
HISTORICKÁ EXPOZICE KAPLICKA 
Historická řemesla a život na kaplickém venkově 

 
Otevřeno: úterý – sobota  

9.00 – 16.00 hodin 
Kostelní ul.    

Vstup 20/10,- Kč 

  
VEČERNÍ  

PROHLÍDKA  
MUZEA  

16. 7. od 21.10 hodin  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Olympiáda v Kaplici 
 

V úterý 5. 6. 2012 proběhla na stadionu u základních škol Okresní 
atletická olympiáda pro žáky 2. stupně. Poprvé v  historii se její 
organizace ujaly kaplické školy, neboť doposud se toto atletické klání 
konalo vždy v Českém Krumlově. 
Ještě před konáním olympiády se několikrát sešel organizační výbor 
ve složení Jaroslava Hájková, Václav Blažek, Vladimír Kratochvíl, 
Libor Lukš a Karel Světlý, kteří dělali vše pro hladký průběh závodu. 
S finanční podporu starosty města Pavla Talíře se tak podařilo zajistit 
i elektronickou časomíru, patřičné ozvučení nám zajistil ředitel KIC 
Kaplice Stanislav Trs. Velké poděkování patří i Obecně prospěšné 
společnosti PRO-SPORT ČK a jejímu řediteli Martinu Tomkovi, 
který zajistil medaile pro nejlepší jednotlivce a pohár pro vítěznou 
školu, a obci Malonty a jejímu starostovi Jaroslavu Malému za 
zapůjčení stanů jako zázemí pro závodníky. Na obou školách pak 
bylo zajištění pomocníků na jednotlivé sektory, jejich příprava, 
zpracování výsledků a tisk diplomů. 
Olympiády se zúčastnilo asi 200 závodníků ze 12 škol celého okresu 
- ZŠ Fantova Kaplice, ZŠ Školní Kaplice, ZŠ Za Nádražím Český 
Krumlov, ZŠ Plešivec Český Krumlov, ZŠ Velešín, OA a 
Gymnázium Kaplice, Gymnázium Český Krumlov a ZŠ Malonty, 
které  zaslaly kompletní soupisky, pouze na vybrané disciplíny své 
žáky přihlásily ZŠ TGM Český Krumlov, ZŠ Horní Planá, ZŠ Větřní, 
ZŠ Vyšší Brod a ZŠ Větřní. 
Průběh závodů bohužel významně poznamenalo chladné a deštivé 
počasí, které mělo za následek narušení časového harmonogramu, a 
tak se kvůli dešti musel posouvat start jednotlivých disciplín. I přesto 
byla k vidění dramatická klání a hodnotné výsledky. Potěšující je 
fakt, že těch dosáhli v hojné míře i zástupci obou kaplických škol. 
Nejúspěšnějšími byli v kategorii mladších žáků Filip Bárta (ŽŠ 
Školní), který zvítězil v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a byl 
členem vítězné štafety, a Jiří Kovaříček (ZŠ Fantova), který opanoval 

skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile 
ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). 
Celkové pořadí škol, které bylo dáno součtem bodů za umístění na 1. 
– 8. místě bylo následující. 
1. ZŠ Fantova Kaplice 171 bodů 
2. ZŠ Za Nádražím Český Krumlov 126,5 bodu 
3. Gymnázium Český Krumlov 114 bodů 
4. ZŠ Malonty 113,5 bodu, 5. ZŠ Školní Kaplice 106 bodů, 6. ZŠ 
Velešín 88 bodů, 7. ZŠ Plešivec Český Krumlov 54 bodů, 8. ZŠ 
TGM Český Krumlov 37 bodů, 9. OA a Gymnázium Kaplice 35 
bodů, 10. ZŠ Větřní 30,5 bodu, 11. ZŠ Vyšší Brod 23,5 bodu, 12. ZŠ 
Horní Planá 8 bodů. 
S poděkováním závodníkům za jejich výkony, všem organizátorům a 
rozhodčím za jejich práci a s přáním lepšího počasí se za celý 
organizační výbor na příští rok těší ředitel závodu a hlavní 
organizátor Mgr. Libor Lukš a  Mgr. Vladimír Kratochvíl. 

 
   Otevření koupališt ě Kaplice 30. 6.  
 

Koupaliště bude otevřeno od 30. června: dětský bazén s novou 
filtrací, dětské mlhoviště, dva volejbalové kurty s novým pískem, 
stánek s občerstvením, nový písek na pláži u hlavního bazénu, 
trampolína, fotbalové hřiště... Možnost kempovat a stanovat. 
/www.husky-outlet.cz/  
Akce: vstupné 20,- Kč = 20,- Kč poukázka na občerstvení  
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PÁTEK 20. ČERVENCE 
 

LEKCE SMÍCHU A ZP ĚVU 
ANEB HUMOR A MUZIKÁL 

 

19.30 hodin 
KINOSÁL KAPLICE  
 
Hudebně-zábavná show  
baviče a imitátora  
PETRA MARTINÁKA  
 

s muzikálovými hity v podání  
zpěvaček Divadla Karlín  
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Přidejte se do historického pr ůvodu 
 

Prázdniny jsou teprve před námi a my Vám přejeme co 
nejpříjemnější prožití času dovolených, nicméně už dnes 
připomínáme jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí roku. 
Nenechte si ujít dvoudenní slavnosti města na konci léta. Konají se 
v pátek 31. srpna, to je na programu odpoledne věnované především 
dětem, a v sobotu 1. září 2012, kdy bude probíhat hlavní městská 
slavnost už od dopoledních hodin až téměř do půlnoci.  
 

RYTÍ ŘSKÝ TURNAJ  
V historické části programu se tentokrát podíváme do středověku, 
především díky události, kterou budete moci spatřit v Kaplici poprvé 
a tou je rytířský turnaj jezdců na koních. Průvod bude patřit lovecké 
družině a dvoru pána z Pořešína a vy uvidíte lovecká psí plemena, 
dravé ptáky a umění sokolníků.  
DŘEVORUBECKÁ SHOW  
Nevšední zážitek také slibuje dřevorubecká show. Městský park se 
stane jevištěm ukázek plných adrenalinu, ostrých seker a motorových 
pil, kdy mezi sebou budou soupeřit dva závodníci, z nichž jeden – 
David Síla je mistrem Evropy seriálu dřevorubeckých soutěží 
Eurojack. Soutěž v řezu ruční pilou „single buck“ na kulatinách si 
bude moci publikum vyzkoušet i na vlastní kůži.  
PUB ANIMALS A ROLLING STONES REVIVAL 
Hudební program se bude odehrávat po celý den v pivním stanu. 
Odpoledne je na hlavním podiu v parku připraven koncert Rolling 
stones revival, večer pak koncert energické ska/reggae kapely Pub 
Animals, která dokáže oslovit diváky se svou živelnou hudební show.  
HISTORICKÝ PR ŮVOD  
ZAŽIJTE ATMOSFÉRU DOBY RYTÍ ŘSKÝCH TURNAJŮ  
Už se stalo téměř tradicí, že se historického průvodu městem 
zúčastňuje nemalý počet kaplických a všem, kteří se v minulých 
letech zapojili, patří skutečně ohromný dík.  
V tomto roce je připravován průvod s loveckou družinou pána 
z Pořešína, doprovázenou rytíři na koních a uskuteční se v sobotu 1. 
září od 10.30 hodin. Průvod vyjde od kulturního domu, půjde 
Lineckou ulicí, kolem náměstí a zakončen bude v městském parku. 
Zájemce do komparsu prosíme, aby se přihlásili v infocentru Kaplice 
(ul. Linecká, tel. 380 311 388) nejpozději do 27. července, ideálně 
dříve. Kostýmy vám budou zapůjčeny, vítáni jsou členové průvodu 
s vlastními kostýmy (oděvy období: gotika až renesance).  

 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 
 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
11. června 2012 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
I.   s c h v a l u j e  

� prodej pozemků p.č. 1763/20 o výměře 50 m² a p.č. 1763/21 o 
výměře 188 m² vše k.ú. Blansko Ing. Zdeňku Kamarýtovi, bytem Č. 
Budějovice, N. Frýda 1235/1 za cenu 80,- Kč/m² + náklady spojené 
s prodejem 

� prodej části pozemku p.č. 1520 díl „e“ k.ú. Kaplice o výměře 1 m² 
Marii a Jaromíru Horákovým, bytem Kaplice 49 za cenu 230,- Kč/m² 
+ náklady spojené s prodejem 

� prodej pozemků p.č. 1702/2 o výměře 243 m² za cenu 280,- Kč/m² a 
p.č. 1702/6 o výměře 112 m² za cenu 50,- Kč/m² + náklady spojené 
s prodejem vše k.ú. Kaplice Ivance Zelené, bytem Kaplice 542 

� prodej části pozemku p.č. 2029/105 k.ú. Kaplice o výměře 26 m² 
Renatě Staňkové, bytem Kaplice 657 za cenu 230,- Kč/m² + náklady 
spojené s prodejem 

� prodej části pozemku p.č. 2029/106 k.ú. Kaplice o výměře 25 m² 
Růženě a Vilému Kouřimským, bytem Kaplice 656 za cenu 230,- 
Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 653/1 k.ú. Kaplice o 
výměře 41 m² za cenu 280,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

� zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. na pozemku p.č. 163/11 o 
výměře 40 m² k.ú. Kaplice za cenu 49.165,- Kč 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 81/12 k.ú. Pořešín o 
výměře 58 m² za cenu 100,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 43/2 k.ú. Pořešín o výměře 
544 m² za cenu 100,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1410/3 k.ú. Kaplice o 
výměře 103 m² za cenu 280,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

� odpis pohledávek z pronájmu bytů dle předloženého návrhu Odboru 
správy majetku MěÚ Kaplice v celkové výši 53.060,- Kč 

� odpis pohledávky za náklady řízení u soudního sporu dle 
předloženého návrhu Odboru správy majetku MěÚ Kaplice v celkové 
výši 41.421,- Kč 

� závěrečný účet Města Kaplice za rok 2011 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad: 

� závěrečný účet Města Kaplice za rok 2011 s hospodářským 
výsledkem přebytek ve výši  15.717.087,95 Kč 

� výsledek hospodaření za hospodářskou činnost Města Kaplice – 
zisk po zdanění ve výši  8.241.099,73 Kč. Zálohy na zisk během 
roku převedeny do rozpočtu města ve výši 3.172.457,- Kč, 
přímo do fondu HČ přiděleno 36.230,- Kč jako rezerva na 
opravu čerpadla DCHB Blansko. Zbývající částka ve výši 
5.032.412,73 Kč se převede do fondu hospodářské činnosti. 

