
 
 
 

 

 
Slova starosty  

s  

Vážení spoluobčané, 
sloupek píši vždy s předstihem a dnes začíná 
podle astronomického kalendáře jaro, i když za 
okny to tak nevypadá. S jarními dny se naše 
město opět zazelená a díky spolupráci se 
Zahradnictvím Bauernöpl Mostky záhony v 
parčících postupně ožijí. Naše město během 
posledních let rozkvetlo a všímají si toho nejen 
místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci 
Kaplicka. Jsem rád, že jsme se ke společné 
zeleni naučili chovat ohleduplně, i když občas 

se nějaký ten vandal ještě najde. Nebuďme lhostejní k takovým 
lidem, vždyť jde o náš společný životní prostor.  Rád bych na tomto 
místě poděkoval Odboru správy majetku a ekonomiky, jehož 
zaměstnanci se významnou měrou podílí na zkrášlení našeho města. 
Zároveň děkuji občanům za podněty a bezplatnou péči o své blízké 
okolí. V měsíci dubnu nás čeká tradiční Den Země, který připomíná 
velice důležitou ochranu přírody a náš vztah k Zemi jako takové. I 
my se připojíme nejen na jaře, ale i v průběhu celého roku, a to 
výsadbou sta lip ke stému výročí založení republiky. Jsem si vědom 
toho, že probíhajícím rekonstrukcím komunikací padnou za oběť 
některé vzrostlé stromy, ale v projektu už se počítá s výsadbou 
stromů nových.  
V dubnu proběhnou tradiční zápisy do 1. tříd, na něž bude 
v následujícím měsíci navazovat zápis do mateřských škol. Město 
zpracovalo projekt na rekonstrukci bývalé knihovny, ze které by se 
opět měla stát plnohodnotná mateřská škola, abychom mohli vyhovět 
poptávce rodičů po umístění svých dětí do předškolních zařízení. 
Počítá se s investicí v rozsahu 3,5 mil. korun, kterou bychom 
případně mohli částečně hradit z dotačních fondů. K 1. lednu 2019 by 
měly být otevřeny dvě zrekonstruované třídy, díky nimž se nám 
podaří navýšit kapacitu mateřských škol. Plníme tak dlouhodobý 
program podpory mladých rodin. 
Jaro je spojené i se startem venkovních sportovních aktivit, 
návštěvníci areálu Spartaku zaznamenají nejen úpravu hřišť, ale i 
výstavbu nového stánku s občerstvením. Po úpravě sportovních ploch 
bude následovat rekonstrukce koupaliště, po níž dlouhodobě občané 
volají. Předpokládáme, že všechny práce budou ukončeny do 
zahájení letní sezóny. 

S přáním hezkých jarních dnů Váš starosta Pavel Talíř 
 
 
 
 
 
 
 
O statečném kováři Mikešovi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chovatelská přehlídka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník XXII                                     ZDARMA    číslo 4 / duben 2018 

Uzavření komunikace ul. Linecká  
V úseku od KIC po odbočku do ul. Bezručova a 
část Omlenické. Práce zde potrvají od dubna do 
srpna 2018. Více na str. 3 
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Kaplická střední škola se připravuje 
na přijímačky. Počet přihlášek 
příjemně potěšil 
Kaplická střední škola zaznamenala vyšší zájem o studium v 
některých oborech. Počet přihlášek na obchodní akademii a 
gymnázium je výrazně vyšší než loni, na učební obory je srovnatelný 
s loňským rokem. "První fázi přijímacího řízení hodnotím kladně. K 
navýšení zájmu o studium došlo v oboru kuchař - číšník. Na 
obchodní akademii a gymnázium podalo letos přihlášku dvacet sedm 
žáků základních škol. Z toho osmnáct žáků poslalo přihlášku na 
obchodní akademii a devět se přihlásilo na gymnázium," upřesnil 
ředitel GEU v Kaplici Ladislav Šolc, který převzal vedení školy loni 
na podzim. Nejdůležitější období střední školu v Kaplici ale ještě 
čeká, a to samotné přijímací zkoušky a zaslání zápisových lístků. 
"Učitelé poskytují studentům nejen kvalitní výuku, ale vytvářejí jim i 
velmi přátelské prostředí. Kvalita učitelů na SOŠE, Gymnáziu i SOU 
je v Kaplici minimálně na stejné úrovni jako v okolních větších 
městech. České Budějovice nevyjímaje," motivuje ředitel školy 
hlavně ty uchazeče o studium, kteří mají kaplickou školu uvedenou 
na přihlášce na druhém místě. Žáci a studenti v Kaplici získávají 
stipendium za dobrý prospěch a také praxi v okolních firmách. 
"Navíc jsou jim po ukončení studia vytvořeny podmínky pro uzavření 
pracovní smlouvy," dodal Šolc s tím, že podstatnými stimuly by měly 
být také ekonomické výhody pro rodiny studentů a úspora času při 
dojíždění do odlehlých měst v Jihočeském kraji. 

   
 
 

Rada města Kaplice informuje 
Dne 26. února 2018 se konala 76. schůze Rady města Kaplice, která 
projednala následující záležitosti: 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 650/1 o výměře 100 m2 v k.ú. 
Kaplice fyzické osobě za účelem zřízení zahrádky. Pacht se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2,00 Kč/m²/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování části pozemku p.č. 1447/1 o výměře 511 m2 

v k.ú. Kaplice fyzické osobě za účelem zřízení zahrádky. Pacht se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2,00 Kč/m²/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 852/19 
o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaplice za účelem využívání 
předmětného pozemku jako parkovací plochy. Pronájem se schvaluje 
na dobu neurčitou, výše nájemného 15.000,00 Kč/rok. 

• Zamítnutí zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 
v Kaplici, ul. Gen. Fanty čp. 25 – poliklinika Kaplice, přízemí o 
výměře 47,54 m². 

• Nesouhlas s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
(garáže) v Kaplici, ul. Českobudějovická, p.č. 1410/2 uzavřené mezi 
městem Kaplice a fyzickou osobou dohodou k 28.02.2018 a trvá na 
3měsíční výpovědní lhůtě. Rada města schvaluje zveřejnění záměru 
pronájmu nebytových prostor (garáž) v Kaplici, ul. 
Českobudějovická, p.č. 1410/2, přízemí o výměře 15,00 m². 
Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle 
Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

• Schválení krátkodobého uzavření komunikace v Kaplici v souvislosti 
s konáním Rallye Český Krumlov v pátek 18.05.2018 od 18:00 h do 
22:00 h, a to ulice Českobudějovické od křižovatky se silnicí 
Pobřežní po křižovatku Českobudějovické ulice s ulicí Na Vyhlídce 
u parku a parkoviště „U Ševčíka“. Vzhledem k jednosměrné silnici 
bude uzavřen i příjezd do ulice Horské. Dále komunikace od 
křižovatky silnice č. 14625 “Na Papírně“ směr Přísečno v pátek 
18.05.2018 od 16:00 h do 24:00 h. 

• Odložení rozhodnutí o zvýšení nájemného z bytů v majetku města 
Kaplice z důvodu zadání analýzy Svazu měst a obcí Jihočeského 
kraje, která má zjistit v jaké výši se pohybuje nájemné ve městech a 
obcích v Jihočeském kraji. 

• Schválení přenechání bytů do nájmu na dobu určitou s kaucí. 
• Schválení jednotné ceny za dodávku tepla včetně zisku ve výši 7 % 

pro kotelny nacházející se v objektech v Kaplici, ul. Kostelní čp. 
126, 127 a 128, ul. Náměstí čp. 206, 361 a 44, ul. Linecká čp. 847 a 
ul. Bělidlo čp. 101. 

• Schválení realizace souvisejících prací při rekonstrukci polní cesty 
HPC 1 v k.ú. Žďár u Kaplice společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 
47239328, se sídlem Novohradská 226, Třeboň za cenu 108.460,97 
Kč bez DPH. 

• Souhlas s ukončením Nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 
1230 o výměře 258 m2 v k.ú. Kaplice, uzavřené mezi městem 
Kaplice a dvěma fyzickými osobami s 3měsíční výpovědní lhůtou 
z důvodu plánované výstavby parkoviště v daném místě. 

• Souhlas s ukončením Nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 
1231 o výměře 227 m2 v k.ú. Kaplice, uzavřené mezi městem 
Kaplice a fyzickou osobou s 3měsíční výpovědní lhůtou z důvodu 
plánované výstavby parkoviště v daném místě. 

• Souhlas s ukončením Pachtovní smlouvy č. KA-Č/8/2017 na 
propachtování pozemku p.č. 1232 o výměře 346 m2 v k.ú. Kaplice, 
uzavřené mezi městem Kaplice a fyzickou osobou s 3měsíční 
výpovědní lhůtou z důvodu plánované výstavby parkoviště v daném 
místě. 

