
 
 
 

 
 

   Slova starosty  
s  

Vážení občané, 
první jarní dny, kdy se příroda probouzí k 
životu, už máme za sebou. I u nás ve městě se 
probudilo několik témat k zamyšlení. Prvním 
z nich je konečné řešení prodeje městských 
bytů v sídlišti Na Vyhlídce. Po delších 
jednáních jsme se rozhodli vyjít vstříc 
nájemníkům a akceptovali jejich návrh 
soudního znalce k odhadu cen bytových 
jednotek. Výsledná cena byla zastupitelstvem 
odsouhlasena, a tudíž může začít realizace 
prodeje bytů. Jsem přesvědčen, že zdlouhavá 

jednání v závěru nepřinesla nájemníkům takové výsledky, které 
očekávali, naopak prodlužováním celého procesu je připravila o 
možnost získat co nejvýhodnější podmínky pro získání hypoték. 
Zastupitelstvo města navrhlo nájemníkům, že v případě zájmu o 
koupi bytů svolá mimořádné zasedání k odsouhlasení prodeje, aby 
nájemníci stihli využít výhodných hypoték.  Zastupitelé opětovně 
ujistili občany, kteří na hypotéky nedosáhnou, že jim bude věnován 
individuální přístup a případné zajištění náhradního bydlení v dalších 
městských bytech. Dalším aktuálním tématem je řešení situace 
ohledně dostatečného zajištění lékařské péče. Bohužel nás v 
nedávných dnech opustil praktický lékař MUDr. Miloslav Michek. 
Na tomto místě se patří poděkovat za jeho dlouholetou péči o 
pacienty z Kaplice a okolí. Rádi bychom toto místo obsadili novým 
praktickým lékařem, ale bohužel narážíme na legislativní nedostatky, 
protože výběrové řízení na obsazení této pozice vypisuje kraj, ale 
smlouvy s lékařem sjednávají zdravotní pojišťovny. Vzhledem ke 
stanoveným lhůtám dochází k přetěžování stávajících kaplických 
lékařů. Chtěl bych jim i zdravotním sestrám poděkovat za jejich 
obětavou práci a jsem si vědom, že tato situace je dlouhodobě 
neúnosná nejen pro ně, ale i pacienty. Podnikneme veškeré možné 
kroky k vyřešení této situace. Téma, které v těchto dnech hýbe 
Kaplicí, je budoucnost Gymnázia a Střední odborné školy 
ekonomické.  Dle počtu zaslaných přihlášek k přijímacímu řízení je 
zřejmé, že se nepodaří otevřít první ročníky. Vzhledem k šířícím se 
poplašným zprávám ohledně využití budovy gymnázia, ze které by 
údajně měla vzniknout ubytovna pro agenturní pracovníky, svolala 
Rada města veřejné jednání v kině. Jelikož zřizovatelem středních 
škol je Jihočeský kraj, vstoupilo město v jednání s první náměstkyní 
hejtmana doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D., která slíbila, že se situací 
bude zabývat, a ujistila studenty i jejich rodiče, že ročníky septima a 
oktáva dokončí své vzdělávání maturitní zkouškou ve stávající 
budově. Jednání se zúčastnili zástupci Rady města, kteří deklarovali 
maximální vstřícnost při řešení této nelehké situace. Nešťastné 
rozhodnutí kraje v roce 2005 způsobilo, že v rámci optimalizace sítě 
škol došlo ke sloučení Gymnázia a Obchodní akademie se Středním 
odborným učilištěm. Dnes sklízíme plody tohoto řešení, tudíž logicky 
zaznělo, co kraj pokazil, měl by i napravit. Mám radost z toho, že v 
našem městě se projevil ten správný patriotismus, protože kinosál 
zaplnili nejen současní, ale i bývalí studenti, kteří vyjádřili hrdost, že 
byli právě studenty tohoto gymnázia, které je skvěle připravilo pro 
další studia a život. Paní náměstkyně hejtmana tak mohla vidět, že 
nám o zachování Gymnázia a Obchodní akademie v Kaplici skutečně 
jde, a to napříč všemi generacemi. Pevně věřím ve vítězství zdravého 
rozumu.  

S přáním hezkých jarních dnů Váš starosta Pavel Talíř. 
 