� hospodaření s fondy – sociálním, rezerv a rozvoje, bydlení, 
dotačním a hospodářské činnosti 

� provedení rozpočtového opatření č. 4 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomiky a školství Městského úřadu Kaplice 

� Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/577/12 mezi Městem Kaplice 
a Jihočeským krajem, Č. Budějovice na realizaci projektu „Úprava 
zahrady MŠ 1. Máje 771, Kaplice“  

� Darovací smlouvu mezi Jihočeským krajem, České Budějovice a 
Městem Kaplice, kdy předmětem daru je pozemková parcela katastru 
nemovitostí číslo 1806/2 o výměře 2048 m², ostatní plocha, silnice, 
k.ú. Mostky 

� Smlouvu o výplatě části výtěžku ve výši 100.000,- Kč uzavřenou 
mezi společností Paradise Casino Admirál, a.s., Komořany 146, který 
bude použit na rekonstrukci kina v Kaplici 
  

II. zamítá 
� prodej části pozemku p.č. 771 k.ú. Kaplice 
� prodej části pozemku p.č. 2146/6 k.ú. Pořešín 
� prodej pozemku p.č. 539 k.ú. Žďár u Kaplice 
 

pověřuje 
� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice provádět pravidelnou evidenci 

dlužných částek za pronájem bytů a nebytových prostor a jejich 
následné vymáhání ve spolupráci s Advokátní kanceláří Kříženecký 
& partneři v.o.s., České Budějovice  

 

bere na vědomí 
� hospodaření Stavebního bytového družstva 
� zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 
� závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2011 
 

Mgr. P. Talíř, starosta města     Ing. P. Svoboda,  místostarosta  
 

   Úprava zelen ě před KD   
 

Kulturní a informační centrum Kaplice děkuje firmám 
Ertl Milan – silni ční a stavební práce 
Květiny a zahradnické potřeby Bauernöpl 
které velmi výrazně přispěly k tomu, aby se vzhled prostranství a 
parkoviště před kulturním domem vylepšil. Mezi komunikaci a 
trávník byly vsazeny obrubníky, firma pana Milana Ertla provedla 
odvodnění příjezdové komunikace a zároveň byly osazeny travnaté 
plochy novou zelení a květinami. 
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3. úterý Akční sci-fi thriller USA   131 min.   

4. středa  BITEVNÍ LO Ď 
20.00 hod. Flotila válečných lodí narazí při probíhajícím 

mezinárodním námořním výcviku na vesmírnou bitevní 
loď mimozemské rasy. Ta přichází na planetu Zemi 
postavit svoji základnu v oceánu. Kolem své flotily a na 
části pobřeží utvořila neprodyšný ochranný štít, pod 
kterým s ní uvízlo i několik bitevníků a také přítelkyně 
hlavního hrdiny… Režie: P. Berg. Hrají: T. Kitsch, L. 
Neeson, A. Skarsgard, Rihanna   

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
10. úterý Promítání pro děti  ČESKÉ ZNĚNÍ 86 min  

18.00 hod. LORAX  
  Příběh o klukovi, který žije ve světě bez stromů a jelikož 

dívka, do které je blázen, ze všeho nejvíc touží jednou 
opravdový živý strom vidět a sáhnout si na něj, může se 
Ted přetrhnout, aby o nich zjistil něco víc. Jeho pátrání 
ho nakonec zavede za tajemnou postavou jménem 
Jednoráz, jenž žije o samotě kus za městem a ví, jak a 
proč stromy ze světa zmizely… Režie: Ch. Renaud 
Vstup 70,- Kč, animovaný film  

11. středa Komedie USA      83 min.   

20.00 hod. DIKTÁTOR   
 Generál Aladdin je jedním z posledních velkých 

diktátorů. Vládne pevnou rukou v malé zemičce a vyrábí 
zbraně hromadného ničení. Pak je pozván do Ameriky na 
zasedání OSN. Je však unesen. Sice se mu podaří 
zachránit, ale ztratí to hlavní - svůj charakteristický vous. 
Není tedy k poznání a jeho místo zaujímá dvojník - 
prosťáček, pasák koz. Ten má na popud spiklenců 
podepsat novou demokratickou ústavu Aladdinovy země 
a Aladdin to nemíní připustit… Režie: L. Charles. Hrají: 
C. Baron Cohen, B. Kingsley, A. Faris, M. Fox 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 15 let nepřístupno 
17. úterý Česká komedie     113 min.   

18. středa  LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL   
20.00 hod. Staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a 

Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný 
život.  Rozhodnou se být chvíli sami a daleko, a tak 
vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do 
Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich 
bývalí partneři, kteří v jejich cestovních lapáliích, jako 
jsou ztracená zavadla, ukradené doklady a řada dalších 
problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života… 
Režie: M. Poledňáková. Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, 
J. Bartoška, E. Holubová, R. Vojtek, P. Nárožný  

 Vstup 80,- Kč, mládeži přístupno 
23. pondělí Česká rodinná komedie    110 min.   

24. úterý TADY HLÍDÁM JÁ   
18.00 hod. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na 

prázdninách uprostřed šumavské "divočiny". Zpočátku 
vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány 
ambiciozního otce i starostlivé matky ale berou postupně 
za své ve chvíli, když dcerka se svým psem potkají 
někoho, kdo jim rozumí… Režie: J. Šajmovič. Hrají: L. 
Vaculík, J. Ježková, V. Javorský, S. Stašová  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 

31. úterý Romantický film Slovensko  102 min  

20.00 hod. MERUŇKOVÝ OSTROV  
  Slunce, vůně meruněk a hledání štěstí. Podmanivý příběh 

ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a 
nespoutané lásky. Film odehrávající se na jižním 
Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás 
vtáhne do víru vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její 
lásky k nim, se všemi strastmi a radostmi, které dokáže 
přinést život. Režie: P. Bebjak. Hrají: S. Tobias, P. 
Nadasdi, A. Mokos  

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
1. středa Česká komedie       105 min.   

20.00 hod. OKRESNÍ PŘEBOR 
 Poslední zápas Pepika Hnátka. Režie: J. Prušinovský. 

Hrají: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota, J. Pokorná  
 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 
 

Připravujeme na  SRPEN: OKRESNÍ PŘEBOR, SNĚHURKA A 
LOVEC, MADAGASKAR 3, LOVE, ÚT ĚK Z MS-1 

 
 
 
 
 

 
 

 

Hrady na Malši a ti, kdo nám pomáhají 
 

Sdružení Hrady na Malši vzniklo před devíti lety v roce 2004. Od 
doby, kdy se v hustém lese nad Malší poprvé ozval zvuk motorové 
pily a do Kaplice dorazila první žádost o spolupráci při opravě 
Pořešína, se přihodilo mnoho věcí. Byly okamžiky, kdy dva nadšenci 
bez koruny v kapse chtěli celou věc „pustit k vodě“, byly chvíle, na 
které se nezapomíná a které nás „nabíjely“ novou energií a chutí do 
další práce. Těch druhých bylo nesrovnatelně více.  A největším 
uspokojením pro nás vždy zůstalo to, když jsme v těžkých chvílích a 
v těch nejneočekávanějších momentech potkávali lidi, kteří nám 
nezištně pomáhali v našem snažení. Tento článek je skromným 
poděkováním, které bychom jim chtěli věnovat. 
V roce 2004 už dva roky fungovala Společnost přátel hradu Pořešín. 
Byl to typický spolek nadšenců bez finančního zázemí, ale s chutí 
něco pro hrad udělat, jakých vzniká po celé republice spousty. 
Nadšení časem vyšumí, lidé odejdou a spolek zaniká.  Možná by to u 
nás dopadlo stejně, kdyby se předsedou nestal Josef Kaloš, tehdejší i 
současný místostarosta Kaplice. Nejenže povýšil spolupráci města 
Kaplice a sdružení na zcela novou úroveň, ale navíc dokázal získat 
představitele dalších měst a obcí pro naši věc. A nejen to. Díky jeho 
snaze jsme získali dva ze tří hlavních partnerů, kteří nás setrvale 
podporují v našich aktivitách - Lesy ČR a Čevak. Od roku 2004 až do 
současnosti udělal ve sdružení ohromný kus práce, za což mu právem 
náleží  velký dík. 
Druhým člověkem, který si vzal naše sdružení téměř za svoje dítě, je 
prof. Tomáš Durdík z Archeologického ústavu v Praze. Povahou 
zcela jiný člověk, vědec, světově uznávaný odborník, člen komise 
UNESCO v roce 2004 rozpoznal potenciál sdružení a stal se jeho 
čestným předsedou. Jeho skromná, kamarádská povaha a ochota 
pomoci je pro sdružení pravým požehnáním. 
Dobrou duší sdružení je i člověk, který vlastně ani není jeho členem. 
Z odstupu, zahlcen svou vlastní prací přesto neváhá podat pomocnou 
ruku a řeší mnohdy neřešitelné situace. Typickým příkladem je 
zpřístupnění hradu Velešín, který se donedávna nacházel v 1. 
ochranném pásmu římovské přehrady. Zdánlivě nebylo naděje, že ho 
vůbec někdy bude možné zpřístupnit.                Pokračování na str. 7 

Digitalizace kaplického kina v roce 2012 
 

Oslovujeme tímto sponzory a dárce, kteří by mohli přispět na 
renovaci kaplického kina. Děkujeme. Bližší informace tel. 

380 311 470, 380 311 388, e-mail: kaplicka.kultura@seznam.cz 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červenec 
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       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 

 

Lékařská pohotovost  
 

Lékařská služba první pomoci (LSPP) upravuje od 1. června 
2012 provozní dobu:  
Pondělí – pátek    18.00 – 21.00 hodin 
Sobota, neděle (+ státní svátky)  9.00 – 19.00 hodin 
 

 
 

 
 
 
 
1. červenec, neděle    od 9.30 hodin  

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ  
9.30  hodin Mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla 
Od 11.00 hodin možnost posezení při reprodukované hudbě a 

občerstvení na prostranství před Grill barem – 
GRILOVANÉ PRASÁTKO.  
STEAK PÁRTY v Cafe-Pizza Pod Kostelem 
(trampolína, dětský koutek). Stánky na náměstíčku 

13.00 – 15.30 PYŠKOT BAND (country)  
14.30 hodin  dětské představení o sv. Cyrilovi v kostele  
15.00 – 16.30 soutěže a hry pro děti na farním dvoře 
16.00 – 18.30 AGRIA BAND (jazz, swing, pop oldies)  
19.00 hodin MIRIAM (folk rock)  
Farské náměstí  
 

6. července, pátek     od 19.30 hodin 

VARHANNÍ KONCERT 
Koncert Jany Havlíčkové. Pořádá Římskokatolická farnost Kaplice.   
kostel sv. Petra a Pavla    vstupné dobrovolné  
 

14. července, sobota   od 14.00 / 20.00 hodin 

OTEVŘENÍ HRADNÍHO MUZEA  
Slavnostní otevření muzea na hradě Pořešín od 14.00 hodin.  
 