• Vzetí na vědomí výsledku výběrového řízení a schvaluje Smlouvu o 
dílo na realizaci stavebního díla „Stavební úpravy ul. Linecká I a část 
ul. Omlenická, Kaplice“ mezi městem Kaplice a společností 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 
495/58, České Budějovice, s cenou díla 25.749.242,00 Kč bez DPH 
a termínem realizace 03.04.–27.08.2018 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Příkazní smlouvy na poskytování terapeutických, 
poradenských a konzultačních činností mezi městem Kaplice a 
Tomášem Hajným, IČ 03646297, se sídlem Kožlí u Čížové 8, 
Předotice, za cenu 400,00 Kč/hod tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy č. 1030041301/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi městem Kaplice a společností E.ON 
Distribuce, a.s., IČ 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice spočívající v umístění kabelu NN na pozemky 
města Kaplice p.č. 503/2 a 2112/12, v k.ú. Pořešín za jednorázovou 
úplatu ve výši 10.000,00 Kč bez DPH, v rámci stavební akce 
s názvem „Rozpoutí K/503/14, Janoušek RD“ tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Smlouvy o představení – divadelní představení „Káťa a 
Škubánek“ v KINĚ Kaplice dne 09.11.2018 mezi městem Kaplice a 
Vlastimilem Strublem, IČ 68682204, se sídlem Renneská třída 
420/46, Brno tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o zajištění a provedení uměleckého výkonu – 
„Návštěva z Ordinace“ – Martin Zounar a Martina Randová v KINĚ 
Kaplice dne 23.04.2018 mezi městem Kaplice a Michalem 
Herzánem, DIČ CZ480514129, se sídlem Odborů 8, Praha tak, jak 
byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o vystoupení – skupina Taxmeni na Kaplických 
slavnostech dne 01.09.2018 mezi městem Kaplice a Jiřím Šrumou, 
IČ 06745768, se sídlem Hornická 793, Jirkov tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Nájemní smlouvy č. 09/2018 na krátkodobý pronájem 
prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305 mezi městem 
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Kaplice a fyzickou osobou za účelem pořádání představení 
„Amadeus“ dne 09.03.2018 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Nájemní smlouvy č. 10/2018 na krátkodobý pronájem 
prostor sálu kina v Kaplici, ul. Linecká čp. 434 mezi městem Kaplice 
a fyzickou osobou za účelem pořádání soukromé akce s projekcí dne 
16.03.2018 tak, jak byla předložena. 

• Schválení kupní smlouvy o odprodeji movité věci – 4 kusů figurín 
mezi městem Kaplice (jako kupující) a společností PRIOR ČESKÁ 
REPUBLIKA s.r.o., IČ 26093022, se sídlem Lannova tř. 1461/22, 
České Budějovice (jako prodávající) za celkovou cenu 1.600,00 Kč 
tak, jak byla předložena. 

• Schválení Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8067476019 – pojištění 
majetku města Kaplice mezi městem Kaplice a společností ČSOB 
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306, se sídlem 
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, Pardubice, kdy 
předmětem dodatku je navýšení pojistného o 1.121,00 Kč/rok 
z důvodu navýšení hodnoty majetku města Kaplice v roce 2017 tak, 
jak byl předložen. 

• Schválení provedení rozpočtového opatření č. 4/2018 dle 
předloženého návrhu Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ 
Kaplice. 

• Schválení směrnice č. 2/2018 – stravování zaměstnanců s účinností 
od 1. dubna 2018 tak, jak byla předložena a zároveň ruší směrnici č. 
24/2017. 

• Schválení směrnice č. 3/2018 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu 
s účinností od 1. dubna 2018 tak, jak byla předložena a zároveň ruší 
směrnici č. 25/2017. 

• Vzetí na vědomí oznámení Mgr. Ludvíka Bartyzala o odstoupení 
z funkce ředitele Základní školy Kaplice, Školní 226 k 31.07.2018 a 
pověření Odboru školství a mládeže MěÚ Kaplice zpracováním 
návrhu konkurzního řízení na nového ředitele Základní školy 
Kaplice, Školní 226. 

• Pověření starosty města a vedoucí Odboru správy majetku a 
ekonomiky MěÚ Kaplice jednáním se zástupcem společnosti KUNC 
ocelové konstrukce s.r.o., IČ 26022958 jako majitelem pozemků 
v Kaplici, ul. Pohorská za účelem výkupu části pozemku pro 
vybudování zastávky městské hromadné dopravy. 

• Pověření starosty města napsáním dopisu Jihočeskému kraji, týkající 
se přípravy realizace II. etapy obchvatu města Kaplice, zejména 
s důrazem na co nejrychlejší realizaci. 
 
Rada města Kaplice ve složení Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, 
Pavla Opekarová, JUDr. Vanda Kárová, Josef Šedivý, Ing. Jitka 
Sládková a Ing. Karel Mach 

 
 
 

Vyhlášení konkurzů 
 

Ředitel/ka MŠ Nové Domovy 
Město Kaplice vyhlásilo konkurz na obsazení vedoucího místa 
ředitele/ky Mateřské školy Nové Domovy 221 v Kaplici s nástupem 
od 1. 8. 2018.  Veškeré dokumenty naleznete na webových stránkách 
www.mestokaplice.cz v sekci úřední deska a v aktualitách. 
 

Ředitel/ka ZŠ Školní 
Město Kaplice vyhlásilo konkurz na obsazení vedoucího místa 
ředitele/ky Základní školy Školní 226 v Kaplici s nástupem od 1. 8. 
2018.  Veškeré dokumenty naleznete na webových stránkách 
www.mestokaplice.cz v sekci úřední deska a v aktualitách. 

 

Uzavření komunikace ul. Linecká  
Vážení spoluobčané,  
v období během měsíce dubna 2018 do konce měsíce srpna 2018 
proběhne oprava teplovodu a kanalizačního a vodovodního řadu, 
včetně nového povrchu komunikace a přilehlých chodníků v úseku 
od KIC Kaplice v ul. Linecká (před č.p. 349) včetně křižovatky „u 
pomníku“ ul. Linecká, Omlenická a Gen. Fanty. Dále stavební 
úpravy zasáhnou za křižovatku do části ulice Omlenická, podél 
budovy ZŠ Omlenická a do ulice Linecká po odbočku do 
ul. Bezručova. Z těchto důvodů nebude možný průjezd v tomto 
úseku. Komunikace bude uzavřena po etapách, vždy po nezbytně 
nutnou dobu dle postupu stavebních prací. 
Nástupní i výstupní autobusová zastávka „Kaplice, škola“ bude po 
dobu stavby přemístěna do ulice Bezručova, ve které z tohoto důvodu 
nebude možné parkovat. Umístění této zastávky upřesní autobusový 
dopravce. K zaparkování bude možné využít nedaleké parkoviště 
v ul. Omlenická u sběrného dvora. 
Za vzniklé obtíže se Vám předem omlouváme, stavební práce budou 
provedeny v nejkratším možném termínu. 

Marika Laisková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ 
Kaplice, tel. 380 303 162, 606 731 351 

 

 
 
Upozornění – úhrada místních 
poplatků v roce 2018 
Vážení spoluobčané, OSME Vám tímto sděluje, že od 2.1.2018 je v 
přízemí MěÚ Kaplice, budova radnice, zřízena pokladna pro úhradu 
místních poplatků (odpad, pes, hroby, nájem pozemku). Pokladní 
hodiny jsou pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hodin a úterý a čtvrtek 
od 8:00 - 11:30 hodin v období od ledna do konce dubna. Opět je 
možné platit hotově či platební kartou. 

Oddělení poplatků OSME 
 

 
 
Oznámení o přistavení 
velkoobjemových kontejnerů 
Město Kaplice oznamuje, že v měsíci dubnu roku 2018 budou 
přistaveny velkoobjemové kontejnery v níže uvedených osadách: 
 

Pořešín, Pořešínec, Žďár čtvrtek 5.4. - pondělí 9.4. 
Rozpoutí, Hubenov, Hradiště  čtvrtek 12.4. - pondělí 16.4.  
Mostky, Dobechov, Blansko  čtvrtek 19.4. - pondělí 23.4.  
 

Kontejnery jsou určeny pouze pro objemný odpad a je tedy zakázáno 
vhazovat do nich využitelné odpady (papír, sklo, plast, kovy) 
sádrokarton, pneumatiky, baterky a nebezpečné odpady (např. různé 
obaly od škodlivin, zbytky barev, laků a olejů, olejové filtry, eternit) 
tyto odpady lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici. 
 

Elektrospotřebiče a zářivky můžete umístit vedle velkoobjemových 
kontejnerů nebo je bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici. 
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1.4.2018   Pohádka                                                      
neděle       COCO                         
16.00 hod. V touze dokázat svůj hudební talent se Miguel souhrou 

neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné Říši 
zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora… 

 Vstup 100,- Kč  
1.4.2018   Drama (titulky)                   
neděle         OPERACE ENTEBBE              
19.00 hod Politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z 

roku 1976 o únosu letu Air France na cestě z Tel Avivu 
do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé.   

 Vstup 120,- Kč  
2.4.2018   Pohádka                  89 min. 
pondělí       KRÁLÍČEK PETR                
15.00 hod. Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život 

spolu s ostatními zvířátky na farmě. Než začne bizarní 
válka o teritorium – mezi nimi a novým majitelem…  

 Vstup 120,- Kč 
4.4.2018   Komedie (dabing)                                                   92 min. 
středa         VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO     
19.00 hod.  Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli 

papírům na oko vezmou a obrátí naruby život všech 
okolo. A samozřejmě ten svůj. Jakmile si oba řeknou své 
ano, následuje jedna šílená situace za druhou.  

 Vstup 120,- Kč  
5.4.2018  Satira                106 min. 
čtvrtek        ZTRATILI JSME STALINA        
20.00 hod. V noci 2. března 1953 umírá muž - Josef Stalin – diktátor, 

tyran, řezník, generální tajemník SSSR. Komedie vypráví 
o dnech, během nichž probíhá pohřeb tohoto „otce 
národa“. O dnech, které ironicky zvýraznily všechny 
podoby šílenství, zkaženosti a nelidskosti totalitarismu.  

 Vstup 120,- Kč 
6.4.2018 Komedie ČR                                                                
pátek         TÁTOVA VOLHA         
19.00 hod.  Eva je kostýmní výtvarnice a manželka šarmantního 

Ludvíka, který však velmi nečekaně a bez rozloučení 
umře. Tak nečekaně, že jí nestačí říct, že kromě jejich 
společné dcery Terezy měl ještě stejně starého 
nemanželského syna.  