 
 
 
 

   „Konec gymnázia v Kaplici“ 
 

Prohlášení Rady města Kaplice: 
 

v úterý 14. 3. 2017 se na veřejnosti v našem městě objevila řada 
informací o budoucnosti Gymnázia, střední odborné školy 
ekonomické a středního odborného učiliště v našem městě, včetně 
informace o tom, že „gymnázium v Kaplici končí“. K tomuto vydává 
rada města následující prohlášení. 
• Město nebylo informováno, a ani s ním nikdo nejednal o 
aktuálním řešení budoucího vývoje na Gymnáziu, SOŠE a SOU 
Kaplice. 
• Město se plně distancuje od všech informací, které se týkají 
údajného zániku studijních oborů „gymnázium“ a „obchodní 
akademie“ na střední škole v našem městě, včetně informace o 
záměru uvolnit budovu Gymnázia a SOŠE v Kaplici za účelem 
zřízení ubytovny pro agenturní zaměstnance ve spolupráci 
s kaplickými firmami. Město Kaplice není původcem těchto 
informací a zejména lživé informace o záměru zřízení ubytovny se 
v žádném případě nezakládají na pravdě. 
• Město Kaplice není zřizovatelem školy, a tudíž nemůže, jakkoliv 
ovlivnit záměry a rozhodnutí vedení školy či jejího skutečného 
zřizovatele týkající se budoucího vývoje tohoto školského zařízení. 
Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. 
• Město Kaplice mělo a má jednoznačný zájem na pokračování 
maturitních oborů, včetně gymnázia v Kaplici, a je připraveno jednat 
se všemi, kterým není lhostejná budoucnost a kvalita středního 
školství v našem městě. 
Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, Pavla Opekarová, JUDr. Vanda 

Kárová, Ing. Jitka Sládková, Josef Šedivý, Ing. Karel Mach 
 

   Termíny úhrad místních poplatků 
 

v roce 2017 
 

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás upozornit na termíny plateb 
jednotlivých poplatků pro rok 2017:    
            - nájem + pacht pozemků  k 31.3.2017 
            - místní poplatky za odpady k 31.3.2017 
            - služby k hrobovému místu k 31.3.2017 
            - místní poplatek ze psů k 30.4.2017 
Úhradu lze provést bankovním převodem na účet č. 
0580009369/0800 (nutno předem zjistit na MěÚ přesný variabilní 
symbol – tel. 380 303 152), v hotovosti či platební kartou v pokladně 
odboru, 2. patro, č. dv. 307. 
  Ludmila Čapková, Kateřina Malcátová – oddělení poplatků OSMEŠ  
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   Rada města Kaplice informuje 
 

 Dne 20. února 2017 se konala 51. schůze Rady města Kaplice, která 
projednala následující záležitosti: 

• Schválení pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí čp. 
47, p.č. 188, přízemí o výměře 66,24 m² společnosti Zlatá fontána 
spol. s r.o., IČ 63887274, se sídlem Linecká 340, Kaplice za účelem 
zřízení provozovny oční optiky. Pronájem se schvaluje na dobu 
neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného 
z pronájmu nebytových prostor. Rada města pověřuje starostu města 
Kaplice podepsáním Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání. 

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, 
ul. Českobudějovická čp. 24, p.č. 164, přízemí o výměře 66,09 m². 
Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle 
Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

• Odložení žádosti fyzické osoby o propachtování pozemku p.č. 1233/1 
o výměře 100 m2 v k.ú. Kaplice s tím, že žadatel předloží koncepci 
záměru propachtování. 

• Souhlas s úhradou části nákladů na zhodnocení bytu č. 11 v Kaplici, 
ul. Na Vyhlídce čp. 509, Kaplice fyzické osobě ve výši 48.066,00 Kč. 

• Schválení snížení nájemného z pronájmu nebytových prostor 
v Kaplici, Českobudějovická 448 ve výši 1.126,00 Kč za měsíc leden 
2017 fyzické osobě z důvodu rekonstrukce výše uvedených 
nebytových prostor. 

• Nesouhlas s dalším podnájmem nebytových prostor v Kaplici, ul. 
Gen. Fanty čp. 25 (poliklinika), jejichž nájemcem je Jitka Švarcová, 
IČ 01690973. 

• Schválení přenechání bytů v Kaplici do nájmu na dobu určitou. 
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu vývěsní skříňky v Kaplici, ul. 

Míru, p.č. 2029/19. Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
nájemného pro dětské, mládežnické, kulturní, sportovní a 
společenské organizace činí 50,00 Kč/měsíc, pro ostatní žadatele 
200,00 Kč/měsíc. 