DÍVČÍ VÁLKA  
Veselohra v podání svatojánských ochotníků od 20.00 hodin. 
Doporučujeme si vzít s sebou deky, něco na sezení...  
Hrad Pořešín (5 km od Kaplice)         Zve Sdružení Hrady na Malši 
 

16. července, pondělí   od 21.10 hodin 

VEČERNÍ PROHLÍDKA MUZEA  
Zveme vás k návštěvě expozice historických řemesel a života na 
kaplickém venkově a do „selské světnice“ ve svitu luceren. Můžete 
zhlédnout krátký filmeček „Proměny Kaplice ve století“ a na závěr se 
dočkáte jednoho překvapení.  /rezervace na tel. 380 311 388/ 
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní      Vstupné 20,- / 10,- Kč   
 

20. července, pátek    od 19.30 hodin 

LEKCE SMÍCHU A ZP ĚVU  
ANEB HUMOR A MUZIKÁL 
Hudebně-zábavná show baviče a imitátora P. MARTINÁKA, 
doprovázená nejznámějšími hity z muzikálů Kočky, Bídníci, 
Limonádový Joe, Noc na Karlštejně, Kabaret, West Side story, My 
fair lady, aj. Zpívají zpěvačky Divadla Karlín. Pořadem provází Petr 
Martinák, který zároveň předvede celou plejádu kulturních a 
politických osobností. Občerstvení zajištěno.  
Kino Kaplice           100,- Kč / předprodej v infocentru  
 

Červen - srpen, úterý – sobota   9.00 – 16.00 hodin 

HISTORICKÁ EXPOZICE KAPLICKA 
Historická řemesla a život na kaplickém venkově, lnářství, vorařství, 
„selská světnice“.   
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní   Vstup 20/10,- Kč 
 

   Letní festival České hrady.cz  
 

Rožmberk nad Vltavou 3. – 4. srpna 2012  
 

Pátek: MOTHER´S ANGELS, UDG, NO NAME  (250,- Kč)  
 

Sobota: POHŘEBNÍ KAPELA, EWA FARNA, STO ZVÍŘAT, 
MONKEY BUSINESS, DAVID KOLLER, MIG 21, NIGHTWORK, 
MANDRAGE, POLEMIC, TOMÁŠ KLUS, HORKÝŽE SLÍŽE, 
VISACÍ ZÁMEK, XINDL X.  (400,- Kč)  
Předprodej vstupenek na oba dny probíhá také v kaplickém 
infocentru.  

   Sloupek KIC Kaplice 
 

Přijměte srdečně pozvání na letní kulturní akce. V červenci jsme pro 
vás připravili zábavný pořad s imitátorem a bavičem Petrem 
Martinákem, kterého doprovodí zpěvačky Divadla Karlín se 
slavnými muzikálovými hity. Srpnové pátky budou tak jako loni při 
příznivém počasí patřit Kaplickému hudebnímu létu. Tyto podvečery 
s hudbou a grilovanými pochoutkami jsou příležitostí k posezení na 
malebném radničním dvorku. Program je následující:  
3. 8.   JazZÍKAspol (jazz, swing, latin a funk) 
10. 8. DUO AGRIA (saxofonové melodie, oldies, 40. – 90. léta)  
17. 8. HARLEY (country) 
24. 8. Renesanční večer s EXFANTOU A SBOREM 
 

Opět se můžete těšit na turnaj v plážovém volejbale na koupališti. V 
jednání je modní přehlídka, diskotéka Hitradia Faktor, večerní 
koncert a také spolupráce s kaplickým vodáckým oddílem, který by 
volejbalovou akci zpestřil o ukázky a jízdy na vodě.  
 

K digitalizaci kina. V nejlbližší době bude vypsáno výběrové řízení 
na firmu, která modernizaci kina provede, včetně výměny sedaček a 
odhlučnění sálu. V prostorách kina by mělo vzniknout komfortní 
občerstvení pro diváky a do budoucna máme záměr přesunout do 
těchto prostor i historickou expozici.  V dalším vydání zpravodaje 
Vám představíme vizi nového kulturního centra v Kaplici. Toto 
centrum by mělo zahrnovat digitální kino, kulturní dům, infocentrum, 
knihovnu, dětské hřiště, odpočinková místa a okrasné parčíky kolem 
budov. Na tomto místě bychom chtěli velmi poděkovat za pomoc při 
přípravných krocích, které k digitalizaci směřují, jmenovitě panu 
místostarostovi Ing. Pavlu Svobodovi a paní Ivaně Putzerové 
z odboru správy majetku.    

Mgr. Stanislav Trs a kolektiv KIC Kaplice  
 

   Putování za pohádkami  
 

Letos se poprvé uskutečnilo Putování za pohádkami okolo Městské 
knihovny. Děti se ocitly v pohádkové říši otočením kouzelného 
prstenu princezny Arabely. Společně s rodiči si přečetli krátký 
úryvek z různých  pohádek např. Arabela, Perníková chaloupka, O 
krtkovi, Maxipes Fík a splnili pohádkový úkol. Všichni si z knihovny 
odnesli malý dárek a spoustu nových zážitků. 
Děkujeme za přípravu této akce hlavně knihovnicím a mladým 
čtenářkám Lucii Maškové, Anetě Neubauerové, Martině Kaštánkové, 
Adéle Slípkové a nakladatelství Triton za knihy. 
 

Pasování čtenářů  
I letos se na hrad kněžny Žofie z Knížkovic vydaly děti z obou ZŠ. 
Cestou přes bažinu a pavoučí síť dorazily do hradu. Hradní paní si 
pro ně připravily nelehké úkoly /čtení, písničku a sestavení hesla/. 
Kouzelným klíčem se jim otevřela brána a hradební paní je pasovala 
na Rytíře krásného slova. Těšíme se na všechny malé čtenáře v naší 
hradební knihovně.         Žofie z Knížkovic a její hradní paní 
 

Oznamujeme čtenářům k provozu knihovny v červenci a srpnu. Obě 
oddělení knihovny se o prázdninách nezavírají.  
 
 
 
 
 
 

 
DDM Kaplice připravuje dva příměstské a 1 pobytový letní tábor, u 
všech je kapacita naplněna. Nabídka kroužků na nový školní rok 
bude v srpnovém a zářijovém vydání Kaplického zpravodaje, na 
webových stránkách a nástěnkách. Všem dětem a rodičům přejeme 
krásné prázdniny plné radosti!      Kolektiv DDM 
 
 
 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
 Změna programu vyhrazena     červenec  
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   Závěrečný účet Města Kaplice  
 

za rok 2011 
 

Zastupitelstvo města Kaplice na svém 12. zasedání dne 11. 6. 2012 
schválilo Závěrečný účet města Kaplice za rok 2011 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
V roce 2011 hospodařilo Město Kaplice s přebytkem ve výši 
15,717.087,95 Kč. Zúčtované příjmy rozpočtu byly však nižší než 
výdaje o 5,353.788,10 Kč. To je způsobeno tím, že do hospodářského 
výsledku města nevstupuje pouze rozpočtová část hospodaření, ale 
rovněž hospodářská činnost města. 
Nejvýznamnějšími výdaji v roce 2011 bylo dokončení výstavby 
vodovodu a kanalizace do osady Hubenov, zateplení a stavební 
úpravy Mateřské školy Nové domovy, údržba památek, úklid města a 
komunikací, sběr a svoz komunálního odpadu od občanů. Dále tvoří 
významnou výdajovou položku rozpočtu příspěvky na činnost pro 
mateřské a základní školy a Kulturní a informační centrum. 
Z hlediska příjmů jsou nejvýznamnější daňové příjmy ze sdílených 
daní ze státního rozpočtu a dotace poskytované městu z rozpočtů 
státu, jednotlivých ministerstev nebo prostřednictvím Jihočeského 
kraje. 
Hospodaření za rok 2011 bylo přezkoumáno auditorem, který vydal 
vyjádření, že při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

odbor ekonomiky a školství MěÚ Kaplice  
 

   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  31. prosinci 2011  
 

PŘÍJMY 
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v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 13 000 11 849,3 11 849 298,29 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 3 700 1 709,6 1 709 575,91 
daň z příjmů právnických osob 15 000 11 332,3 11 332 291,40 
daň z příjmů právnických osob 
obec 3 500 3 129,5 3 129 490,00 
daň z přidaté hodnoty 24 000 25 926,3 25 926 287,66 
daň z nemovitostí 7 000 8 572,6 8 572 503,31 
ostatní daně a poplatky 830 1 105,2 1 105 012,47 
správní poplatky 3 869 4 208,1 4 207 652,00 
místní poplatky 2 974 2 888,0 2 887 477,00 
likvidace komunálního odpadu 3 500 3 412,0 3 411 957,00 
ostatní odvody z vybraných 
činností 920 674,6 674 512,28 
Daňové příjmy celkem 78 293 74 807,5 74 806 057,32 
příjmy z poskytování služeb     249 331,7 331 278,00 
odvody příspěvkových 
organizací            3 363 3 462,1 3 461 909,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 327 7 649,1 7 648 965,24 
příjmy z úroků  a dividend                               300 282,0 281 946,07 
přijaté sankční platby           1 000 1 452,4 1 452 154,00 
náklady řízení 119 116,0 116 000,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 486,5 486 465,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky   388,8 388 604,00 
přijaté pojistné náhrady           172,5 172 073,30 
odměna za tříděný odpad                   300 585,6 585 459,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   50 127,5 127 364,00 
ostatní příjmy 85 898,3 897 413,65 
splátky půjček SF, ZBÚ                 86 155,2 155 200,00 
Nedaňové příjmy celkem  13 047 16 107,7 16 104 831,26 
příjmy z prodeje bytů, domů  
a nebyt. prostor 1 700 340,4 340 350,00 
příjmy z prodej pozemků 200 666,0 666 009,00 
Kapitálové příjmy celkem  1 900 1 006,4 1 006 359,00 
dotace výkon agendy soc.služeb                293,2 293 200,00 

dotace soc.práv. ochrana dětí    1 630,6 1 630 505,00 
dotace ze SR v rámci 
souhr.vztahu               16 997 18 102,2 18 102 200,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 400 15 700,0 15 700 000,00 
dotace ze SR příspěvek na péči  25 000 25 737,0 25 737 000,00 
dotace ze SR a EU 2 600 1 194,6 1 194 620,00 
dotace - sčítání lidu   39,5 39 443,00 
dotace lesy   1 364,3 1 364 213,00 
dotace mateřské a základní 
školy   1 123,6 1 123 614,80 
příspěvky od obcí   2 040,3 2 040 345,00 
převod HČ záloha na zisk, 
ostatní, nájem 1 000 861,0 860 909,00 
převod z HČ použití fondu, SF   1 204,4 1 157 584,94 
převod z HČ záloha na zisk BSŠ 2 312 2 312,0 2 311 548,00 
dotace Mze - vodovod a 
kanalizace Hubenov 10 875 10 875,0 10 874 825,76 
dotace MŽP - MŠ Nové 
Domovy zateplení   4 571,3 4 571 201,68 
dotace Jč. kraje   920,9 920 513,47 
dotace MK - oprava fasády 
kaple   200,0 200 000,00 
Přijaté dotace celkem  70 184 88 169,9 88 121 723,65 
PŘÍJMY CELKEM 163 424 180 091,5 180 038 971,23 