 Vstup 120,- Kč          
7.4.2018 Rodinný film (dabing)                                          95 min.  
sobota        JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU   
16.00 hod.  Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel 

svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomocí svého 
vynálezu, Vany Času, se vrátí do minulosti, aby zabránil 
její svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne. Podaří 
se Líze a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by narušili běh 
dějin? 

 Vstup 100/120,- Kč 
7.4.2018  Sci-fi (dabing)                                                     140 min.  
sobota        READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D        
19.00 hod.  Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena 

Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na 
pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v 
OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil 
geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). 
Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství 
prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté 
někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který 
pohltí celý svět. 

  Vstup 150,- Kč 

8.4.2018 Pohádka                                                                      
neděle         FERDINAND            
16.00 hod.  Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roztomilé, 

leč trochu nešikovné až groteskně působící stvoření …. 
 Vstup 100/80,- Kč  
8.4.2018   Komedie (dabing)                                                92 min. 
neděle         VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO     
19.00 hod.  Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se na oko 

vezmou a obrátí naruby život všech okolo.  
 Vstup 120,- Kč 
11.4.2018 Dokumentární                                                       73 min.  
středa        HORA                 
19.00 hod.  Oslňující analýza naší posedlostí horami. Okouzlující síla 

výšin a jejich věčná moc. Jedinečná filmová a hudební 
spolupráce mezi Australským komorním orchestrem a 
režisérkou J. Peedomovou, autorkou dokumentu Šerpa.  

 Vstup 80,- Kč                                                     
12.4.2018   Komedie ČR                                                        90 min.  
čtvrtek        PEPA                    
20.00 hod.  Pepa (M. Suchánek) je tak trochu podpantoflák, respektu 

se mu nedostává ani od jeho ženy (P. Špalková), natož od 
dcery (N. Grossová). Pepa ví, že se musí něco změnit, a 
dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ je. 

 Vstup 130,- Kč 
13.4.2018  Komedie (dabing)                                               120 min.  
pátek          FAKJŮ PANE UČITELI 3                  
19.00hod.   Zeki Muller se vrací a musí připravit 11. třídu na 

maturitu. To je oříšek! A pokud se mu nepodaří připravit 
své žáky na test způsobilosti, zavřou celou školu.  

 Vstup 130,- Kč 
14.4.2018  Fantasy (dabing)                                                      
sobota         BLACK PANTHER             
16.00 hod.  Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat 

své spojence a využít naplno sílu Black Pantera… 
 Vstup 80,- Kč  
14.4.2018  Akční (titulky)                                                      
sobota        RAMPAGE: NIČITELÉ 3D 
20.00 hod.  Mezi samotářským primatologem Davisem a výjimečně 

inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se 
Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto. 
Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní 
mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. 

 Vstup 140,- Kč  
15.4.2018   Pohádka ČR                                       
neděle      ČERTOVINY                  
16.00 hod.  Pohádka o dvou neposlušných mladých čertech, jež jsou 

na svět vysláni, aby do pekla přivedli hříšné duše…. 
                 Vstup 110/90,- Kč     
15.4.2018 Sci-fi (dabing)                                                     140 min.  
neděle        READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ         
19.00 hod.  V roce 2045 se svět ocitá na pokraji kolapsu. Lidé však 

nalezli spásu v OASIS, ve světě virtuální reality…  
   Vstup 130,- Kč 
18.4.2018  Drama, komedie         106 min. 
středa         ZTRATILI JSME STALINA        
19.00 hod Komedie - satira o dnech, během nichž probíhá pohřeb J.  

Stalina, „otce národa“… 
 Vstup 120,- Kč          
19.4.2018 Dokumentární                                                   73 min.  
čtvrtek       HORA                 
17.00 hod.  Ještě před 300 lety byly snahy zdolat horské vrcholy 

považovány za něco velmi blízkého šílenství …                  
 Vstup 80,- Kč 
19.4.2018  Film ČR                                                              100 min.  
čtvrtek        HASTRMAN     
20.00 hod.  Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias 

barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské 
dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným 
štěstím i stravující vášní. 

 Vstup 130,- Kč 
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20.4.2018  Horor (titulky)                                                      93 min.  
pátek          VADÍ NEVADÍ 
20.00 hod.  Co byste dělali, kdybyste se dostali do smyčky ve hře 

Vadí nevadí, kde na splnění úkolu závisí váš život? 
Nesplníš… ZEMŘEŠ! 

 Vstup 120,- Kč 
21.4.2018   Rodinný film (dabing)                                         95 min.  
sobota        JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU   
16.00 hod.  Pomoci svého vynálezu, Vany Času, se doktor Proktor 

vrátí do minulosti, kde však uvízne.  
 Vstup 100/120,- Kč 
21.4.2018   Komedie ČR                                                        90 min.  
sobota         PEPA                    
19.00 hod.  Pepa je tak trochu podpantoflák, respektu se mu 

nedostává ani od jeho ženy, natož od dcery… 
   Vstup 130,-  Kč 
22.4.2018   Pohádka                                                           80 min.  
neděle         V HUSÍ KŮŽI             
16.00 hod.  Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají 

plnými zobáky. Být v husí kůži je těžká pohoda, 
především pro housera v nejlepších letech.  

                 Vstup 120,- Kč 
22.4.2018  Komedie (dabing)                                                      
neděle         FAKJŮ PANE UČITELI            
19.00 Zeki Muller se vrací, musí připravit 11. třídu na maturitu.  
 Vstup 130,- Kč 
25.4.2018  Horor (titulky)                                                      93 min.  
středa         VADÍ NEVADÍ 
19.00 hod.  Na splnění úkolu závisí váš život. Nesplníš… ZEMŘEŠ! 
 Vstup 120,- Kč 
26.4.2018  Film ČR                          
čtvrtek        DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA     
20.00 hod Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná 

televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat 
samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého 
našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po 
dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné 
vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku. 

 Vstup 130,- Kč 
27.4.2018  Komedie (titulky)                 
pátek          KAZIŠUCI                     
19.00 hod Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o 

rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za 
každou cenu. 

 Vstup 120,- Kč     
28.4.2018  Akční (dabing)              
sobota         AVENGERS: INFINITY WAR 3D    
16.00 hod Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat 

úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než 
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí 
vesmír jednou provždy. 

 Vstup 150,- Kč       
28.4.2018  Film ČR                          min. 
sobota         DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVADBA     
20.00 hod Vztahová komedie s A. Polívkovou, B. Kleplem, E. 

Holubovou, J. Pleslem.  
 Vstup 130,- Kč 
29.4.2018   Pohádka                                                           80 min.  
neděle         V HUSÍ KŮŽI             
16.00 hod.  Houser se musí začít starat o dvě malé kachničky a 

pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil.  
   Vstup 120,- Kč   
29.4.2018  Akční (titulky)             
neděle         AVENGERS: INFINITY WAR    
19.00 hod Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat 

úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose … 
 Vstup 120,- Kč                                       
 
                                
   

 
 
 
 
 
Výstavu můžete zhlédnout po - pá 8.00 – 17.00 a před promítáním  
AIRSOFT VÝSTAVA 
Moderní sekce zahrnuje Airsoftové zbraně a výstroj. Historická pak 
výstroj i výzbroj jednotek z druhé světové války nebo dob 
komunismu. Atmosféru doplňují fota z akcí či výcviku.  
Výstavní síň kina Kaplice     zve Airsoftový team SBL  
 

5. – 8. dubna 2018, čtvrtek – neděle, otevírací doba viz str. 1 
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 
Zvěře ulovené v tomto hospodářském roce v honitbách okresu Český 
Krumlov. V sobotu 7. 4. od 9.00 hodin. Myslivecký dětský den.   
Kulturní dům Kaplice     
 

12. dubna 2018, čtvrtek od 17.00 hodin 
VITORAZSKO 
BESEDA S PAVLEM MÖRTLEM 
Připojení části Vitorazska k Československu v roce 1920 a další....  
Kino Kaplice     zve Městská knihovna, KIC a Město Kaplice  
 

20. dubna 2018, pátek od 17.00 hodin 
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI 
Pohádka podle klasického příběhu paní Boženy Němcové. Mikeš je 
kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k 
němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě královské 
dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Přijďte jim v jejich putování 
držet palce, nudit se určitě nebudete. 
Kino Kaplice       vstupné 100,-  / děti 50,- Kč  
 

20. dubna 2018, pátek od 19.00 hodin 
TANEČNÍ VEČER  
VE SLOVANSKÉM DOMĚ 
Taneční večer pro příznivce hudby 70. – 90. let. Možnost rezervace 
míst přímo v restauraci nebo na tel.: 380 312 605. 
Restaurace Slovanského domu 
 

21. dubna 2018, sobota od 14.00 hodin 
SVATOJIŘSKÝ KONCERT 
Zveme všechny přátele a příznivce na společné přivítání jara 
(připravila ZUŠ, Městská knihovna v Kaplici a Římskokatolická 
farnost v Blansku). Program: vystoupení žáků Základní umělecké 
školy v Kaplici, prohlídka kostela svatého Jiří.  
Kostel sv. Jiří v Blansku 
 

23. dubna 2018, pondělí od 19.00 hodin 
MARTIN ZOUNAR A MARTINA 
RANDOVÁ - NÁVŠTĚVA Z ORDINACE 
Talk show známých herců z TV obrazovky, kteří divákům povypráví 
své úsměvné příběhy z natáčecích dnů, z divadla i ze života. 
Kino Kaplice      předprodej 180,- Kč, na místě 200,- Kč,  
 

30. dubna, pondělí od 17.00 – 22.00 hodin 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Čarodějnický lampionový průvod z náměstí směrem do parku. Od 
17.00 – 18.00 čarodějnická stezka (ve spolupráci s DDM Kaplice). 
Vožení dětí na konících. Jízdenky získají děti na stezce. V cca 18.00 
hodin zapálení vatry. Tabasco - živá hudba u vatry. Občerstvení. Po 
setmění OHŇOSTROJ.  
Průvod z náměstí, Suchý vrch 
 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:  
8. 5.   KLENOTY ČESKÉ DUCHOVNÍ HUDBY – koncert v kostele 
17. 5. TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO – zábavný pořad 
19. 5. ZÁJEZD NA MUZIKÁL MEFISTO – v tuto chvíli máme jedno volné 
místo v zájezdu. Cena 800,- Kč (vstupné + doprava)  
 

KULTURNÍ 
NABÍDKA 
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Městská knihovna Kaplice 
12. 4. 2018 VITORAZSKO 
Městská knihovna Kaplice, KIC Kaplice ve spolupráci s Městem 
Kaplice Vás srdečně zvou na již tradiční besedu s Pavlem Mörtlem 
od 17 hodin v kině Kaplice. 
Tématem besedy bude Vitorazsko, připojení části Vitorazska 
k Československu v roce 1920, jižní hranice republiky s Rakouskem, 
změna hranice a zvětšení území ČSR, kdo a proč o tom rozhodl a 
jaký byl zásah do kaplického okresu.   
 