• Schválení cenové nabídky na provedení úprav kanalizace a 
vybudování nové kanalizační šachty pod kulturním domem od firmy 
Milan ERTL, IČ 12884090, se sídlem Samota 962, Kaplice za cenu 
83.971,02 Kč bez DPH. 

• Zamítnutí cenové nabídky na provedení opravy podlahy 
v nebytových prostorech v Kaplici, ul. Dlouhá čp. 132, Kaplice od 
společnosti STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. s r.o., IČ 26064995, se 
sídlem Mojné 70 za cenu 158.775,00 Kč bez DPH s tím, že podlaha 
ve výše uvedených nebytových prostorech je vyhovující pro 
schválený účel pronájmu. 

• Schválení cenové nabídky na provedení výměny plynového kotle 
v bytě č. 4 v Kaplici, Šumavská 891 od firmy Vladimír Suchý, 
montáže a opravy plynových kotlů, IČ 46627146, se sídlem Petříkov 
105 za cenu 60.610,00 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na provedení ošetření 6 kusů lip srdčitých 
(Tilia cordata) rostoucích na pozemku p.č. 2044/13 (ulice Linecká) 
v k.ú. Kaplice, obec Kaplice od společnosti BAOBAB – péče o zeleň 
s.r.o., IČ 26150646, se sídlem Alšova 5/3, Únětice za cenu 75.500,00 
Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na pokácení 8 kusů lip srdčitých (Tilia 
cordata) a 1 kusu trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) rostoucích 
na pozemku p.č. 2044/13 (ulice Linecká) v k.ú. Kaplice, obec 
Kaplice od společnosti Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 
63907992 za cenu 70.000,00 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na realizaci obnovy mostu na hradě 
Pořešín od firmy STŘECHY – Roman Vávra, IČ 60089288, se 
sídlem Blansko 5 za cenu 238.961,00 Kč bez DPH s tím, že město 
Kaplice uradí ½ nákladů, tj. 119.481,00 Kč bez DPH. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení na výkon TDS a 
koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace 
Linecká – I. etapa“ a schválení objednávky mezi městem Kaplice a 
Ing. Miroslavem Škrlantem, IČ 72180412, se sídlem Pašinovice 19, 
Komařice za cenu výkonu činnosti TDI ve výši 196.000,00 Kč bez 
DPH a za cenu výkonu koordinátora BOZP ve výši 52.000,00 Kč bez 
DPH. 

• Schválení ukončení smlouvy o zemědělském pachtu č. ŽĎ-R/4/2014 
na pronájem pozemkových parcel KN p.č. 622/22 o výměře 6 627 
m², p.č. 688/29 o výměře 120 m², p.č. 622/23 o výměře 2 985 m² a 
p.č. 622/24 o výměře 1 072 m² - vodní plochy, rybníky, stavební 
parcely KN p.č. 145 o výměře 2 363 m², p.č. 146 o výměře 1 357 m² 
- zastavěné plochy, jejichž součástí je stavba – vodní dílo, hráz vše 
v k.ú. Žďár u Kaplice uzavřené mezi Městem Kaplice a společností 
Rybářství Nové Hrady s.r.o., IČ 15789799, se sídlem Štiptoň 78, 
Nové Hrady. 

• Schválení zahájení chovu včel pro město Kaplice dle předložené 
koncepce Odboru správy majetku, ekonomiky a školství, oddělení 
lesů, rybníků a polností MěÚ Kaplice. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení a schvalení Smlouvu 
o dílo č. 6/M/2017 na realizaci díla: „VÝMĚNA STŘEŠNÍ 
KRYTINY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OMLENICKÁ 436“ mezi 
městem Kaplice a společností MK Střechy s.r.o., IČ 04636546, se 
sídlem Hlinice 308, Besednice, s cenou díla ve výši 1.681.334,00 Kč 
bez DPH a s dobou realizace červenec-srpen 2017 tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Smlouvy o dílo č. 9/M/2017 na realizaci díla „Blansko u 
Kaplice VO“ mezi městem Kaplice a společností SETERM CB a.s., 
IČ 26031949, se sídlem Nemanická 2765/16a, České Budějovice, 
jejímž předmětem je dodání a pokládka kabelu pro veřejné osvětlení 
a dodání a instalace čtrnácti kompletních sloupů veřejného osvětlení 
v osadě Blansko, za cenu 396.537,00 Kč bez DPH tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kaplice 
(jako povinný) a fyzickou osobou (jako oprávněný) spočívající 
v právu provozování, údržby a opravy elektrického zařízení na 
pozemcích města Kaplice, p.č. 122/1, 121 a 120/5 vše v k.ú. Mostky, 
obec Kaplice, bezúplatně tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o svozu a přijetí směsného komunálního odpadu 
na Řízenou skládku pevného odpadu Bukovsko č.  7/M/2017 mezi 
městem Kaplice a společností Technické služby Kaplice spol. s r.o., 
IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice, 382 41 tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone 
OneNet č. 020980 mezi městem Kaplice a společností Vodafone 
Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem náměstí Junkových 
2808/2, Praha tak, jak byla předložena. 