 
VÝDAJE 
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v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 4,7 4 677,48 
čipování psů 30 5,1 5 040,00 
údržba městských pozemků - louky 20 19,6 19 520,00 
nákup lesních pozemků 500 11,5 11 410,00 
dotace a příspěvky na hospodaření 
v lesích   1 531,2 1 530 963,00 
nákup auta HČ   61,0 60 862,00 
výstava trofejí 15 15,0 14 868,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 675 1 648,1 1 647 340,48 
Bělidlo 101 - multifunkční 
komplex 100   
komunikace úklid 4 029 4 029,0 4 029 000,00 
komunikace úroky z úvěru 200 272,0 271 797,40 
opravy komunikací 1 050 1 101,0 1 102 057,00 
BESIP propagace, materiál 10 10,0 8 297,40 
vyhrazená parkovací místa ZTP 20 9,2 9 128,00 
příspěvek nadace Jč cyklostezky 8 7,2 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 40 20,0 19 905,00 
dopravní značení, odtah vraků 220 203,9 203 797,20 
údržba krajnic u obecních komunikací 130 127,5 127 403,00 
oprava autobusových zastávek 50 5,0 4 912,00 
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 1 300 2 195,2 2 194 899,95 
rekonstrukce komunikace Blansko 
- Na Papírně 2 500 2 440,3 2 440 032,00 
dopravní hřiště ZŠ Školní  -dotace   158,7 158 569,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  50 10,5 10 488,00 
Doprava celkem 9 607 10 589,5 10 587 480,95 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 158 888,6 888 479,00 
vodovod, kanalizace Hubenov, 
Dobechov, Pořešín 100 120,8 119 920,00 
vodovod, kašna Blansko 20 11,2 11 123,00 
výměna ovládací armatury 
vodovod Kaplice 100 85,8 85 737,00 
Velký Chuchelec - odkyselovací filtr 600 1 608,6 1 608 598,89 
opravy kanalizací a vpustí 950 762,2 761 557,60 
rekonstrukce kanalizace Bělidlo 1 100 526,0 525 372,70 
vodovod a kanalizace Hubenov 20 615 20 794,0 20 794 421,78 
PD k plánovaným akcím 180 7,0 6 996,00 
Vodní hospodářství celkem 23 823 24 804,2 24 802 205,97 
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Spoje - zřízení TV Prima   1,6 1 520,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 3 521 3 551,4 3 551 307,00 
MŠ Nové Domovy - Nové Domky 
- oprava topení   12,1 12 072,00 
MŠ 1. máje 771 příspěvek na 
činnost  1 300 1 400,2 1 400 144,00 
MŠ Nové Domovy - Nové Domky 
- zateplení pavilonu B 1 800 261,5 261 479,20 
přestavba učebny ZŠ Školní na MŠ   1 757,3 1 757 237,00 
MŠ 1. máje 771 výměna oken    523,6 523 538,80 
MŠ Nové Domovy zateplení -
dotace                          7 000 7 428,1 7 427 884,82 
Předškolní zařízení celkem 13 621 15 917,1 14 933 662,82 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  5 020 5 027,5 5 027 500,00 
ZŠ Fantova dotace    71,0 71 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 5 100 5 100,0 5 100 000,00 
ZŠ Školní dotace     1 418,2 1 418 081,27 
ZŠ Školní a Fantova - opravy 
budov 2 380 3 399,5 3 399 147,80 
Základní školy celkem 12 500 15 016,2 15 015 729,07 
městská knihovna 2 291 2 303,4 2 302 607,34 
vydavatelská činnost - Hledáme kořeny   35,1 34 812,00 
kronika města 35 23,9 23 810,00 
přeshraniční spolupráce 25 1,5 1 378,00 
KIC příspěvek na činnost 4 485 4 497,2 4 497 720,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 1,2 1 200,00 
hrad Pořešín 200 200,0 200 000,00 
údržba a rozšíření městského 
rozhlasu 170 139,3 139 157,00 
údržba památek  620 1 235,1 1 234 126,00 
sochařské sympozium   59,3 59 209,00 
Grant Jč. kraje KIC - Rožmberský rok   70,0 70 000,00 
občanská komise 100 111,1 110 643,10 
Kultura celkem 7 936 8 527,3 8 674 662,44 
běžné opravy sportovišť 1 725 181,9 181 824,00 
koupaliště 360 326,5 325 947,00 
neinv. příspěvek sport. odd. na 
mládež 660 660,0 660 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 110 110,0 110 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 150 150,0 150 000,00 
opravy a vybavení dětských hřišť 206 133,1 133 036,60 
lyžařská běžecká trasa 10 10,0 10 000,00 
příspěvek na ostatní zájmovou 
činnost org. 125 124,0 123 920,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  3 346 1 695,5 1 694 727,60 
Zdravotnictví   12 12,0 12 000,00 
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ 1 560 1 395,2 1 395 120,90 
privatizace kolky, daň z převodu 
nem. 100     
příspěvek na údržbu nemovitostí 100 41,7 41 650 
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 97,1 97 089,04 
rekonstrukce Novohradská č.p. 63-
64 PD 400 470,4 470 400,00 
regulace tepla gymnázium, OA 300 265,2 265 147,00 
rekonstrukce sálu Slovan,  
dvůr čp. 3 100 105,0 104 760,00 
dům u radnice s pasáží PD   431,0 430 800,00 
pojištění majetku 350 318,0 317 976,00 
veřejné osvětlení energie 750 783,4 783 320,08 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 182 1 014,9 1 014 710,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 722 648,7 647 860,88 
právní služby a soudní výlohy  50 31,5 31 474,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro 
spr. obvod 250 66,5 66 456,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 130 42,4 42 348,00 
ostatní opravy majetku 600 70,0 69 875,00 
převody pojistného plnění   47,1 46 980,00 
městský mobiliář 150 59,7 59 447,69 
nákup pozemků 500 100,5 100 500,00 
výkup havarij objektů, odstr. 400     

havarijních staveb 
věcná břemena, nájmy 40 1,5 1 478,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 500 401,5 401 448,00 
dotace z EU služby 900 159,6 159 600,00 
náhrada AM invest - zmařená 
investice   338,0 338 000,00 
investiční půjčka - Technické 
služby sro - pozemky   2 900,0 2 900 000,00 
projektové dokumentace k dotacím 700 61,0 60 872,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 9 880 9 849,9 9 847 312,59 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd. odpadu 121 273,0 272 867,00 
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 585 1 033,3 1 033 026,94 
sběr a svoz komunálního odpadu 9 368 10 122,7 10 122 668,00 
likvidace černých skládek, autovraků 70 51,2 51 191,00 
posudky,rozbory, odpovědnost za škody 75     
úklid města 4 386 6 440,4 6 440 400,00 
úklid zeleň města  30     
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 465 478,9 478 792,00 
park WC  135 123,0 122 834,32 
péče o vzhled - vánoční a květinová 
výzdoba  240 59,8 59 627,00 
Ochrana život. postř. celkem 15 475 18 582,3 18 581 406,26 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 36 400 40 611,2 40 606 918,00 
Dům s pečovatelskou službou     673 966,0 965 324,92 
Chráněné bydlení Blansko 688 984,9 983 972,61 
klub důchodců 113 89,8 89 708,00 
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  109 11,8 11 629,00 
Sociální péče celkem 1 583 2 052,5 2 050 634,53 
Civilní nouzové plánování 15     
Městská policie  2 690 2 883,1 2 882 410,12 
Požární ochrana 972 669,7 668 067,75 
Místní zastupitel. orgány 2 037 2 003,3 1 988 282,97 
SČÍTÁNÍ LIDU 2011   12,6 12 428,90 
Činnost místní správy 31 887 30 971,5 30 969 126,16 
Finanční operace a ostatní 
činnost  4 027 417,0 416 842,72 

VÝDAJE  CELKEM                                                        176 586 185 431,5 185 392 759,33 

    
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 14 944 12 301,4 12 315 054,70 
přijatý úvěr 7 000     
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -8 782 -6 961,4 -6 961 266,60 
FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 13 162 5 340,0 5 353 788,10 

J. Holemá, MěÚ Kaplice 
 

 

Uzavření agendy vozidel 
Ve dnech od 2. 7. do 4. 7. 2012 budou uzavřeny přepážky agendy 

vozidel z důvodu zavádění nového registru vozidel. 
 

 

   Termíny svozu odpadu 
 

Svoz separovaného domovního odpadu v 2. pololetí roku 2012  
 

Měsíc          Vývoz papíru    Vývoz skla  
Červenec  5. + 19. 7.   2. + 30. 7.  
Srpen  2. + 16. + 30. 8.  27. 8.  
Září  13. + 27. 9. 24. 9.  
Říjen  11. + 25. 10. 22. 10.  
Listopad  8. + 22. 11. 19. 11.  
Prosinec  6. + 20. 12. 17. 12.  
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
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   Projekt odstartoval…  
 