16. 4. 2018 VÝROBA BROŽÍ 
Zveme Vás do městské knihovny od 17 hodin na výrobu broží 
s paní Votřelovou, zájemci se prosím hlaste v Městské knihovně, na 
telefonu 380312641 nebo knihovna@mestokaplice.cz.     
 

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA 
6. 8. 2018 – 10. 8. 2018, od 8 – do 16 hodin (čtení, soutěžení, 
vyrábění, výlet, pobyt venku,…) Přihlásit se můžete během  dubna 
v dětském oddělení /počet účastníků a věk je omezený/. Kontakt: 
knihovna@mestokaplice.cz,  tel. 380312641 
 

Nejpilnější čtenáři v dětském oddělení za rok 2017: 
1. Bršťáková Nikola  289 výpůjček 
2. Kellner Radek  218 výpůjček 
3. Vovk Viktor      171 výpůjček 
4. Majerová Daniela  142 výpůjček 
5. Marchal Patrik         137 výpůjček 
Na všechny pilné čtenáře čeká malá odměna v knihovně  
 

Připravujeme na květen: 
3. 5. 2018  BOLETICE  
Městská knihovna Kaplice, KIC Kaplice ve spolupráci s Městem 
Kaplice Vás srdečně zvou na další besedu s Pavlem Mörtlem od 17 
hodin v kině Kaplice. Tématem besedy budou Boletice, boletický 
vojenský prostor, jak ho možná neznáte, střípky z historie jeho 
vzniku, zmizelé vesnice, zachované sídelní celky, příroda, památky, 
kam dnes mohou turisté a kam nikoliv.   
9. 5. 2018  NOC LITERATURY   
Netradiční veřejné čtení současné evropské literatury na neobvyklých 
místech v Kaplici, pořádá Městská knihovna Kaplice. 
 
 
Kaplické dny s řemesly a jarmarkem 
Děkujeme všem zúčastněným prodejcům a všem, kteří se přišli 
potěšit na již tradiční velikonoční jarmark, jsme rády, že ani nepřízeň 
počasí vás neodradila od návštěvy jarmarku a nákupu drobností, díky 
a těšíme se na vás na vánočním jarmarku, vaše knihovnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školení řidičů 
Občanská komise Městského úřadu Kaplice, zve seniory - řidiče na 
školení řidičů, které se koná v pátek, 13.04.2018, od 08:00 hod., 
v učebně Autoškoly GARDE Pavel Dvořák, Kaplice, Nové domky 
čp. 222.             

I učitelé byli seznámeni s nástrahami 
kyberkriminality 
Dne 26.2.2018 byla v kaplickém kinosále uspořádána přednáška na 
téma kyberkriminalita a kyberšikana. Přednáška byla určena 
především pro pedagogické pracovníky a možné útoky na ně ve 
školním prostředí. Přednáška byla uspořádána v rámci plánu činnosti 
komise prevence kriminality a také dle požadavků jednotlivých 
pedagogů z kaplických škol. Základní seznámení a zásady o 
bezpečném užívání internetu, praktické rady, komentáře a dotazy, 
zodpovídal přednášející kpt. Bc. Libor Piksa z Odboru analytiky a 
kyberkriminality Krajského ředitelství policie JčK. Jedná se o 
specialistu v uvedeném oboru, který se přímo zabývá vyšetřováním 
uvedené problematiky, prevencí a přednáškovou činností.  Nutno 
podotknout, že ne každý  pedagog je v užívání internetu a dalších 
sociálních sítí na stejné úrovni jako jeho žáci a studenti, kteří jsou 
v každém případě zdatnější.  Především proto byla přednáška vedena 
také trochu jiným stylem než probíhá se žáky a studenty. Celkem 
bylo přítomno 82 posluchačů. S přednášejícím byla dohodnuta další 
možná spolupráce se zaměřením na konkrétní specifickou činnost.  

       Bc. Jiří Kolín, předseda komise prevence kriminality 
 

 
Rodinné centrum Budíček  
PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA 
Rozšiřujeme činnost centra na každodenní program pro rodiče 
s dětmi od 0 do 6 let formou tematických dopolední a odpolední. 
Můžete tak s dětmi přijít na tu činnost, která vás a dítě baví. Myslíme 
i na ty, které neláká žádné konkrétní téma, ale chtějí si jen v rámci 
volné herny pohrát, maminky popovídat a společně sdílet své zážitky. 
Všechny aktivity jsou pro děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů.  
 

Dopolední program 9:00 – 11:00 hodin 
Pondělí: zpíváme, tančíme, hrajeme divadlo, to vše obohatíme 
anglickým i německým jazykem 
Úterý: cvičíme s dětmi ve věku 1,5 – 3 roky, program cvičení začíná 
v 10:00 hodin 
Středa: volná herna – společné hraní, klábosení, sdílení, bez 
organizovaného programu 
Čtvrtek: cvičíme s dětmi ve věku 10 měsíců – 1,5 roku, program 
cvičení začíná v 9:00 hodin 
Pátek: vyrábíme z různých materiálů, přizpůsobíme se věku dětí a 
zapojíme i maminky 
 

Odpolední program 15:30 – 17:00 hodin 
Pondělí: zavřeno 
Úterý: vyrábíme z různých materiálů, přizpůsobíme se věku dětí a 
zapojíme i maminky 
Středa: zpíváme, tančíme, hrajeme divadlo, to vše obohatíme 
anglickým i německým jazykem 
Čtvrtek: cvičíme s dětmi ve věku 3 – 6 let, program od 16:00 hodin 
Pátek: zavřeno 
Programu se můžete zúčastnit bez předchozího přihlášení, vstupné 
vždy 50 Kč/rodinu. 
 
NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT NÁŠ BAZÁREK :o) 
Bližší informace sledujte na našem facebooku nebo na 
rcbudicek.estranky.cz 
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Akce „Ukliďme Kaplici, ukliďme 
Česko“ v Kaplici 7. dubna 
V sobotu 7. dubna budeme uklízet nepořádek v přírodě v okolí 
Kaplice. Akce se koná v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Sejdeme se v 9.30 hod na Náměstí u kašny. 
Pracovní rukavice i pytle na odpad Vám dáme. Počítejte prosím s 
tím, že se můžete  ušpinit. V případě dotazů můžete volat na číslo 
606 091 403. 
Některé hromady odpadu v přírodě čekají na své uklizení i mnoho let. 
Jedním z prvních, kdo se rozhodl tento stav systematicky měnit, byl 
před 26 lety Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Program 
„Ukliďme svět!“ tehdy vznikl s mezinárodní iniciativou „Clean up 
the world!“, která motivuje miliony dobrovolníků po celém světě 
k pravidelným úklidům svého okolí. Pod patronací ČSOP se konaly 
stovky úklidových akcí ročně. V Brně pak před pěti lety spolek 
Ekosmák vytvořil podobnou akci Ukliďme Česko inspirovanou novou 
mezinárodní kampaní Let´s do it!  Moderním přístupem a novou 
energií se organizátorům z Brna a z Prahy podařilo jen v roce 2017 
pomoci organizovat a zajistit 2467 úklidů. Uklidilo se v celé ČR 1536 
tun odpadu a zapojilo se do úklidu 96 133 osob !   
Tato úklidová akce vychází z mezinárodně osvědčeného modelu 
"Let's Do It (jdeme na to)!". Tato aktivita je jedna z nejrychleji se 
rozšiřujících občanských hnutí v dějinách. Hnutí vzniklo v roce 2008 
v Estonsku, kde se 50.000 lidí zapojilo a společně odstranili 10 000 
tun nelegálního odpadu z lesů, silnic a měst. Úklid celé země trval 
pouhých 5 hodin. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve 
více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.  