• Schválení Kombinované smlouvy č. 414170007, kdy předmětem 
smlouvy je poskytnutí reklamního plnění spočívající v zajištění 
rezervace rozhlasového reklamního času s možností vysílání 
rozhlasových reklamních kampaní (spotů) a/nebo sponzoringu a/nebo 
jiných forem reklamních sdělení ve vysílání rozhlasové stanice 
(stanic) mezi městem Kaplice a společností RADIOHOUSE s.r.o., IČ 
03497313, se sídlem Škrétova 490/12, Praha 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 Příkazní smlouvy na pěstební a těžební činnost v lesích 
města Kaplice mezi městem Kaplice a Bc. Radkou Cirhanovou, IČ 
04139011, se sídlem Malonty 209 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Příkazní smlouvy o zajištění prodeje vstupenek č. 
2017000146 mezi městem Kaplice a Statutárním městem České 
Budějovice, IČ 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 
České Budějovice tak, jak byla předložena. 

• Schválení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových 
prostor ze dne 04.09.2013 mezi městem Kaplice a společností 
Ledová říše s.r.o., IČ 01438433, se sídlem Chvalšinská 236, Č. 
Krumlov tak, jak byl předložen. 

• Schválení Organizačního řádu Městského úřadu Kaplice s účinností 
od 1. dubna 2017 tak, jak byl předložen a zároveň ruší organizační 
řád ze dne 15.11.2016. 

• Schválení směrnice č. 3/2017 určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených městem Kaplice s účinností od 
21. února 2017 tak, jak byla předložena a zároveň ruší směrnici č. 
2/2005. 

Pokračování na str. 6 - 9 
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1.4.2017      Komedie (dabing)                                    105 min 
sobota         RANDE NASLEPO                                
16.00 hod.  Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná 

budoucnost, kterou si hýčká mladý Saliya (Kostja Ullmann) 
už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak, až 
nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Zdá se, že 
jeho životní sen je v naprostých troskách… 

 Vstup 120,- Kč 
1.4.2017    Akční (titulky)                                                  102 min.  
sobota    GHOST IN THE SHELL 3D         
19.00 hod. Kyberpunková legenda, která se poprvé objevila v roce 1989. 

Na ní roku 1995 navázala první filmová anime verze a nyní 
je tady v podobě hraného trikového snímku, kdy hlavní 
hrdince propůjčila tvář Scarlett Johansson. 

  Vstup  150,- Kč  
2.4.2017 Pohádka                                                          110 min.   
neděle      ZPÍVEJ                         
16.00 hod.  Koalího krále zábavního průmyslu napadne uspořádat 

pěveckou soutěž. Ukáže se, že město, ve kterém žije, přímo 
oplývá talenty. Jak vybrat jen jeden? 

  Vstup  90/100,- Kč 
2.4.2017  Sci-fi (titulky)                                                            120 min. 
neděle          ŽIVOT                                        
19.00 hod.  Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá 

na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů 
lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského 
života na Marsu.  

 Vstup 120,- Kč     
5.4.2017  Drama  (titulky)                                                      120 min.  
středa          ÚKRYT V ZOO                     
19.00 hod.  Druhá světová válka nabízí mnoho podobně paradoxních 

příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří 
našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady… 

 Vstup 110,- Kč                  
6.4.2017 Film ČR                                                        100 min.   
čtvrtek     PÁTÁ LOĎ                       
20.00 hod.  Příběh netradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou 

událostí. Malá Jarka má mámu, která nechce být mámou, a 
zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, když za zvláštních 
okolností vezme dvě batolata do opuštěné zahradní chatky. 
Její skutek je dojemným a dětsky upřímným pokusem 
napravit svět dospělých hrou na rodinu, jakou by chtěla mít... 