V měsíci květnu 2012 byl uskutečněn společný přednáškový projekt 
Policie ČR – OOP Kaplice, MP Kaplice spolu s kurátorem OSPOD 
MÚ Kaplice, který byl zakončený exkurzí a praktickými ukázkami. 
Projekt byl připraven na základě komunikace s vedením třech 
základních škol v Kaplici se zaměřením na první stupeň ZŠ, kdy bylo 
provedeno celkem 6 přednášek se zaměřením na všeobecnou 
bezpečnost, chování, bezpečně do školy a ze školy, výbava jízdního 
kola, cizí lidé, atd.  
Jednotlivé přednášky byly přizpůsobeny požadavku škol. Jako bonus 
pro pozorné posluchače byla připravena exkurze s praktickými 
ukázkami na služebně Policie ČR OOP Kaplice, která proběhla ve 
dvou dnech vzhledem k velkému počtu žáků.  
Proběhlo seznámení s prací police, MP a hasičského záchranného 
sboru – byl předveden kamerový systém OOP Kaplice a MP Kaplice, 
dozorčí služba – příjem hlášení, výstroj a výzbroj. Byla ukázána i 
policejní cela, která se těšila velkému zájmu jak z řad žáků, tak i 
pedagogů. Technik kriminální policie seznámil posluchače se svou 
prací a došlo i na odebírání zkušebních daktyloskopických stop.  
Ve venkovních prostorách služebny byla představena služební 
vozidla policie a hasičů včetně veškerého vybavení a vyzkoušení 
funkčnosti stříkaček, majáků a houkaček.  
Závěrem se přítomným představila skupina služebny kynologie 
z Českého Krumlova a MP Kaplice s praktickými ukázkami výcviku 
obran a poslušnosti a také ukázka zadržení pachatele trestné činnosti. 
Na praktické ukázky se dostavila ještě jedna mateřská škola 
v Kaplici.  
Uvedený projekt byl připraven jako jeden z bodů činnosti komise 
prevence kriminality za koordinace OSPOD Kaplice, kdy bude 
následně celkově vyhodnocen i za účasti pedagogů z jednotlivých 
škol, zhodnocena věková skladba, zaměření, činnost přednášejících, 
tak aby další ročník mohl být ještě efektivnější a zaměřil se na 
cílenou věkovou skupinu.  
Jednotlivé složky mimo uvedený projekt provádějí i vlastní preven-
tivní činnost dle harmonogramu přednášek pro jednotlivý rok i mimo 
město Kaplice v okolních obcích od nejmenší až po seniory. Veškeré 
přednášky a preventivní akce jsou také vyhodnocovány a 
koordinovány s OSPOD MÚ Kaplice, kdy dochází k provázané 
spolupráci jednotlivých složek.  

Městská policie Kaplice  
 

   Mezinárodní jazykové zkoušky 
 

z německého jazyka 
 

V současném světě se bez dobré znalosti cizích jazyků téměř nikdo 
neobejde. A stejně tak, jako je důležitá znalost jazyka, je důležitý i 
mezinárodně uznávaný diplom, s nímž je výrazně snazší získat 
dobrou práci anebo studovat v cizině. 
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice je jedním ze středisek 
Evropského centra jazykových zkoušek (ELEC), a tudíž vám 
můžeme zprostředkovat přípravu a vykonání některé z jazykových 
zkoušek. Zkoušky z německého jazyka lze skládat postupně (od 
nejlehčího typu po nejtěžší), nebo zvolit zkoušku podle aktuálních 
znalostí a potřeb bez věkového omezení. 
Pro děti od 10 let jsou určeny zkoušky Kompetenz in Deutsch (KID 1 
a KID 2) na úrovni znalostí A1 a A2 (začátečník) podle Společného 
evropského referenčního rámce (SERR). Pro studenty a dospělé je na 
úrovni A1 a A2 zkouška Grundstufe Deutsch (GD 1, GD 2). 
Nejčastější zkouškou je Zertifikat Deutsch (ZD) na úrovni B1 
(středně pokročilý) a Mittelstufe Deutsch (MD) na úrovni B2 
(pokročilý). Vyspělý uživatel pak může skládat zkoušku Oberstufe 
Deutsch (úroveň C1) a nebo odbornou zkoušku z hospodářské 
němčiny Wirtschaftssprache Deutsch (úroveň C2). 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, www.geukaplice.cz 
 
 
 
 
 

   Hrady na Malši a ti, kdo … pokračování ze str. 3  
 

Jiří Růžička, místostarosta Velešína vytrvalostí a zájmem o věc 
všechny problémy během několika let překonal.  
S pochopením a zájmem se při naší činnosti setkáváme s další velkou 
skupinou lidí, kteří mají na naši práci zásadní vliv. Jsou to 
zastupitelstva jednotlivých členských obcí. Až na výjimečné případy 
dokážou pochopit, s čím se ve své práci potýkáme, chápou, že 
neziskové organizace v současnosti nemají lehký život a podávají 
nám pomocnou ruku, bez které bychom se opravdu neobešli. Zato se 
snažíme svou práci prezentovat hmatatelnými výsledky, které snad 
oceňují nejen občané členských měst a obcí, ale stále větší počet 
turistů a návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí. Nejde vyzved-
nout některé obce na úkor ostatních, a proto náš dík patří všem. 
Při práci se téměř denně potkáváme s úředníky příslušných 
městských a obecních úřadů, památkáři, konzervátory, projektanty, 
dotačními pracovníky a mnohými dalšími. Spolupráce není vždy 
jednoduchá, mnohdy jsme konfrontováni s protichůdnými 
požadavky, které zdánlivě nelze skloubit. Někdy jsme nuceni věc 
opustit a vrátit se k ní po nějakém čase. Všechny potíže však přebíjí 
jednoduchý fakt. Právě díky jejich osobní snaze a lidskému 
pochopení jsme se nakonec vždy dokázali dohodnout ku prospěchu 
věci, a toho si nesmírně ceníme. 
Laik by neřekl, kolik činností je třeba zajistit třeba při organizaci 
zdánlivě jednoduchých stavebních prací na státem registrované 
kulturní památce, při archeologických výzkumech, dotačních 
žádostech a řadě dalších činností, se kterými se potkáváme. A zde 
stojí doslova armáda lidí, kteří nám pomáhají tyto věci uskutečnit a 
provést při co nejmenších nákladech. Pochopitelně se i my setkáváme 
s takzvanými „zlatokopy“, kteří se za všech okolností snaží vytěžit co 
nejvíce, ale daleko více je těch druhých, kteří nehledí na jen na 
vlastní prospěch. A jsou to lidé opravdu různí. Klienti pracovního 
úřadu, kteří přijdou na brigádu, stejně jako majitelé velkých firem, 
kteří nám šetří peníze a přispívají drobnými dary. Soukromníci a 
zaměstnanci. Mladí i staří, i když těch mladých je pochopitelně více. 
Všem moc děkujeme. 
Jmenovité díky sdružení patří: Antonínu Michalovi, Radku 
Kordačovi, Josefu Šedivému, Bořivoji Voj čemu, Pavlu Svobodovi, 
Milanu Sedlákovi, Tomáši Fajmonovi, Pavlu Talířovi, Jaroslavu 
Zemanovi, všem zaměstnancům Městského úřadu v Kaplici, 
Veronice Korchové, Růžence Ballákové, Luďku Detourovi, Josefu 
Klímovi, Heleně Panské, Ladislavu Janouškovi, manželům 
Wiedersteinovým, Josefu Kletzenbauerovi, Václavu Schinkovi, 
Zdeňkovi Kořínkovi, Vlastimilu Ourodovi, Petru 
Pavelcovi, Jiřímu Papouškovi, Ireně Tripesové, 
Miroslavu Kučerovi, Zdeňkovi Korbelovi, Jaroslavu 
Bartizalovi, Petru Apfelthalerovi, Václavu Malíkovi a 
mnohým dalším.      

Radek Kocanda, Hrady na Malši,o.s. 
 
 
 
 
 

Jazykové zkoušky .  V případě zájmu o přípravu na mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka otevřeme od října 2012 
přípravné jazykové kurzy. Přihlášky do 15. září 2012 na email: stankova@geukaplice.cz. V přihlášce uveďte, o kterou zkoušku máte zájem. 
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, www.geukaplice.cz 
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   Pěvecký sbor Kaplice a Exfanta  
 

v Bratislavě 
 

Ve dnech 26. 4. až 29. 4. jsme se zúčastnili 6. ročníku mezinárodního 
festivalu pěveckých sborů Slovakia Cantat 2012 v Bratislavě. Na 
soutěži se představilo 50 sborů z 13 zemí ve 20 soutěžních 
kategoriích. Hodnotil se: a) výběr repertoáru a dramaturgie programu  
                                         b) technická úroveň a interpretace 
                                         c) celkový umělecký dojem. 
Soutěž hodnotila mezinárodní porota složená z renomovaných 
odborníků: Mgr. Jan Maria Dobrodinský, Prof. Paedr. Jiří Kolář, 
Prof. Nina Groshikova, Doc. Mgr.Art. - Ondrej Šaray, Prof. Czeslaw 
Freund, Prof. Hellmuth Drewes, Dr. Milan Kolena 
Podle počtu získaných bodů udělovala porota tato umístění: 
a) Diplom za účast   c) Stříbrné pásmo 
b) Bronzové pásmo  d) Zlaté pásmo 
Pěvecký sbor Kaplice soutěžil v kategorii "Komorní sbory" a získal 
umístění v bronzovém pásmu. Skupina Exfanta v kategorii "Vokální 
skupina" získala umístění ve zlatém pásmu! Kromě zmíněného 
diplomu a poháru jsme dostali slovní hodnocení všech členů poroty. 
Ocenění si velmi vážíme. 
Chtěli bychom poděkovat Městu Kaplice za finanční podporu, bez 
které bychom zřejmě na Slovensko neodcestovali. Rádi budeme 
Kaplici reprezentovat na dalších festivalech. 

Mgr. Lenka Menšíková - vedoucí a sbormistryně Exfanty  
a Pěveckého sboru Kaplice 

 

   Putujeme za duhou  
 

- tajemství staré Kaplice 
 

Dne 15. 6. jsme s paní učitelkou Cinádrovou navštívili v rámci 
projektového dne na naší škole Městskou knihovnu v Kaplici.  
V dětském oddělení  knihovny pro nás měla paní Urazilová 
připravené různé aktivity a úkoly, které nám měly pomoci při 
poznávání našeho města. Nejdříve jsme si vylosovali spoluhráče a 
jako první úkol jsme museli rozluštit popletený text. Pak nám paní 
učitelka přečetla pověst o založení našeho města a všichni společně 
jsme vytvořili na toto téma komiks. Moc se nám také líbilo vymýšlet 
historické příběhy k obrazovým předlohám. Dalším úkolem byla 
práce s internetem. Ve skupinkách jsme vyhledávali informace o 
důležitých budovách města, ty jsme pak označili barevnými 
špendlíky na mapě a seznamovali ostatní spoluhráče se zjištěnými 
zajímavostmi.  
Dále naše kroky směřovaly z knihovny ke kostelu, kde na nás čekal 
pan Talíř. Provedl nás oběma kaplickými kostely a seznámil nás 
s jejich historií. Dokonce jsme se podívali i na kruchtu. Velmi nás 
zaujalo vyobrazení křížové cesty a zajímavé vyprávění o ní.  
Dopoledne jsme zakončili procházkou městem. Prohlédli jsme si 
zajímavá místa a povídali si o jejich historii. Celý den se nám moc 
líbil a je škoda, že my, deváťáci, jsme na škole poslední rok, protože 
takový den bychom rádi ještě jednou prožili.  
Díky paní Urazilové a panu Talířovi máme nové zážitky a vědomosti 
o našem městě. Za to jim děkujeme.  