Ondřej Šanda, Strana zelených Kaplice 
 

 

Pomoc volně žijícím živočichům  
a jejich mláďatům 
V těchto měsících zvířata v přírodě začínají rodit svá mláďata, která pro 
své přežití potřebují klid, stejně tak jejich rodiče, aby se o ně mohli 
postarat. Bohužel velmi častým důvodem příjmu mláďat do 
záchranných stanic je neznalost a snaha pomoci tam, kde není potřeba. 
Mláďata, která lidé seberou z přírody a donesou do záchranné stanice, 
mají jen nízké šance na přežití. Proto z přírody neodebíráme mláďata 
zajíců, srnčí, jelení, daňčí a mufloní zvěře, pokud nejsou prokazatelně 
zraněná, osiřelá nebo někde neuvízla. Jejich matka bývá většinou někde 
poblíž. Například zaječice zanechávají svá mláďata o samotě a vracejí 
se k nim pouze, aby je nakojila, takže mláďata tráví většinu času o 
samotě. Zajíčci potřebují lidskou pomoc jen tehdy, pokud jejich vlastní 
matka uhyne nebo pokud je napadne predátor a jsou zranění. Po 
kontaktu s člověkem by zajíčci v přírodě nepřežili, stejně tak třeba i 
srnčata. Takového mláděte se nedotýkáme a nenecháváme ho ani 
očichat psem. Osiřelé mládě pobíhá zmateně, může běhat za lidmi i 
psy, jelikož je hladové, hlasitě píská, nebo je velmi slabé a leží na boku. 
Ptačí mláďata, která jsou neopeřená, sedí na zemi a pískají, lidskou 
pomoc také potřebují. Ptáčat se již dotknout můžeme. 
Pokud najdete v přírodě opuštěné či zraněné mládě, ale také dospělé 
jedince, u kterých se domníváte, že není vše v pořádku a nevíte si rady, 
je možné do mobilních telefonů stáhnout aplikaci Zvíře v nouzi, která 
na základě vaší GPS pozice vyhledá záchrannou stanici, v jejíž 
působnosti se nacházíte a do které je možné se dovolat stisknutím 
tlačítka "Volat pomoc".  Aplikace zobrazuje záchranné stanice podle 
vzdálenosti od polohy telefonu s tím, že spádová stanice je označena 
červeným domečkem (ne vždy je spádová stanice ta nejbližší). V 
aplikaci lze také nalézt základní desatero, jak zacházet s nalezeným 
zvířetem. Pokud vyrazíte do přírody i se svým čtyřnohým kamarádem, 
mějte ho na vodítku a nepouštějte vaše psy na volno mimo tomu určené 
prostory. Jsou tím ohrožena nejenom mláďata, ale i vaši psi, jelikož 
nikdy nevíte, zda je divoké zvíře zdravé a například divoké prase může 
svá mláďata velmi intenzivně bránit. To může mít pro vás i vašeho psa 
fatální následky. 
Zapamatujte si proto, že pomoc potřebují jen viditelně zraněná, 
zesláblá, promoklá či jinak nezvykle se chovající zvířata.  

Mgr. Veronika Królová, Ph.D. 

 
 
 
Myslivecký den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroba broží  
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Usnesení z 26. zasedání  
Zastupitelstva města Kaplice  
konaného dne 12. března 2018  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 
I. Schvaluje 

• Revokaci usnesení zastupitelstva města č. 479 ze dne 4. prosince 2017, 
kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 526/3 s nájemcem a 
platnou nájemní smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 
3967, k.ú. Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, 
jednotka zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 379/29470 na 
společných částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou 
cenu ve výši 521.216,00 Kč + náklady spojené s prodejem. 

• Revokaci usnesení zastupitelstva města č. 480 ze dne 4. prosince 2017, 
kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 526/9 s nájemcem a 
platnou nájemní smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 
3967, k.ú. Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, 
jednotka zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 379/29470 na 
společných částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou 
cenu ve výši 520.615,00 Kč + náklady spojené s prodejem. 

• Prodej bytové jednotky č. 527/10 – dle údajů katastru nemovitostí na 
LV č. 3967, k.ú. Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 
528, jednotka zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 630/29470 na 
společných částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou 
cenu ve výši 927.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje 
starostu města podepsáním kupní smlouvy. 

• Prodej bytové jednotky č. 526/8 s nájemcem a platnou nájemní 
smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. 
Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, jednotka 
zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 611/29470 na společných 
částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve 
výši 771.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy. 

• Prodej bytové jednotky č. 526/15 s nájemcem a platnou nájemní 
smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. 
Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, jednotka 
zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 350/29470 na společných 
částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve 
výši 510.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy. 

• Prodej bytové jednotky č. 527/1 s nájemcem a platnou nájemní 
smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. 
Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, jednotka 
zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 630/29470 na společných 
částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve 
výši 795.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy. 

• Prodej bytové jednotky č. 527/6 s nájemcem a platnou nájemní 
smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. 
Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, jednotka 
zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 606/29470 na společných 
částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve 
výši 765.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy. 

• Prodej bytové jednotky č. 527/15 s nájemcem a platnou nájemní 
smlouvou – dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. 
Kaplice; pozemek p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba Kaplice, Na Vyhlídce čp. 526, 527, 528, jednotka 

zahrnuje spoluvlastnický podíl ve výši 581/29470 na společných 
částech nemovitosti, fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve 
výši 807.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy. 

• Revokaci usnesení zastupitelstva města č. 311 ze dne 13. března 2017, 
kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 1702/26 o výměře 22 m², 
p.č. 1702/25 o výměře 44 m² a p.č. 1702/13 díl „a“ o výměře 0,36 m² 
vše v k.ú. Kaplice, dvěma fyzickým osobám za cenu 110,00 Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem. 

• Prodej pozemků p.č. 1702/26 o výměře 22 m² a p.č. 1702/25 o výměře 
44 m² vše v k.ú. Kaplice, dvěma fyzickým osobám za cenu 
110,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města 
Kaplice podepsáním kupní smlouvy. 

• Záměr koupě ideální poloviny pozemků p.č. 1535 o výměře 7549 m2, 
p.č. 1565/2 o výměře 515 m², p.č. 1568/1 o výměře 533 m², p.č.1568/3 
o výměře 10477 m², p.č. 1568/4 o výměře 2166 m², p.č. 1568/5 o 
výměře 2112 m², p.č. 1568/6 o výměře 1859 m², p.č. 1568/7 o výměře 
13082 m², p.č. 1569 o výměře 1473 m², p.č. 1571/2 o výměře 7332 m², 
p.č. 1573/1 o výměře 4711 m², p.č. 1573/2 o výměře 768 m², p.č. 
1573/3 o výměře 6378 m², p.č. 1581/2 o výměře 19699 m² vše v k.ú. 
Mostky od státního podniku Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. 

• Zveřejnění záměru směny pozemků – pozemek p.č. 1648 o výměře  
2733 m² v k.ú. Kaplice  v majetku vlastníka uvedeného na LV č. 617 
+ doplatek ve výši 26.191,00 Kč za pozemky p.č. 745/3 o výměře 899 
m², p.č. 903/4 o výměře 2164 m² a p.č. 1791 o výměře 732 m² vše 
v k.ú. Mostky ve vlastnictví města Kaplice s tím, že náklady spojené se 
směnou pozemků hradí město. 

• Obnovu kontokorentního úvěru a pověřuje starostu města podpisem 
nové Smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., 
v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s těmito základními podmínkami: 

- výše kontokorentního úvěru vedeného na běžném účtu města č. 
580009369/0800 do 15.000.000,00 Kč 

- účel – překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou 
finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu  

- úroková sazba proměnná – stanovená pro celou dobu splatnosti 
úvěru s pevnou odchylkou od sazby PRIBOR pro období 1 měsíc 

- čerpání kontokorentu: od 01.05.2018 do 30.04.2019 
- bez zajištění 

• Zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových jednotek – určených 
dle údajů katastru nemovitostí na LV č. 3967, k.ú. Kaplice; pozemek 
p.č. 1234/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
Kaplice, čp. 526, 527, 528, bytový dům, byty s nájemci a platnými 
nájemními smlouvami, formou obálkové metody s minimální 
vyvolávací cenou  

 
Číslo bytové 

jednotky 
Výměra 
(m2) 

Velikost Podlaží Vyvolávací  
cena v Kč 

526/3 37,94 1+1 1. 502.000,00 
526/9 37,94 1+1 3. 502.000,00 

 
Zájemci o prodej bytových jednotek za daných podmínek si podají 
písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 31. května 
2018 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – 
„PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY č. XY“, ve které bude uvedena 
nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o 
prodeji bytových jednotek učiní zastupitelstvo města na základě 
předložených nabídek. 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 157/11 o výměře 885 m², p.č. 
157/12 o výměře 935 m², p.č. 157/13 o výměře 1255 m², p.č. 157/14 o 
výměře 870 m² + p.č. 1772/19 o výměře 149 m² + p.č. 155/3 o výměře 
26 m² - celková výměra pozemku 1045 m² vše v k.ú. Mostky, pro 
výstavbu rodinných domů formou obálkové metody s minimální 
vyvolávací cenou ve výši 500,00 Kč/m² + DPH + náklady spojené 
s prodejem. Zájemci o prodej pozemků za daných podmínek si podají 
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písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 31. května 
2018 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – 
„PRODEJ POZEMKU p.č. XY – MOSTKY“, ve které bude uvedena 
nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o 
prodeji pozemků učiní zastupitelstvo města na základě předložených 
nabídek. 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1854 o výměře 32 010 m² 
v k.ú. Kaplice za účelem výstavby rodinných domů dle Územní studie 
Kaplice – zastavitelná plocha Kaplice 12 (SAMOTY) formou 
obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 8.000.000,00 Kč. 
Zájemci o prodej výše uvedeného pozemku za daných podmínek si 
podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 31. 
května 2018 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem 
NEOTVÍRAT – „PRODEJ POZEMKU SAMOTY“, ve které bude 
uvedena nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné 
rozhodnutí o prodeji učiní zastupitelstvo města na základě 
předložených nabídek. 

• Prodej pozemku p.č. 1454/8 o výměře 64 m² v k.ú. Kaplice, fyzické 
osobě za cenu 180,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem a pověřuje 
starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy. 