  Vstup 110,- Kč  
7.4.2017    Drama USA (titulky)                                              110 min.  
pátek     POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU      
19.00 hod. Celý svět ví, že k Holocaustu skutečně došlo, ona to teď 

potřebuje dokázat.  
 Vstup 110,- Kč  
8.4.2017  Drama, fantasy (titulky)                                     108 min 
sobota         VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA               
18.00 hod.  Dvanáctiletý Conor (L. MacDougall) se chystá uniknout do 

fantastického světa netvorů a pohádek. Vyrovnává se s 
nemocí své matky (F. Jones), kvůli které musí trávit čas se 
svou nepříliš sympatickou babičkou (S. Weaver)… 

 Vstup 120,- Kč                                                               
9.4.2017  Pohádka                                                                 80 min. 
neděle          KRÁSKA A ZVÍŘE                               
16.00 hod.  Hraná adaptace animované klasiky společnosti Disney je 

ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších 
příběhů vůbec. Hl. role: E. Watson 

 Vstup 120,- Kč  
9.4.2017    Akční (titulky)                                                 131 min.  
neděle    LOGAN: WOLVERINE                         
19.00 hod. Wolverine (H. Jackman) opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní 

je na tom trochu hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu 
vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Naštěstí je zde jedna 
dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako on... 

 Vstup 120,- Kč   

12.4.2017 Senior kino                                                        107 min.  
středa          VŠECHNO NEBO NIC                
16.00 hod.  Romantická komedie o dvou majitelkách malého 

knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži.   
 Vstup 30/100,- Kč senior sleva 
12.4.2017    Drama USA (titulky)                                              110 min.  
středa    POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU      
19.00 hod. Celý svět ví, že k Holocaustu skutečně došlo, ona to teď 

potřebuje dokázat. Hl. role: Rachel Weisz 
  Vstup 110,- Kč              
13.4.2017 Komedie ČR                                                              83 min.  
čtvrtek         ŠPUNTI NA VODĚ                  
20.00 hod.  Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý plán má i ten 

jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale 
zato se svými dětmi. 

 Vstup 120,- Kč  
14.4.2017 Hudební komedie ČR                                                   90 min. 
pátek            MUZZIKANTI                                    
16.00 hod.  Film plný písniček a melodií, odehrávající se v drsném i 

půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má 
stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má 
své nezastupitelné místo.  

                 Vstup 120/100,- Kč, senior sleva 
14.4.2017 Drama HR, ČR, MK, SI  (titulky)                93 min.  
pátek           ÚSTAVA                          
19.00 hod.  Příběh tří zcela odlišných lidí, kteří žijí ve stejné budově a 

kteří se nečekaně a proti své vůli sejdou a jsou na sobě 
navzájem závislí.  

 Vstup 90,- Kč 
15.4.2017 Dobrodružný (dabing)                                                120 min.  
sobota          POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU  
16.00 hod.  Pět poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou 

náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich stala nová 
generace v řadách bojovníků známých jako Strážci vesmíru. 

   Vstup  130/110,- Kč, dětská sleva 
15.4.2017  Akční (titulky)                                                 120 min.  
sobota         RYCHLE A ZBĚSILE 8 
19.00 hod.  Proti „rodině" bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná 

hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů. 
Hrají: V. Diesel, J. Statham, M. Rodriguez  

 Vstup 130,- Kč     
16.4.2017  Pohádka (dabing)                                                  120 min.  
neděle         ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D   
16.00 hod.  Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává společně se 

svými kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušu-
jící a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici 
dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.  

                    Vstup 140,- Kč   
16.4.2017   Akční (titulky)                                                 102 min.  
neděle    GHOST IN THE SHELL         
19.00 hod. Scarlett Johansson jako hrdinka, která je dokonale 

vyváženou kombinací robota a člověka a má za úkol 
likvidovat nejnebezpečnější extrémisty. 

 Vstup 120,- Kč senior  
19.4.2017 Film ČR                                                           100 min.   
středa     PÁTÁ LOĎ                       
19.00 hod.  Příběh netradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou 

událostí.   
 Vstup 110,- Kč  
20.4.2017 Akční (titulky)                                                      100 min. 
čtvrtek         OCHRÁNCI                                       
20.00 hod.  Během Studené války organizace zvaná Patriot vytvořila 

jednotku superhrdinů, která obsahuje členy z mnoha 
sovětských republik. Po léta hrdinové skrývali svojí identitu, 
ale v těžkých časech se museli prozradit. Jsou poslední šancí 
na záchranu. 

 Vstup 120,- Kč   
22.4.2017 Komedie ČR                                                          83 min.  
sobota          ŠPUNTI NA VODĚ                  
16.00 hod.  Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý plán má i ten 

jejich své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale 
zato se svými dětmi. 