P. Slípková a M. Hlavatá – 9.A – ZŠ Školní, Kaplice  

   Přeshrani ční spolupráce Fantovky  
 

s Kreativní školou v rakouském Rainbachu 
úspěšně pokračuje 
 

Návštěva v Rainbachu potvrdila, jak je nutné umět cizí řeč. Celý den 
jsme si povídali s kamarády, kteří bydlí několik kilometrů od nás. 
Nejlépe se povídalo při gril-party, kterou pro nás připravila bio-farma 
ze Summerau. Dokonce i panu starostovi, který nás přivítal ve své 
kanceláři, jsme dobře rozuměli. Zážitky z projížďky koněspřežkou si 
uchováme na celý život. 
Kočí, se svým svátečně vystrojeným koněm, nás vrátili do doby, kdy 
i k nám byla takto dopravována sůl z Rakouska. Celým dnem nás 
provázel pan ředitel z naší partnerské školy, který se velmi snažil 
s námi mluvit i česky. Všem děkujeme. Akci jako vždy sponzorovala 
Firma ALU.PLAST s.r.o. z Kaplice.       Žáci 8. a 9. tříd, ZŠ Fantova 
 

  Vítání léta oslavilo p řes sto ú častník ů  
 

Dne 29. 5. 2012 se v Domově pro seniory Kaplice sešlo více než 140 
návštěvníků, aby společně s obyvateli a zaměstnanci Domova 
slavnostně zahájili provoz nové relaxační a pohybové zóny pro 
seniory a děti . Prezentace zahrady byla spojena i s oslavou 
Mezinárodního dne dětí a přivítáním našich nových obyvatelek – 
kamerunských ovcí Julie, Adély a Matěje. Část zahrady proto 
musela být upravena tak, aby ovečky byly v bezpečí. 
Slavnostní program zahájila paní ředitelka Mgr. Vladimíra 
Holczerová, poté promluvil starosta města Kaplice Mgr. Pavel Talíř a 
paní Ivana Putzerová. Celým dnem provázel moderátor Hitrádia 
Faktor Matyáš Palkovič, k poslechu zahrála hudební skupina Duo 
Agria. Součástí programu bylo i sázení stromků v rámci náhradní 
výsadby. Tohoto úkolu se zhostily významné osobnosti.  
Pro děti byly připraveny soutěže na 17 stanovištích. Po splnění úkolu 
dostalo každé sladkou odměnu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla 
točená zmrzlina, na kterou stáli frontu děti i dospělí. 
Mezi hosty se sešli představitelé měst Kaplice a Český Krumlov, 
zástupci škol a školek, obchodní zástupci, obyvatelé okolních 
domovů pro seniory, dobrovolníci, příbuzní našich klientů a mnoho 
dalších přátel Domova. 
Podporujeme Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity . Propojení naší činnosti napříč všemi generacemi bylo 
nastartováno již v minulosti a bude tomu tak i nadále. 
Děkujeme všem, kteří nás podporovali a podíleli se na zajištění 
organizace celé akce. Zvláštní poděkování patří: Obec Malonty, 
Jednota Kaplice, Hitrádio Faktor, p. Ján Líner, Mgr. Stanislav Trs, p. 
Karel Štancl, dobrovolníci DC Adra, Infocentrum Kaplice.  

Domov pro seniory Kaplice  
 

   Den otev řených dve ří  
 

Chtěli bychom se podělit o krásné zážitky. Dne 23. 5. se konal „Den 
otevřených dvčří na ZŠ Omlenická.“ Jsme ve stejné budově a ještě 
jsme se nebyli v této školy podívat. Paní ředitelka Mgr. Ludmila 
Šímová nás provedla celou školou. Nejdříve jsme měli možnost 
nahlédnout do výuky na počítačích, kde nám paní učitelka K. 
Štěpánková vysvětlila, jak žáci pracují. Právě vytvářeli film z obráz-
ků v programu MovieMarker. Prohlédli jsme si také keramickou 
dílnu a seznámili se s výrobou krásných soviček, které byly připrave-
ny k vypálení v peci a budou zdobit strom moudrosti. V hudební třídě 
jsme si společně se žáky 7. a 8. ročníku zazpívali píseň „Já husárek 
malý“ za doprovodu klavíru paní učitelky D. Kovaříkové. Všechny 
třídy a také chodby jsou krásně vyzdobeny výrobky dětí. Obdivovaly 
jsme jejich šikovnost a zručnost. Jsme rádi, že jsme si mohli školu 
prohlédnout. Poznali jsme, že i žáci, kteří mají problémy s učením 
jsou velice šikovní a zruční.            Žáci ze školní družiny ZŠ Fantova   
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   Obraná řský závod  
 

o Pohár Starosty města Kaplice   
 

Dne 26. 5. 2012 byl uspořádán 
na kynologickém cvičišti ZKO 
Kaplice NA Střelnici III. 
ročník obranářského závodu: 
„O pohár starosty města 
Kaplice“. Mgr. Pavla Talíře. 
Jako v letech předcházejících, 
byl i letošní ročník uspořádán 
ve dvou kategoriích a to ZVV1 
a IPO3. 
V kategorii ZVV 1  se stala 
vítězkou paní Hana KAST-
LOVÁ s německým ovčákem 
Zoro Dombai ze ZKO Ševětín, 
na druhém místě skončil pan  
Jaroslav ČEJKA s německým 
ovčákem Axem Dembrix ze 
ZKO Volary a na místě třetím skončila paní Věra MARKOVÁ 
s fenkou německého ovčáka Aidou ze ZKO Větřní. V této kategorii 
závodilo celkem pět psovodů se svými psy.    
V kategorii IPO 3 soutěžilo rovněž pět závodníků a zde se stala 
vítězem paní Jana ZÁHORKOVÁ s fenkou německého ovčáka 
Harietou z Perštátského mlýna ze ZKO Ševětín, druhý skončil pan 
Petr HASÍK s německým ovčákem Virusem ze Zevlova dvora ze 
ZKO Nové Hrady a na třetím místě skončil pan Jiří BARTAL 
s fenkou německého ovčáka Charin Vepeden z pořádající ZKO 
Kaplice.  
 

V obou kategoriích rozhodoval rozhodčí pan Milan ZBORKA a jako 
figurant pracoval a prověřoval psy z obran pan Václav PLÁŠIL.     
Pořadatelé závodu blahopřejí všem účastníkům závodu k dosaženým 
výsledkům a děkují všem sponzorům, s jejichž laskavým přispěním 
mohl být  již třetí ročník obranářského závodu, o Pohár starosty 
města Kaplice,  uspořádán. Sponzory závodu byly: Město Kaplice a 
jeho starosta pan Mgr. Pavel TALÍŘ, prodejna ELEKTROSPRINT- 
Kaplice paní Alena FALTÝNOVÁ, firma HAPPY DOG – Euroben 
s.r.o. krmiva pro psy a kočky a Prodejna pro myslivost a turistiku 
Kaplice pan Petr SLOWIENA.  
Výsledková listina a fotogalerie - III. Ročníku Obranářského závodu 
je zveřejněna na webových stránkách ZKO Kaplice Na Střelnici. 
www.zkokaplice.estranky.cz 

JUDr. Jiří CÍSAŘ – vedoucí závodu 
 

   Exkurze žák ů ZŠ Školní  
 

do Mladé Boleslavi 
 

Díky spolupráci 
školy na projektu 
Impuls pro kariéru, 
který zajišťuje 
Jihočeská hospo-
dářská komora, 
Oblastní kancelář 
Český Krumlov, se 
mohlo 20 žáků 8. a 
9. ročníku v pondě-
lí 28. května 2012 
zúčastnit velmi 

zajímavé exkurze do podniku  Škoda Auto Mladá Boleslav.  
Exkurze se zúčastnili žáci s dobrým prospěchem a zájmem o 
technické obory. Tato výjimečná akce byla pro ně odměnou i 
motivací pro další studium na středních školách technického 
zaměření.  
Ve velmi rozsáhlém areálu jsme viděli montáž motorů pro auta 
celého koncernu Volkswagen a montážní linku automobilů Fabia. Na 
závěr jsme si prohlédli expozici historických vozů zn. Škoda.  

 Ludvík Bartyzal 

   Ahoooj kamarádi, 
 

blíží se nám konec školního roku a na dveře nám už klepou 
prázdniny, to ovšem znamená i spoustu povinností, které se musí 
stihnout, než se všichni rozutečou ke svým babičkám a na tábory.  
Ani děti ze 4třídní  mateřské školy 1. Máje nezahálely a pilně 
nacvičovaly, aby potěšily naše seniory. První společné setkání bylo 
v Domě seniorů v Kaplici, kde děti recitovaly a zpívaly. Toto setkání 
mělo veliký úspěch a proto se uskutečnilo ještě jedno setkání v Domě 
seniorů, kde zažili jak děti tak i senioři spoustu legrace. Odměnou 
dětem bylo pozvání na oslavu Vítání léta, které se konalo v Domě 
seniorů, kde byly pro děti připraveny soutěže, pohoštění, sázení 
stromků a mnoho jiných nezapomenutelných zážitků.  
Květen je lásky čas a především v tomto krásném měsíci mají svátek 
naše milované maminky. A i pro ně děti  měly připravené vystoupení, 
které potěšilo.  
Nejen maminky, ale  i děti mají svůj svátek, a to v červnu. Na tento 
den si připravili žáci ZŠ Fantova překvapení a to v podobě 
Indiánského dne, kde se děti proměnily v rudé tváře a poznávaly 
život tehdejších obyvatelů Ameriky – INDIÁNŮ.  
A protože každý rok se loučíme s dětmi, kteří v září nastupují do 
prvních tříd základních škol,  uspořádaly paní učitelky výlet na rafty. 
Děti společně s rodiči si sjely řeku Vltavu z Vyššího Brodu do 
Rožumberka. A aby to nebylo ostatním dětem líto, vyjely s nimi paní 
učitelky na plavbu na lodičkách do Týna nad Vltavou.  
Čas se  nedá zastavit a konec roku je tu, jako tečku za školním rokem 
2011/2012 je rozloučení a poděkování předškolních dětí za pěkná léta 
strávené v mateřské školce a to především pani učitelkám, které nás 
připravily na vstup do života, pani kuchařkám, které se postarali o to, 
abychom stále měly plná bříška, pani uklizečkám, díky kterým jsme 
se vždy ráno vracely do příjemného a čistého prostředí a v neposlední 
řadě paní ředitelce M. Moravcové. Toto poděkování je od dětí, které 
jsou na tablu v prodejně Jednota Kaplice na náměstí. 
Přejeme všem krásné léto plné nezapomenutelných prožitků bez 
úrazů a budoucím prvňáčkům úspěšné vykročení do žákovských let.  
V září se budeme těšit zase na viděnou. 
Poděkování patří sponzorům, bez kterých by děti neměly tolik 
krásných vzpomínek na školku: Engel strojírenská spol. s.r.o., Alu-
plast, s.r.o.Kaplice, PC servis KB s.r.o., Oknotherm spol. s.r.o., MěÚ 
Kaplice.          Kolektiv a děti z MŠ Kaplice 1.Máje 
 
Rádi bychom pod ěkovali 
Jménem pozůstalých děkujeme panu Josefu Maurencovi za vlídný 
přístup a organizaci pohřbu Jaroslava Hrůzy, který se konal 18. 5. 
2012. Děkuje rodina Hrůzova.   
 