• Prodej pozemku p.č. 3309/14 o výměře 57 m² v k.ú. Blansko u 
Kaplice, fyzické osobě za cenu 100,00 Kč/m² + náklady spojené 
s prodejem a pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní 
smlouvy. 

• Prodej pozemků p.č. 260/16 o výměře 79 m² a p.č. 260/17 o výměře 
129 m² vše v k.ú. Mostky, fyzické osobě za cenu 130,00 Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města Kaplice 
podepsáním kupní smlouvy. 

• Směnu nemovitostí – pozemek parcely KN p.č. 1165/29 o výměře 13 
m² v k.ú. Kaplice, v majetku vlastníka uvedeného na LV č. 3289 + 
doplatek ve výši 4.250,00 Kč, za pozemek parcely KN p.č. 1165/28 
o výměře 31 m² v k.ú. Kaplice, ve vlastnictví města Kaplice, náklady 
spojené se směnou pozemků ponese každý ½ z celkových nákladů a 
pověřuje starostu města Kaplice podepsáním směnné smlouvy. 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1858 o výměře 1492 m² 
v k.ú. Mostky za cenu 300,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem. 

• Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 260/3 o výměře cca 
100 m², která bude oddělena geometrickým plánem a části pozemku 
p.č. 260/13 o výměře cca 100 m², která bude oddělena geometrickým 
plánem, vše v k.ú. Mostky za cenu 130,00 Kč/m² + náklady spojené 
s prodejem. 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1458/35 o výměře 74 m² 
v k.ú. Pořešín za cenu 100,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem. 

• Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – pozemek p.č. 325/2 o 
výměře 51 m², jehož součástí je stavba bez čp. + pozemek p.č. 325/3 o 
výměře 57 m² vše v k.ú. Kaplice za cenu 80.000,00 Kč a budova čp. 
169 v k.ú. Kaplice za cenu 308.780,00 Kč + náklady spojené 
s prodejem. 

• Částky dotace fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města na 
sportovní a zájmovou činnost dětí a mládeže na rok 2018 dle 
předloženého návrhu Školské komise Rady města Kaplice. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/ML/2018 ve výši 
270.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí 
a mládeže na rok 2018 mezi městem Kaplice a spolkem Tělovýchovná 
jednota Spartak Kaplice z.s., IČ 15789888, se sídlem Bělidlo 111, 
Kaplice tak, jak byla předložena. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/ML/2018 ve výši 
160.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí 
a mládeže na rok 2018 mezi městem Kaplice a společností FK Spartak 
Kaplice, s.r.o., IČ 26019221, se sídlem Bělidlo 111, Kaplice tak, jak 
byla předložena.  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/ML/2018 ve výši 
60.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2018 mezi městem Kaplice a spolkem Tělocvičná 

jednota Sokol Kaplice, IČ 60630248, se sídlem Míru 772, Kaplice tak, 
jak byla předložena. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/ML/2018 ve výši 
150.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí 
a mládeže na rok 2018 mezi městem Kaplice a spolkem SK Kaplice, 
z.s., IČ 71159894, se sídlem Žďár 17, Kaplice tak, jak byla předložena.  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 15/ZČML/2018 ve výši 
150.000,00 z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2018 mezi městem Kaplice a příspěvkovou organizací 
Dům dětí a mládeže, Český Krumlov - pobočka Kaplice, IČ 00665711, 
se sídlem Linecká 67, Český Krumlov tak, jak byla předložena.  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 46/PRO/2018 ve výši 
165.000,00 Kč na provoz sportovišť – na pokrytí provozních nákladů 
areálu sportovišť mezi městem Kaplice a spolkem Tělovýchovná 
jednota Spartak Kaplice z.s., IČ 15789888, se sídlem Bělidlo 111, 
Kaplice tak, jak byla předložena.   

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 27/ZČML/2018 ve výši 
150.000,00 z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2018 mezi městem Kaplice a spolkem Rodinné 
centrum Budíček, z.s., IČ 22710477, se sídlem Luční 552, Kaplice tak, 
jak byla předložena.  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 33/SOC/2018 ve výši 
50.000,00 z rozpočtu města na úhradu nákladů na zajištění 
volnočasových a běžných aktivit klientů domova na rok 2018 mezi 
městem Kaplice a příspěvkovou organizací Domov pro seniory 
Kaplice, IČ 60630213, se sídlem Míru 366, Kaplice tak, jak byla 
předložena.  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 37/SOC/2018 ve výši 
60.000,00 z rozpočtu města na úhradu nákladů na zajištění sociální 
služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ pro občany města a ORP 
Kaplice na rok 2018 mezi městem Kaplice a obecně prospěšnou 
společností ICOS Český Krumlov, o.p.s., IČ 70815089, se sídlem 5. 
května 251, Český Krumlov tak, jak byla předložena.  

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 38/SOC/2018 ve výši 
50.000,00 z rozpočtu města na úhradu nákladů na zajištění sociální 
služby „Bezplatné právní poradenství v roce 2018“ na rok 2018 mezi 
městem Kaplice a obecně prospěšnou společností ICOS Český 
Krumlov, o.p.s., IČ 70815089, se sídlem 5. května 251, Český 
Krumlov tak, jak byla předložena.  
 
II. Zamítá 

• Prodej pozemku p.č. 222 v k.ú. Kaplice. 
• Prodej pozemků p.č. 1027/2, p.č. 1027/32, p.č. 1027/33 a části 

pozemku p.č. 1027/28 vše v k.ú. Pořešín. 
 
III. Bere na vědomí 

• Informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, 
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech 
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo 
města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které 
mají dopad na náklady města a jejich obyvatel v oblasti odpadového 
hospodářství. Zastupitelstvo města zastává názor, že nové nastavení 
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu 
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských 
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká 
republika by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského 
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo města vyzývá Svaz 
měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně 
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému 
riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

• Otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení 
odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu. 
 
Mgr. Pavel Talíř, starosta města   Mgr. Libor Lukš, místostarosta 
 



 
strana 10 

Z KAPLICKÝCH ŠKOL  
 
Zápis do Mateřské školy Kaplice, 
Nové Domovy 221  
Proběhne v hlavní budově Mateřské školy ve dnech 14. a 15. května 
2018 od 9.00 do 14.00 hodin.  
Srdečně zveme rodiče, děti a přátele školy na „Den otevřených 
dveří“, který se koná dne 9. května v době od 9.00 do 14.00 hodin 
v Mateřské škole Kaplice, Nové domovy 221.  
Zde se mohou všichni seznámit s prostředím naší školky, mají 
možnost si prohlédnout prostory, kde dětí tráví svůj čas. Paní učitelky 
je budou po celou dobu provázet a odpovídat na jejich dotazy. Pro 
děti máme připraveny drobnosti pro radost.  

  Hana Voglová, ředitelka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZŠ Kaplice, Omlenická - Návštěva 
Sociální rehabilitace Tolerance 
V pondělí 19. 3. 2018 navštívili žáci I. a II. třídy naší školy Sociální 
rehabilitaci Tolerance v Kaplici, která (jak již vyplývá z názvu) 
poskytuje pomoc a podporu osobám s tělesným či duševním 
postižením. Tato služba svým klientům napomáhá se začleněním do 
společnosti a poskytuje jim důležité zázemí, ve kterém se cítí 
bezpečně a mohou tak zde dál rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 
Děti byly seznámeny jak s provozem a možnostmi této služby, tak i 
s některými klienty, kteří Toleranci pravidelně navštěvují. Naše žáky 
kromě vřelého prostředí zaujala i dílna, v níž si mohli prohlédnout 
ručně tvořené výrobky uživatelů Tolerance. Tímto bychom chtěli 
poděkovat panu Petru Šípkovi i jeho kolegyním za ochotu a čas, který 
nám věnovali a také za „strážnou“ vílu, kterou jsme si z Tolerance 
odnesli na památku.  

Žáci ZŠ Omlenická.  
 
 
 

Přezouvání pneumatik 
Je tu zase jaro a tak nastal čas přezouvání na letní pneumatiky 
osobních a užitkových automobilů. 
V sobotu 7. 4. 2018 od 8.00 do 13.00 hodin bude pro Vás celodenní 
akce přezouvání pneumatik. Možno objednat předem na telefonu 606 
907 428.   
Na Vaší návštěvu se těší žáci a učitelé odborného výcviku Gymnázia, 
SOŠE a SOU Kaplice, Pohorská 86. 
 

Den otevřených dveří na Fantovce 
V sobotu 24. února zavítaly zimní olympijské hry i k nám na 
Fantovku, kam se sjeli sportovci z Kaplice i okolí, konal se totiž Den 
otevřených dveří, a to nejen pro budoucí prvňáčky. Všechny čekaly 
zajímavé disciplíny, jako například slalom na atypických lyžích, 
foukání do papírových sportovců zvané „Kdo doletí dál“, střílení 
puku hokejkou do branky, netradiční biatlon se sněhulákem nebo 
„lavicový“ curling. Nechybělo ani poznávání olympijských medailí, 
vlajek a sportovních disciplín, šití olympijských kruhů na šicích 
strojích nebo navlékání olympijských náramků. Vlastnoručně 
vyrobený „olympijský oheň“ a vlajku mohli malí sportovci využít 
hned odpoledne při fandění hokejistům v Pchjongčchangu. Malé 
závodníky čekalo i tréninkové středisko olympijských nadějí 
v tělocvičně školy, kde se mohli „vyřádit“ na trampolíně, kruzích, 
kladině či švédské bedně. Pro rodiče byla připravena olympijská 
kavárna, v níž mohli posedět u koláče, čaje nebo kávy a popovídat si 
s ostatními rodiči. Z fantovácké olympiády si malí sportovci odnesli 
nejen bohaté zážitky, ale i olympijské medaile a my věříme, že se jim 
u nás líbilo.  