            Vstup 120,- Kč 
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22.4.2017 Akční (titulky)                                                      100 min. 
sobota          OCHRÁNCI                                       
19.00 hod.  Jednotka ruských superhrdinů je poslední šancí na 

záchranu… 
  Vstup 120,- Kč 
23.4.2017  Pohádka (dabing)                                                    120 min.  
neděle         MIMI ŠÉF        
16.00 hod.  Zveme vás na setkání s neobyčejným děckem v obleku a 

kravatě, které mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje... 
  Vstup 130/110,- Kč, dětská sleva  
23.4.2017  Akční (titulky)                                                        120 min.  
neděle         RYCHLE A ZBĚSILE 8 
19.00 hod.  Proti „rodině" bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná 

hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů. 
Hrají: V. Diesel, J. Statham, M. Rodriguez  

                    Vstup 130,- Kč 
26.4.2017  Dobrodružný                                                         141 min. 
středa           ZTRACENÉ MĚSTO Z                
19.00 hod.  V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett (Charlie 

Hunnam) poprvé vydává do Amazonie. Během několika 
expedic pod záštitou Královské geografické společnosti 
podplukovník Fawcett a jeho asistent Henry Costin (Robert 
Pattinson) zmapují dosud neznámé území v Bolívii. 

  Vstup 120,- Kč  
27.4.2017  Film ČR                                                         120 min.   
čtvrtek     ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
20.00 hod.  Melodrama ze 40. let za německé okupace. Tři mladé ženy a 

dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. 
Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě 
pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, 
která nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a 
lásce, o odchodech a návratech, o rodině...  

 Vstup 120,- Kč  
28.4.2017  Akční sci-fi (titulky)                                                  120 min.  
pátek           THE CIRCLE                         
19.00 hod.  Svět bez hladu. Bez válek. Bez nemocí. Neomezené 

možnosti. V úchvatné a největší high-tech společnosti The 
Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. 
Právě sem, do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní 
dívka Mae (Emma Watson). Šéf a zakladatel společnosti 
(Tom Hanks) je vizionář, který vybudoval v Circle ráj na 
Zemi… jeho experiment ale posouvá hranice etiky a 
soukromí. Lidé jsou v něm sledováni.  

 Vstup 110,- Kč 
29.4.2017 Komedie ČR                                                                83 min.  
sobota          ŠPUNTI NA VODĚ                  
16.00 hod.  Ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi… 
 Vstup 120,- Kč   
29.4.2017 Mysteriozní film (titulky)                                         110 min.  
sobota         UTEČ                            
19.00 hod.  Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou satirou. 

Režisérovi a scenáristovi Jordanu Peeleovi se podařilo 
natočit film, který se posmívá rasovým předsudkům a mimo 
to zároveň děsí a baví.  

   Vstup 110,- Kč     
30.4.2017  Pohádka (dabing)                                                       120 min.  
neděle         MIMI ŠÉF 3D     
15.00 hod.  Zveme vás na setkání s neobyčejným děckem v obleku a 

kravatě, které mluví hlubokým hlasem a nemístně žertuje...  
 Vstup 150/130,- Kč, dětská sleva            
1.5.2017  Pohádka (dabing)                                                  120 min.  
pondělí        ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE   
16.00 hod.  Šmoulové jsou na stopě objevu největšího tajemství šmoulí 

historie! 
 Vstup 120/100,- Kč 
8.4.2017  KINOKAVÁRNA                                                                      
sobota          DISKOTÉKA                                    
21.00 hod.  K poslechu i k tanci hraje DJ Janoušek.   
                 Vstup 30,- Kč  
 
 

 Expozice Krampus masek a kostýmů, Náměstí 206, Kaplice  
 GALERIE KRAMPUS 
 Pondělí – pátek 10.00 – 17.00 (otevřeno na zavolání, tel. 380311388) 
 Sobota 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, Neděle 13.00 – 16.00 hodin 
 

 
 

 
 
 
1.4. – 28.5. 2017, vernisáž 6.4. 2017 v 17.00 hodin 

VÝSTAVA: JITKA PROCHÁZKOVÁ    
„Obrazy ze života mladého“ & Enkaustické obrazy plné energie, 
které  léčí podvědomí.  
Výstavní síň kina Kaplice  
 