 

 
 
 

 
3. 7. DOLNÍ VLTAVICE    14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin do Českého Krumlova, v 6.25 
hodin na nádraží ČD, v 7.01 hodin do Černé v Pošumaví. Trasa: 
Černá v Pošumaví – Bližná – Dolní Vltavice – zpět Černá 
v Pošumaví, vlak v 12.10 nebo 14.10 hodin.  
10. 7. Z TROJAN DO ROŽMITÁLU NA ŠUMAV Ě 14 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Trojan. Trasa: Trojany – Kaliště 
– Rožmberk – Metlice – Rožmitál, autobus v 13.20, 15.15.  
17. 7. KLUK      10 km 
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Č. Krumlova, vlakem v 9.01 
hodin do Křemže. Trasa: Křemže – po Z. – Kluk – Z. na cyklostezku 
1082 – Mříč – po Z. – Holubov, vlak v 12.36, 14.36.  
24. 7. VELEŠÍNSKÝ HRAD    14 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Pořešína. Trasa: Pořešín – 
Pořešín hrad – po M. – Sedlce - Velešín hrad – Velešín, autobus.  
31. 7. NAUČNÁ STEZKA VYŠNÝ – PTAČÍ HRÁDEK  
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Č. Krumlova.  10 km 
Trasa: Č. Krumlov – Vyšný – naučná stezka – Dobrkovice – Ptačí 
hrádek – Č. Krumlov, autobus. 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice            červenec 



 
strana 10 

   Společný výlet 
 

K úspěšně ukončenému 
školnímu roku nedílně 
patří společný výlet. 
Také my, studenti 
Virtuální Univerzity 
třetího věku, která byla 
v tomto roce zahájena 
v Kaplici, jsme si 
nenechali ujít tuto 
příležitost a na závěr 
prvního semestru jsme 
se společně vydali objevovat krásy Českého Krumlova. 
Zahájili jsme exkurzí v Městské knihovně, s jejíž činností nás 
seznámila ředitelka Mgr. Karla Votřelová. Většina z nás neměla 
dosud příležitost tuto knihovnu navštívit. Je umístěna v historické 
budově bývalé Prelatury. Tato pozdně renesanční a ranně barokní 
památka vytváří vhodné místo pro uchovávání „duchovních“ hodnot. 
Prostředí má své kouzlo, tzv.„genius loci“. 
Svou činností je ale knihovna moderním zařízením, plně sloužící 
potřebám současných lidí. Poskytuje své služby nejen obyvatelům 
Českého Krumlova, ale také všem zájemcům z regionu. Vedle 
běžného půjčování knih a časopisů se zde nachází také studovna 
především regionální literatury. Jsou zde soustředěny zajímavé 
informace o regionu, významných osobnostech a také knihy 
k regionu se vážící. Najdeme zde i internet pro veřejnost a také pro 
nevidomé. Knihovna poskytuje i některé specifické služby, jako je 
např. půjčování zvukových knih pro nevidomé či slabozraké. Menším 
obecním knihovnám pomáhá zkvalitnit nabídku knih formou 
výměnných souborů. To znamená, že malé knihovny jsou v průběhu 
roku zásobovány z krumlovské knihovny určitým souborem knih, 
který po čase zase vrátí. 
Odpoledne nás čekala opravdová lahůdka. Návštěva krumlovského 
zámku. Nebyla to ale tradiční prohlídka, která je připravena pro 
turistickou veřejnost. Na druhém nádvoří nás očekával pracovník 
krumlovského zámku pan Milan Antoš.  
Prohlídka trvala déle než tři hodiny, dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavostí z historie krumlovského zámku a ze života jeho obyvatel. 
Náš průvodce nás upozorňoval na historické souvislosti a jejich 
paralelu se současným děním. Ukázal nám místa, kam běžná 
prohlídková trasa nevede. Dostali jsme se mimo jiné do barokního 
divadla, do jeho zázemí a také kostymérny. Prošli jsme chodbami 
zámku až do zámecké zahrady. Pan Antoš byl skvělým průvodce, 
nejen, že toho hodně zná, ale umí to i zajímavou formou předat 
ostatním. Byli jsme potěšeni, že mladá generace, která nás postupně 
nahrazuje, má mezi sebou i tak skvělé lidi.  
Výlet se vydařil a my už se těšíme, až po prázdninách začne další 
semestr, tentokrát věnovaný „Dějinám oděvní kultury“. 

Daniela Wimmerová, Wimmerova.D@seznam.cz 
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

Varhanní koncerty  
Římskokatolická farnost Kaplice vás zve na varhanní koncerty v 
podání Jany Havlíčkové. Vstupné je dobrovolné.  
pátek 6. 7.  v Kaplici v kostele sv. Petra a Pavla / 19.30 hodin 
sobota 7. 7.  na Svatém Kameni v kostele Panny Marie Sněžné  
  od 18.00 hodin 
neděle 8. 7.  v Rožmitále na Šumavě v kostele sv. Šimona a 

Judy od 17.00 hodin 
neděle 8. 7.  v Blansku u Kaplice v kostele sv. Jiří / 19.00 hod. 
 
30. června Výstava VZDÁLENÉ DIMENZE 2012 
Nenechte si ujít jedinečnou výstavu obrazů z cyklu Fantaskního a 
Transcendentního realismu v Galerii „JAKUB“ ve Velešíně. 
ReonArgondian, TomášBosambo, Petr Gric, Josef Balek, Zdeněk 
Hajný, Zdeněk Kopáč,  Martin Šrámek, Petr Šrédr,  Václav Švejcar,  
Dalibor Vajnar. Otevřeno: úterý – neděle 10.00 – 12.00, 13.00 – 
16.00 hodin. Výstava probíhá 30. 6. – 27. 7. 2012. Zve KIC Velešín 

   NZDM Hangár  
 

v Benešově nad Černou ukončuje svoji činnost 
 

Ke dni 30. 6. 2012 rozhodl Krajský úřad Jihočeského kraje o zrušení 
registrace sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Hangár (dále jen NZDM Hangár) v Benešově nad Černou. Žádost o 
zrušení registrace podala Charita Kaplice z důvodu ukončení 
financování z Evropského sociálního fondu (Individuální projekt 
OPLZZ) a dále nepodpoření žádostí o dotace z MPSV v požadované 
výši. Zrušení registrace znamená faktický zánik sociální služby 
NZDM Hangár. 
 

Sociální služba NZDM Hangár byla v Benešově nad Černou 
poskytována od 1. 1. 2010 a měla zde své opodstatnění. Od zahájení 
činnosti NZDM Hangár až dosud navštívilo zařízení 99 uživatelů. 
Řada z nich se naučila využívat sociální služby NZDM Hangár a ve 
spolupráci s pracovníky NZDM aktivně řešit svou nepříznivou 
sociální situaci. „K nejzávažnějším tématům, která pracovníci 
s uživateli řeší, patří experimenty s návykovými látkami a domácí 
násilí,“ říká Mgr. Kateřina Pilátová, manažerka sekce NZDM. 
Nejčastěji řešená témata v NZDM Hangár se pak týkají školy a 
vztahů s vrstevníky, partnerských vztahů a sexuálního života, rodiny 
a volného času. Pracovníci se s uživateli věnují také problematice 
závislostí a trestné činnosti, šikany apod. 
Činnost NZDM Hangár byla financována nejen z dotací Ministerstva 
práce a sociálních věcí, ale z velké části také z Individuálního 
projektu Jihočeského kraje. Jedná o projekt „Podpora sociálních 
služeb v Jihočeském kraji", který je financován v rámci Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Zmíněné finanční prostředky čerpal NZDM 
Hangár od 1. ledna 2010 do 30. června 2012.  Na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva Jihočeského kraje nebudou dále nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež do navazujících individuálních projektů od ledna 
2013 znovu zahrnuta. Dalším finančním zdrojem NZDM Hangár pro 
rok 2012 jsou dotace MPSV ze státního rozpočtu, kde byla přislíbena 
podpora sociální služby ve výši 110% loňské dotace, která ovšem pro 
rok 2011 činila pouhých 150 tisíc korun. Obdržená částka pro rok 
2012 tak nepostačuje k pokrytí běžných nákladů spojených s 
provozem NZDM Hangár. 
NZDM Hangár byl určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem ve 
věku 13 – 26 let z Benešova nad Černou a blízkého okolí. Cílem 
sociální služby je poskytnout těmto lidem zázemí a odbornou pomoc 
a zlepšit tak kvalitu jejich života, dodala Kateřina Pilátová. 
Vhledem k tomu, že činnost NZDM Hangár bude k 30. 6. 2012 
ukončena, usilují pracovníci o dořešení stávajících zakázek a zajištění 
alternativních sociálních služeb tam, kde to situace uživatele 
vyžaduje. V rámci Charity Kaplice budou moci uživatelé NZDM 
Hangár navštěvovat NZDM Depo v Kaplici. 

Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diecézní charita České Budějovice vypisuje  
výběrové řízení na pozici: 

Ředitel/ka Charity Kaplice 
Nástup: 1. 8. 2012 

 

Přihlášky zasílejte do 23. 7. 2012 na Diecézní charitu, Kanovnická 16, 
370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: reditel@charitacb.cz 
Požadujeme:     - vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání  

- znalost sociální práce (zákon o sociálních službách, 
standardy kvality sociálních služeb)  

- orientace v oblasti práva, ekonomiky 
- praxe v řízení organizace 
- trestní bezúhonnost 
- flexibilita, komunikativní dovednosti 
- schopnost práce v týmu 
- řidičský průkaz skupiny „B“ 

Nabízíme:          -  práci v zajímavé oblasti 
- standardní platové zařazení 

V přihlášce uveďte: strukturovaný životopis, motivační dopis, telefon, e-
mail. Uchazeči splňující podmínky výběrového řízení budou pozváni 
dne 26. 7. 20012 od 13.00 hod. k ústnímu pohovoru na Diecézní 
charitu, Kanovnická 16, České Budějovice.  

Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity Č. Budějovice 
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   Fotbal      výsledky  
 

"A" mužstvo  
27. kolo FK Tatran Prachatice – FK Spartak Kaplice 2:1 (2:1) - B: 11. 
Šicner, 35. Mádl – 26. Janura. 28. kolo FK Spartak Kaplice – FC Písek 
“B“ 1:1 (1:1) - B: 33. Doubrava – 10. Čadek. 26. kolo FK Spartak 
Kaplice – FC MAS Táborsko „B“ 5:4 (4:3) - B: 8., 90. Románek, 12. 
Boháč, 13. Janura, 17. Kolek – 23., 82. Rosůlek, 3. Král, 18. Kluzák. 
29. kolo SK Jankov – FK Spartak Kaplice 2:3 (2:1) - B: 2. Beránek 
z pen., 21. Holba – 26. Krauskopf z pen., 80. Boháč, 90. Benc. 30. 
kolo FK Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 1:1 (0:0) - B: 86. 
Faltus – 83. Dudek.  
 

"B" mužstvo - I. B t řída 
22. kolo FC Velešín – FK Spartak Kaplice „B“ 3:1 (0:1) - B: 58. 
Z.Šafránek, 67. Frnka, 88. J.Šafránek – 34. Kubata. 23. kolo FK 
Spartak Kaplice „B“ – FK Dynamo Vyšší Brod 4:1 (1:1) - B: 53., 82. 
F.Kouba, 6. Janura, 87. Vávra – 27. M.Syrovátka. 24. kolo SK Mladé – 
FK Spartak Kaplice „B“ 3:1 (1:0) - B: 1. Hlásek, 46. Materna, 79. Lerch 
– 86. Fiala. 25. kolo FK Slavoj Český Krumlov „B“ – FK Spartak 
Kaplice „B“ 1:1 (0:1) - B: 51. Sivák – 23. F.Kouba. 26. kolo FK Spartak 
Kaplice „B“ –SK Větřní 2:1 (1:1) - B: 23., 67. Kubata – 41. Homer.  
 

dorost – I. A t řída 
22. kolo FK Spartak Kaplice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 4:0 (1:0) - 
B: 57., 80. Slanina, 39. Roule, 72. Knotek. 23. kolo Hluboká nad 
Vltavou – FK Spartak Kaplice 5:1 (2:0) - B: 47., 55., 59. Antoš, 11. 
Valenta, 43. Ludvík – 73. Kubík. 24. kolo FK Spartak Kaplice – SK 
Mladé 4:4 (2:1) - B: 11. Kubík, 38. Roule, 64. Divoký, 90. Smolen – 8. 
Pařízek, 46. Kolář, 49. Zemek, 75. Linhart. 25. kolo SK Větřní – FK 
Spartak Kaplice 3:1 (1:0) - B: za hosty Zeman. 
 

starší žáci - I. A t řída 
18. kolo FK Spartak Kaplice – FK Olympie Týn nad Vltavou 8:4 (3:1) - 
B: Divoký, F.Marek, Jančiga 2, Vaněk, Mil.Lhotský – Bicek 3, 
Bukovský. 19. kolo FK Spartak Kaplice – Slovan Břilice 8:2 (2:0) - B: 
za domácí Slanina 3, F.Marek, Divoký 2, Mil.Lhotský. 20. kolo Sokol 
Kamenný Újezd – FK Spartak Kaplice 2:4 (1:3) - B: za hosty F.Marek 
2, Malický, Fafl. 21. kolo FK Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 
2:1 (1:1) - B: 31. Divoký, 65. Pál – 20. Tejko. 22. kolo Dříteň – FK 
Spartak Kaplice 0:5 (0:2) - B: F.Marek 2, Urazil, Štrbačka, Mil.Lhotský.  
 

mladší žáci - I. A t řída 
18. kolo FK Spartak Kaplice – FK Olympie Týn nad Vltavou 11:0 (6:0) 
- B: Urazil 4, E.Marek, Fafl 2, Rytíř, Bárta, Pál. 19. kolo FK Spartak 
Kaplice – Slovan Břilice 8:0 (5:0) - B: Urazil 3, Bárta 2, Vetrák, Pál, 
E.Marek. 20. kolo Sokol Kamenný Újezd – FK Spartak Kaplice 0:5 
(0:2) - B: Pál 2, Urazil, E.Marek, Bárta. 21. kolo FK Spartak Kaplice – 
Hluboká nad Vltavou 3:1 (2:1) - B: 9. Pál, 11. E.Marek, 44. Urazil – 19. 
Kašper. 22. kolo Dříteň – FK Spartak Kaplice 0:6 (0:2) - B: Pál 3, 
E.Marek, Vetrák, Fafl,  
 

starší p řípravka – krajský p řebor 
15. kolo – Hradišt ě FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Kaplice 
10:10 - B: O.Marek 4, Goretki 3, Jan Česák 2, Mat.Lhotský. * Hradiště 
– FK Spartak Kaplice 3:11 - B: Rytíř, O.Marek, Mat.Lhotský 3, Jan 
Česák, Jakub Česák. 16. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – Tatran 
Lomnice nad Lužnicí 4:14 - B: Goretki, O.Marek, Jakub Česák, 
Mat.Lhotský. * FK Spartak Kaplice – FC ZVVZ Milevsko 4:11 - B: 
Bejdák, O.Marek, Jan Česák, Mat.Lhotský.  
 

mladší p řípravka – krajský p řebor 
15. kolo – Hradišt ě FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Kaplice 
4:20 - B: Beránek 5, Muška, Jokl 4, Ballák, Gahír 3, O.Barták. * 
Hradiště – FK Spartak Kaplice 11:11 - B: Muška, Jokl 4, Beránek 3. 16. 
kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 4:6 - 
B: Muška, Ballák, Pastier, Beránek. * FK Spartak Kaplice – FC ZVVZ 
Milevsko 13:4 - B: Jokl 5, Beránek, Balláková 2, Muška, Pastier, 
Novák, Toman.  
 

ženy – 3. liga 
20. kolo Čechie Příkosice – FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: 87. 
V.Jedličková. 21. kolo FK Spartak Kaplice – TJ ZKZ Horní Bříza 7:0 
(5:0) - B: 28., 32., 35., 80. V.Jedličková, 5., 12. Koláčková, 89. 
Benedová. 22. kolo Blatná – FK Spartak Kaplice 2:0 (1:0) - B: 
Vajsová, Humpálová.  
 

 
 
 
 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

2. – 8. 7.   Festival Novohradské Hraní 2012 
Malování na náměstí, „Vodnická pohádka“, Nezmaři a Jihočeská 
filharmonie, koncertní mix open air – Jana Vebrová, Žamboši, 
Bonsai3. Více na www.kicnovehrady.cz. Nové Hrady  
 

6. července    HRADIŠŤAN  
Koncert na nádvoří kláštera Borovany. Od 20.00 hodin.  
 

14. – 15. 7.  BORŮVKOBRANÍ 
V areálu bývalého kláštera na Vás čekají borůvkové hody a bohatý 
doprovodný program pro děti i dospělé, od 10.00 hodin. Více na 
www.boruvkobrani.cz. Borovany 
 

15. července    FLERET  
Koncert v zahradě kláštera Borovany. Od 20.00 hodin..  
 

20. července     INFLAGRANTI  
Elektrické smyčcové trio. Nádvoří kláštera Borovany, 20.00 hod. 
 

   Řádková inzerce 
 

Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje,            
tj. v infocentru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kapl ici. Cena inzerátu 20,- K č.  
 

Koupím heligonku v dobrém stavu. Rozumnou cenu respektuji. Tel. 
607 238 595.  
 

Prodám plynový kotel Vaillant v dobrém stavu za 5 000,- Kč. 
Vhodný do bytu či menšího domku. Tel. 607 238 595.  
 

Pronajmu byt 3+kk  v cihlovém domě v Kaplici. Jedná se o byt 1. 
kat. po celkové rekonstrukci, nová kuchyňská linka, nová plast. okna, 
nová koupelna, nový plynový kotel, sádrokartonové stropy atd. 
Nutno vidět!! V případě zájmu volejte na tel. 607 268 595.  
 

Prodám družstevní byt 2+1 v Kaplici Na Vyhlídce, 2. patro. Možno 
ihned převést do osob. vlastnictví. Byt je po rekonstrukci (plastová 
okna, vyzděné jádro). Součástí bytu je balkón, byt je slunný a teplý, 
v pěkném stavu, dům je zateplený, klidná lokalita. Tel. 721 134 744  
 

Sběratel odkoupí Vaše POHLEDNICE (pohledy) města Kaplice a 
okolí do roku 1955, případně i celou sbírku pohlednic měst a obcí 
ČR. Zaplatí Vám převodem nebo hotově. Volejte prosím na mobil: 
776 542 543 nebo pište na e-mail: PohledniceKaplice@seznam.cz  
 

Tříčlenná rodina s dítětem hledá podnájem domu, co nejblíže 
k rakouským hranicím po Kaplici. Tel. 773 282 951 
 

Dlouhodobě pronajmu garsonieru Na Vyhlídce v Kaplici. Tel. 
732 820 121  
 

Prodám byt 3+1 o rozloze 75m² v Benešově nad Černou v č.p. 140, 
byt má dva balkony, dva sklepy, krásný výhled. Cena 650 000 Kč. 
tel. 737 559 699.  
 

Prodám dveře plastové zlatý dub, hlavní a vedlejší vchodové. Nové 
z neuskutečněné stavby. Dále kompletní oplocení zahrady - bránu, 
branku a pletivo. Přivezu. Tel: 777 106 709.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čištění koberců, sedacích souprav, 
autointeriérů a čalounění. 

www.profi-uklid-cisteni.cz  
Tel. 776 770 825  Kaplice a okolí doprava zdarma 

IPEMA KAPLICE  
pekařství a cukrářství - záruka výroby čerstvého pečiva 

Masná ulice 130, Kaplice 
 

nabízí svým zákazníkům denně široký sortiment čerstvých 
pekařských a cukrářských výrobků. 
Pro rodinné oslavy - narozeniny a svatby  
- zajistíme různé tvary dortů, minizákusky, čajové pečivo, 
svatební koláčky, banketky, drobné slané pečivo. 
 

Každé pondělí, středu a pátek nabízíme zákazníkům, rovnou 
z pece, vynikající housky a chutný Slezský chléb. 
Prodejna je otevřena po - pá od 6.00 – 12.30 a 13.00 - 17.00 
hodin. V sobotu je prodejna otevřena od 6.00 – 11.00 hodin. 
Po dobu prázdnin zajišťujeme pečivo pro letní tábory. 

 

Telefonní kontakt: 380 312 650, 380 313 216 
Srdečně Vás zveme do naší prodejny a těšíme se na Vaší návštěvu. 

 