Kolektiv učitelů ZŠ Fantova 
 

 
Pozvánka do ARCHY 
PUTINOVY HRY 
Promítání filmu režiséra Alexandera Genteleva z roku 2013 o 
Zimních olympijských hrách v Soči.  
Ve sborovém domě ČCE Archa ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 18.00 
hodin. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.  
 
KNIHA JÚDIT 
87. ekumenický večer se uskuteční ve sborovém domě ČCE Archa ve 
čtvrtek 5. dubna 2018 v 19.00 hodin. 

 
 
 
 
 
Krampus 
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POZVÁNKY Z OKOLÍ 
 
Novohradská  Galerie  Koželužna   
zve v roce 2018 na výstavy 
Galerie Koželužna v Nových Hradech propaguje již několik 
výstavních sezon zejména malíře z Novohradského regionu, ale také 
umožňuje pořádání výstav umělcům z celé České republiky. Častými 
hosty jsou v galerii malíři, fotografové, keramici, skláři a báječní 
tvůrčí lidé, kteří mají nějakou vazbu na náš region. Jsou to například 
novohradští rodáci nebo v Nových Hradech a okolí pravidelně tráví 
dovolenou, jsou to zde „zakořenění“ chalupáři, vrací se k nám na 
další kulturní akce nebo se jim prostě v našem kraji líbí a chtějí se v 
něm nějak umělecky realizovat. 
První letošní výstava je sice už za námi, jmenovala se Tanec s Číší, a 
bylo to foto-ohlédnutí za téměř čtyřicetiletou historií taneční soutěže 
Novohradská Číše. Nyní bych vás ale ráda pozvala na několik 
dalších. 
V neděli 8. 4. od 14 hodin zahájíme výstavu s názvem „2D“ a 
představí se na ni Marek Dias se svými tavenými plastikami a 
Pavel Dias, který nabídne svoje fotografie. Marka asi někteří z vás 
znáte ze setkání při výtvarných kurzech ve Studiu Besednice, v naší 
galerii bude ale vystavovat poprvé. Výstava potrvá do 6. 5. 2018. 
V sobotu 12. 5. od 14 hodin nabídneme další výstavu s názvem 
Duhový svět, a budou to obrazy Ireny Šafránkové. Paní Šafránková, 
která často tráví léto na chalupě nedaleko Nových Hradů, se věnuje 
volné tvorbě, zejména malbě, grafice a keramice, navrhuje hračky 
z textilu. Spolupracovala s řadou nakladatelství u nás i v zahraničí a 
její knižní ilustrace získaly několik ocenění. V roce 2003 byly její 
ilustrace pohádek Daniely Fischerové v knize Duhové pohádky 
oceněny jako nejkrásnější dětská kniha 13. Podzimního knižního 
veletrhu Havlíčkův Brod. Výstava potrvá do 24. 6. 2018.  
Obě výstavy budou otevřené čt-ne, 10-16 h nebo v jiný čas po 
předchozí domluvě. 
Třetí výstava, na kterou bych chtěla zvát v předstihu, je Letní 
Novohradský Salon, který navazuje na ten loňský Jarní. A i letos 
nabídneme prostory Koželužny k prezentaci malířů z regionů 
Novohradsko a Doudlebsko, také spřáteleným jiho-českým 
malířům a možná budeme mít i několik malířů ze sousední 
rakouské oblasti. Tématem letošní výstavy je Domov a jeho 
individuální otisk na plátně. Výstavu zahájíme 1. července, 
otevřena bude úterý-neděle, 10-16 hodin a potrvá až do konce 
prázdnin.  
Doprovodným programem výstavy bude Otevřený ateliér pro 
veřejnost aneb Malované středy (od druhého červencového týdne 
až do konce srpna). Na vedení společných malování se budou podílet 
i někteří z vystavujících malířů a přátelé Koželužny.   
Budu velmi ráda, když najdu pro naši Novohradskou galerii 
Koželužna další výtvarné a kreativní osobnosti, podpořím jejich 
prezentaci a všem návštěvníkům galerie zprostředkuji pěkný 
výtvarný zážitek. 
Těším se na všechna milá a inspirativní setkání.  

Květa Jarolímková 
Koželužna a Kulturní a informační centrum Nové Hrady, 

kic@novehrady.cz, tel. 602 150 208, www.kicnovehrady.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Koželužna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na stálé 
expozice muzeí na Novohradsku 
Muzea prezentují historické pomůcky a techniky používané nejen 
v zemědělství.   
Muzeum venkovského života v Besednici prezentuje historické 
pomůcky a techniky používané v zemědělství od začátku 20. století 
do období socialismu. Muzeum se nachází v rozsáhlém podkroví 
objektu bývalého zemědělského družstva a dnešní Farmy Besednice.  
Adresa: Družstevní 64, 382 81, Besednice. Web: www.mvzb.cz 
 
Muzeum zemědělské techniky Údolí se nachází v Údolí u Nových 
Hradů v těsné blízkosti Terčina údolí a nabízí nahlédnutí do historie, 
především pak běžného života místního zemědělce. 
Adresa: Údolí u Nových Hradů 28, 373 33 
Web: http://www.mztu.cz 
 
Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice je živé muzeum, 
které je přizpůsobeno pro celou rodinu. Děti například uvidí oživlé 
klasy a dospělí zase zajímavosti z přírody a z historie Novohradských 
hor a autentické zemědělské stroje. 
Adresa: Horní Stropnice 1, 373 36 
Web: http://www.sypka-stropnice.cz 
 
Muzeum Vysídlených obcí Novohradska v Kamenné je stálá 
expozice věnovaná dramatickým událostem zejména minulého 
století, při kterých se zásadně měnilo osídlení v tomto regionu. 
Adresa: Kamenná (bez č.p.) - v čele zemědělského areálu, 374 01  
Web: http://www.vysidlene-obce.cz 
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 770 142 085 nebo pište na 
info@sypka-stropnice.cz.  

 
Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. 

Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 
3100 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 4. čísla 20. 3. 2018. Tisk Tiskárna 

FOP Černá v ošumaví. Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  tel.: 380 311 388, 
info@kickaplice.cz.  Redakční rada: Magdalena Špičáková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor 
Lukš, Mgr. Pavel Janota, Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. Internetová verze: 

www.mestokaplice.cz          
Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků. 
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Muzea vznikla za přispění evropských dotací. 

ZE SPORTU 
 
Program s TJ Cíl Kaplice 
2. 4. 2018 Velikonoční vajíčko – Louzek                    14 km 
Odchod z náměstí ve 12.30 hodin. Trasa: náměstí -  Šumavská ul. -  
přes pole – Skoronický rybník – po modré -  Louzek. U řeky opékání 
vuřtů, které si donesete. Každý účastník obdrží vajíčko. Zpět – 
Ješkov -  Zámeček – Kaplice.                   
3. 4. 2018 Přes Vyšný do Červeného Dvora          14 km 
Autobusem od školy v 8.20 do Českého Krumlova. Trasa: Český 
Krumlov – Vyšný – po žluté – po zelené - cyklo – Červený Dvůr. 
Autobus ve 15.20.  
10. 4. 2018  Z Bělé na Svatý Kámen                       12 km 
Autobusem z autobusového nádraží v 6.35 do Bělé. Trasa:  Bělá – 
Janova Ves – Tichá – Svatý Kámen. Autobus ve 13.10.  
17. 4. 2018 Z Malče do Kaplice                         8 km 
Autobusem od školy v 7.07 do Malče. Trasa: Malče – Smrhov – 
Přísečno – bývalá krytá lávka – Suchý vrch – Kaplice.                               
21. 4. 2018  (sobota)  Matějčkův memoriál            12 km 
Autobusem od školy v 8.55 do Rejt. Trasa:  Rejty – Lannovy Domky 
– Rojov – Matějčkova vyhlídka – Výnězda – Omlenička (občerstení) 
– Blažkov – Kaplice.  
24. 4. 2018   Z Omleničky do Přídolí                    11 km 
Autobusem od školy v 6.45 do Omleničky. Trasa: Omlenička – 
Zahrádka – Silniční Domky – Zahořánky – Přídolí. Autobus v 10.40 
do Českého Krumlova, v 11.40 do Kaplice.  

 
 
Rádi bychom poděkovali  
V sobotu  10.2. se konal v sále restaurace Slovanský dům 12. 
křesťanský ples. Vydařil se a my bychom chtěli poděkovat našim 
sponzorům:   
ZLATNICTVÍ a HODINÁŘSTVÍ p. Matějka, POTŘEBY PRO 
DOMÁCNOST pí. Kořánová, ELEKTRO pí. Faltinová, 
KLENOTNICTVÍ pí. Mocková, ZASTAVÁRNA A BAZAR p. 
Musil, BEMAGRO a.s. Malonty, Družstvo VYKRS Kaplice, 
PRACOVNÍ POTŘEBY p. Mašek, ABBOS p. Zela, PRODEJNA 
TEXTILU pí. Štifterová, PRODEJ BYTOVÉHO TEXTILU p. 
Světlý, ŽELEZÁŘSTVÍ pí. Píchová,  PC servis KB s. r. o., 
ZDRAVÁ VÝŽIVA Harmonie, BUFET U MĚSTA KAPLICE. 
Děkujeme i všem našim příznivcům.   

