na tel. 607 487 772  
 

Koupím a vyměním staré pivní lahve, reklamní cedule, likérky a 
sifonové lahve. Tel. 723 747 750  
 

Prodám pěkný byt 1+1 na sídlišti Míru v Kaplici. Byt je po 
kompletní rekonstrukci (plastová okna, topení, plovoucí podlahy, 
zděnné jádro, štukové omítky, kuchyňská linka). Cena 750.000,- Kč. 
V případě zájmu kontaktujte na tel. 723 213 047  
 

Prodej chaty v Kaplici s vlastním pozemkem 342 m2.  
Cena 255 000,- Kč. Tel:739 093 739  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZDRAVÉ  
VÁNOČNÍ PEČIVO  

 

Nabízím knihu receptů o zdravém 
pečení a vaření. Poradím, jak péct 

z celozrnné mouky, bez tuku, řepného 
cukru. Poradím i s dietou.  

 

Informace na čísle  

tel.: 606 949 062 
Helena Erdélyiová 

RESTAURACE U SEDLÁČKŮ  
 

Ve dnech 11. a 12. listopadu 
Vás srdečně zveme na  

SVATOMARTINSKÉ HODY 
V pátek od 20.00 hodin začne taneční zábava 

 

ve dnech 23. - 29. listopadu  
Vás srdečně zveme na tradiční   

ZVĚŘINOVÉ HODY 
v pátek a sobotu od 20.00 hodin začne taneční zábava  

 

Rezervace míst na tyto akce na tel. 380 311 363  
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Nově otev řené  
fitness  
na Horské 
Horská ul. 19, Kaplice  

 
Profesionální stroje Grun Sport 
Možnost sestavení  
cvičebního plánu 
Informace na tel.: 775 587 780 
nebo v restauraci na Horské 