1. dubna – 2. dubna 2017, sobota a neděle 

KAPLICKÉ HRÁTKY  
9. ročník dětské hudebně – dramatické přehlídky 
Sobota 1.4.:  přehlídka hudebních skupinek  
       jako host vystoupí kapela LAKOMÁ BARKA  
Neděle 2.4.:  vystoupení dětských a studentských divadelních spolků 
Během celé akce nabízíme pro všechny zájemce výtvarnou dílnu, 
různé hry a možnost občerstvení v Kinokavárně Kaplice. 
Kulturní dům Kaplice 
 

6. dubna 2017, čtvrtek od 17.00 hodin  

VLTAVA A LIPNO V DOBOVÝCH 
DOKUMENTECH, FOTOGRAFIÍCH A FILMECH 
Beseda s Pavlem Mörtlem. Zve Městská knihovna Kaplice a KIC.   
Kino Kaplice  
 

6. dubna – 9. dubna 2017, čtvrtek až neděle   
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 
Čtvrtek 6.4. od 10:00 do 18:00   Pátek    7.4.  od  8:00 do 18:00 
Sobota 8.4. od   8:00 do 18:00   Neděle  9.4.  od  8:00 do 12:00 
Sál kulturního domu  
 

12. dubna 2017, středa od 16:00 hodin  

PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY:  
VŠECHNO NEBO  NIC 
Zve Občanská komise Města Kaplice ve spolupráci s KIC Kaplice.  
Kino Kaplice   Vstup 30,- Kč (vstupné dotováno OK Města Kaplice) 
 

20. dubna 2017, čtvrtek  
od 17.00 hodin   

ON THE ROAD:  
OMÁN 
Cestovatelská beseda  
s Tomášem Vaníčkem.  
vstup 60,- Kč 
Kino Kaplice 
 

21. dubna 2017, pátek od 19.00 hodin     

OLYMPIC     
Koncert české rockové skupiny.  
Předprodej 450,- sezení a 400,- Kč stání / 500,- Kč na místě  
Kulturní dům Kaplice 
 

28. dubna 2017, pátek od 19.00 hodin 

TANEČNÍ VEČER  
VE SLOVANSKÉM DOMĚ 
Taneční večer s hudbou 70. – 90. let. Možnost rezervace v restauraci 
nebo na tel. čísle 380 312 605.  
Slovanský dům 
 

30. dubna, neděle od 17.00 – 22.00 hodin 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Čarodějnický lampionový průvod od KIC Kaplice směrem do parku. 
Od 17.00 – 18.00 čarodějnická stezka v parku (ve spolupráci s DDM 
Kaplice), po splnění všech úkolů za odměnu povození na koni nahoře 
na Suchém vrchu. V cca 18.00 hodin zapálení vatry. Tabasco - živá 
hudba u vatry. Občerstvení. Po setmění OHŇOSTROJ.  
Průvod od KIC Kaplice, Suchý vrch 

       KULTURNÍ NABÍDKA
 Změna programu vyhrazena     duben 
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------------------ PŘIPRAVUJEME --------------------- 
 

17. května 2017, v 17.30 (ještě volná místa), ve 20.00 hodin  

PARTIČKA   
Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, 
moderátor D. Dangl a hudebník M. Čurko míří z obrazovek přímo za 
vámi! Každé představení je naprostý originál... Kluci improvizují, 
nikdo tak dopředu netuší, co se stane v příštích vteřinách!  
Kulturní dům Kaplice   vstup 430,- Kč, předprodej v infocentru  
 

24. května 2017, od 19.00 hodin  

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK   
Komedie. Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů 
Tupých a jako každý rok i letos společně oslavují Silvestra. Alkohol 
teče proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, 
negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že ženy 
se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k 
neobvyklé výměně manželů… Hrají: D. Homolková, M. Badinková, 
D. Rous a M. Kraus  
Kulturní dům Kaplice    předprodej od 21. dubna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. května 2017. Zájezd na muzikál do divadla Hybernia v Praze 

SIBYLA, KRÁLOVNA ZE SÁBY  
Velkolepý historický muzikál z pera československých tvůrců, 
skladatele Mira Procházky a divadelního režiséra Radka Balaše... 
Hrají: E. Ochmanová, D. Hůlka, R. Schwab, I. Csáková, H. Křížková, 
Z. Fric, P. Strenáčik a další 
Vstupné + doprava autobusem 780,- Kč, přihlášky a více informací v 
infocentru Kaplice, tel. 380 311 388. Posledních 12 volných míst. 
Odjezd od kulturního domu v Kaplici v 14.00 hodin.  
 