Za ŘK farnost P. Pavel Šimák 
 

Z HISTORIE 
 
Měšťanská škola v Kaplici 
Podle říšského školského zákona z roku 1869 bylo stanoveno, že ve 
městech, po ukončení docházky do pětileté obecné školy, následuje 
tříletá škola měšťanská, aby se tak pozvedla úroveň vzdělání střední 
třídy. 
V březnu roku 1873 žádala Kaplice peticí u c.k. zemského školního 
rady o provozování měšťanské školy, což jí také „z nejvyšších míst” 
bylo povoleno. Nyní se muselo přemýšlet o zřízení nových tříd a 
potřebných kabinetů. V každém patře školy na Kindermannově 
náměstí se mohly vestavením příček, ze dvou velkých školních tříd, 
nyní získat tři menší třídy. Obytný pokoj podučitele se zrušil a byl 
určen pro potřeby školy. 
Na podzim roku 1874 už mohl být otevřen první ročník chlapecké 
měšťanské školy. Ředitelem zde byl jmenován učitel z vyšší dívčí 
školy v Budějovicích, Karl Hoke, byl rovněž pověřen za ředitele 
obecné školy. Učitel na obecné škole Ignaz Oberparleiter se stal po 
složení zkoušek pro měštanskou školu učitelem I. třídy. 
Školní budova byla brzy příliš malá. Proto se v roce 1889 rozhodlo, 
aby se pro potřeby školy adaptovalo západní křídlo městského 

pivovaru. Jeho přestavbou se sice získaly tři třídy, nedostatek místa 
však vyřešen nebyl. 
V roce 1906 byl počet školáků v obecné škole 204 chlapců a 253 
dívek, v měšťanské škole 115 chlapců, z toho počtu jich 34 přišlo z 
jiných školních obcí. 
V zimě mohli učni navštěvovat učňovskou školu; vyučovalo se od 18 
do 20 hodin. Mateřská školka byla založena “Německým školským 
spolkem” již v roce 1883. Mnoho dětí to mělo do školy příliš daleko. 
“Německý školský spolek” proto ve vsi Ráveň (Rabus), která leží 4 
kilometry severně od Kaplice a nedaleko jazykové hranice, zřídil 
obecnou jednotřídní školu německou, 4. října 1908 byla slavnostně 
vysvěcena katechetou Franzem Schütznerem. Prvním učitelem zde 

byl ředitel školy Karl Wodak. 
Už v roce 1903 na nátlak 
školských úřadů se obec 
rozhodla postavit novou 
budovu, která bude sloužit 
všem školním účelům. V 
Linecké ulici byl získán 
stavební pozemek o velikosti 
5350 metrů čtverečních za 
cca 9000 korun. První plán 
stavby od architekta profesora 

Schwertnera z Plzně se školské obci zdál až příliš drahý. Teprve nový 
plán od budějovického stavitele Stabernaka, s návrhem předpokláda-
ných nákladů ve výši 170 000 korun, dostal schválení od úřadů. 
Stavební zakázku po slevě nákladů o 3,5% obdrželi: J. Midasch a 
Johann Gotthard, stavitelé ze Zdíků a Wenzl Kubik, stavitel z 
Kaplice.  
1. října 1908 byla výstavba zahájena a už 3. října 1910 se mohla 
zahájit kolaudace právě dokončené školní budovy. Náklady stavby se 
ještě zvýšily z důvodu několika změn na asi 180 000 korun.  
Na samotnou Kaplici z toho připadla částka 135 000 korun, 
procentuálně se zbytek z nich rozdělil mezi obce zapsané do 
školského obvodu: Jarmaly a Velenov, Hubenov, Žďár, Rožnov, 
Velký a Malý Strádov, Milíkov, Skorenice, Loužecký dvůr, Ješkov, 
Zdíky a Ráveň, které ještě musely vložit částky v rozmezí od 1126 
korun do 7784 korun. Zemský výbor poskytl dotaci 2500 korun a 
obyvatelům města dala kaplická spořitelna, jako bezúročnou půjčku 
splatnou za 50 let, 100 000 korun.  
Obecní zastupitelstvo usneslo, u příležitosti šedesátiletého výročí 
vlády císaře, požádat Nejvyšší dvorskou kancelář, aby kaplická škola 
mohla nést titul „Jubilejní chlapecká obecná a měšťanská škola císaře 
Františka Josefa I.“, což bylo „milostivě“  poskytnuto. 
Slavnostní otevření budovy se uskutečnilo 9. 10. 1910. Místní škols-
ký rada, zástupce c.k. okresní školské rady, obecní zastupitelé, 
učitelský sbor spolu se školní mládeží, téměř všechny místní spolky a 
mnoho obyvatelstva se zůčasnili oslavy.  
Hudební spolek společně s mužským sborem zaspívali dva chorály, 
potom děkan Matthäus Guschlbauer, za asistence katechety Franze 
Schütznera a svého kaplana Fridricha Holy, vysvětil školu, potom 
pokladník spořitelny Wenzl Klement za obec a c.k. okresní školní 
inspektor a ředitel školy Karl Hoke pronesli proslovy.  
Pomocí příspěvků okresní školské rady, darů a sbírek mezi přáteli 
školy se sešla tak bohatá sbírka učebních pomůcek, že stěží našla své 
místo ve dvou kabinetech.  
V roce 1910 už sbírka měla 5854 učebních pomůcek a stala se 
pozoruhodností města. Ze 486 kusů knih pro mládež vlastněných 
školní knihovnou, si každý z žáků mohl zdarma vypůjčit jednu knihu 
týdně. V kaplické obecní knihovně v té době bylo 1120 knih, týdenní 
poplatek za výpůjčku byl 2 haléře za knihu. Učitelé kromě toho měli 
volně k dispozici učitelskou knihovnu s 1045 knihami. V zimě ves-
nické děti dostávaly - také proto, aby se podpořila jejich pravidelná 
docházka - teplou školní polévku. Zaplacena byla z vlastního fondu. 
Dívčí škola obecná zůstala ve školní budově na Kindermannově 
náměstí. Zde byla se zahájením zahájením školního roku 1914/15, 
zásluhou ředitele Hokeho, otevřena první a jediná měšťanská škola 
pro dívky v okrese. 

Z knihy Dr. Herberta Sailera „Kaplice-Dějiny jednoho městečka na 
Šumavě“, II. díl, překlad do češtiny: Ing. Milan Šmejkal, Kaplice   
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KLENOTY ČESKÉ HUDBY  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
¼  OPTIKA BARTOŇOVÁ na šířku strany  
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisková chyba u inzerátu Restaurace u Sedláčků 
Redakce KZ se omlouvá za tiskovou chybu v minulém vydání. Menu 
za 300,- Kč se netýkalo vepřových hodů, ale silvestrovského menu.   

 

 
 
Řádková inzerce 
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci 
Kaplického Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice 
v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- 
Kč.  
 
 

Prodám v centru Českých Budějovic 
dům, vhodný na bydlení i podnikání. Cena 
7.000.600,- Kč. Tel. 722 101 900 
 

Koupím byt nebo chalupu v okrese ČK. 
Tel. 722 101 900 
 

Prodám svatý obraz velký, ve zlaceném 
rámu Madona s andělíčky. Tel. 737 761 735. 
 

Prodám svěrák s kovací plošinou. Rozměry 
500 x 200 x 170 mm (délka, šířka, výška), 
váha cca 50 kg. Šířka čelistí 200 mm, 
rozevření čelistí 170 mm. Cena 3.200,- Kč. 
Tel. 777 944 145.  
 

Prodám byt 3+1 s garáží, v Kaplici. Tel. 
720 148 956.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACE  
U SEDLÁČKŮ 

nabízí brigádu na pozici 
servírka/ číšník.  

Nástup ihned.  
 

Více informací na tel. 775 624 124 
nebo osobně v restauraci.   
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1 A4 Engel  
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½ Jelení vyhlídka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ SGA SCHODY  
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¼ HANDYX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8 Staviva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ KOMAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 www.rakouskedane.cz 
 
Pokud pracujete v Rakousku-Německu, ať už pro 
rakouského, německého, nebo českého zaměstnavatele a 
odvádíte sociální a zdravotní pojištění do sociálního 
systému daného státu, máte nárok na rodinné přídavky, 
slevy na daních a ostatní sociální výhody. 
 
Co pro Vás můžeme udělat? 
 

- vyřízení přídavků na děti v Rakousku i Německu 
- vyřízení přídavků na děti v pěstounské péči 
- kompletní daňová správa v Rakousku i Německu 
- jednání se zdravotními i zaměstnaneckými pojišťovnami  
- dorovnání rodičovského příspěvku 
- individuální jednání na úřadech 
- úřední překlady dokumentů do německého jazyka             
         
Kontakty: 
 

Domluvte si schůzku a sběrné místo dokumentů 
Tomáš Pícka   Polní 982, 382 41 Kaplice   
Bankovní spojení: 115-6783320277/0100 
Tel: +420 725 684 932 
e-mail:  Info@rakouskedane.cz 
Facebook: Rakouské daně  
 

Radka Melková  Tel:+43 660 696 3470 rakouský kontakt 
 

 

Otevření Advokátní 
kanceláře Kašpárek 

 
 

Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že 
zahájila svoji činnost také  
na pobočce Kaplice, ul. Masná 129. 
Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tradicí  
a zkušenostmi.  
 

Návštěvní doba vždy ve čtvrtek od 9.30 – 16.00  
Garantujeme profesionální přístup a rozumné ceny. Těšíme se na spolupráci.  
Více informací na tel. 606 961 939  
a webových stránkách www.akkasparek.com   
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½   REMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ OPTIKA FONTANA  
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¼ JIHOSTROJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ BOARS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼PRÁCE V RAKUSKU  
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½ ALKA PENSION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ VČELAŘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ CASINO IMPERATOR  
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1 A4  Hauser  
 