30. června 2017, od 17.00 – 01.00 hodin 

LÉTOFEST 2017   
Kaplický festival pro lidi mladé tělem a duší… Vystoupí interpreti: 

MONKEY BUSINESS, DĚDA MLÁDEK 
ILLEGAL BAND, TABASCO, D.O.R.A., 
PEKAŘ  
Doprovodný program pro děti. Občerstvení.   
Městský park Kaplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Městská knihovna Kaplice 
 

Trénink paměti - pokračujeme v trénování paměti každé úterý od 
17.00 hodin. 
6. 4. 2017 od 17 hodin v kině Kaplice - Městská knihovna Kaplice a 
KIC ve spolupráci s Městem Kaplice Vás srdečně zvou na již tradiční 
besedu s Pavlem Mörtlem, tématem besedy bude Vltava a Lipno 
v dobových dokumentech, fotografiích a filmech. 
 

19. 4. 2017 od 17 hodin v Městské knihovně - Tomáš Brož                 
Vliv energie a Reiki na naše zdraví.  Energie všeobecně, Reiki, 
problematika geopatogenních, patogenních a psychogenních zón, jak 
si zlepšit fyzické i duševní zdraví. O čakrách a dalších způsobech, jak 
pomoci sám sobě a druhým. Síla vědomí a podvědomí.  
 

Prázdninová knihovna  /7. - 11.8. 2017/ 8-16 hod. v knihovně 
Co vás čeká ? Čtení, soutěžení, vyrábění, výlet, pobyt venku,... 
Přihlásit se můžete do konce dubna v dětském oddělení /počet 
účastníků do 3. třídy je omezený/.  
Kontakt: knihovna@mestokaplice.cz, tel. 380 312 641.  
 

Nejpilnější čtenáři v dětském oddělení za rok 2016: 
1. Kellner Radek                     205 výpůjček 
2. Vovk Viktor                        161 výpůjček 
3. Bršťáková Nikola               121 výpůjček 
4. Marchal Patrik a Daniel    109 výpůjček 
Malá odměna čeká na děti v dětském oddělení ☺ 
 

   Poděkování z knihovny  
 

Po čtrnácti dnech provozu Městské knihovny můžeme s klidným 
svědomím říct, že se zadařilo ☺. Nadšení a kladné ohlasy čtenářů 
nám plně vynahradily námahu vynaloženou při stěhování. Děkujeme 
tímto knihovnicím i ostatním, kteří vypomáhali při uspořádání 
knižního fondu, Evě Jáklové, Daniele Wimmerové, Ivaně Troupové, 
Jaroslavě Valterové, dále pak manželům Němcovým, také silným 
pomocníkům z Technických služeb v Kaplici, kterým prošly rukama 
všechny bedny zapůjčené z Jednoty, do kterých se knihy rovnaly.  
Poděkování patří také profesorům, učitelům, studentům a dětem, kteří 
se zapojili do živého řetězu: Gymnáziu, SOŠE a SOU v Kaplici, ZŠ 
Školní, ZŠ Fantova a Univerzitě třetího věku. Občerstvení pro 
slavnostní otevření  připravilo Gymnázium, SOŠE a SOU pod 
vedením Ilony Strakové a Františka Grilla.    
Velký dík patří také sponzorům, kteří nám svým příspěvkem 
umožnili zakoupit dovybavení knihovny, zejména dětského oddělení: 
TIP TRADING spol. s r.o., ALPHA INTERNATIONAL s. r. o., 
ISOTHERM s. r. o., JEDNOTA Kaplice, OKNOTHERM spol. s r. o., 
AGRO Svoboda s. r. o., Judr. Jan Kára, Teodor Gheorghe Timofte, 
Kučera – zemědělská s. r. o., Ing. Karel Mach, Josef Šedivý, PC 
Servis KB s. r. o., Alena Faltinová. Zvláštní poděkování patří Radku 
Ježkovi, který projektoval prostory knihovny, dokázal vtisknout 
knihovně moderní charakter, vytvořit příjemné prostředí  a měl 
s námi velkou trpělivost. Víme, že se opakujeme, ale všem vám ještě 
jednou opravdu moc děkujeme a budeme se snažit, aby se vám 
čtenářům i návštěvníkům v naší nové knihovně líbilo ☺. 
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   Rada města Kaplice  pokračování ze str. 2 
 

• Schválení uzavření sportovní haly na Bělidle k 31.03.2017 z důvodu 
havarijního stavu podlahy a pověřuje Odbor správy majetku, 
ekonomiky a školství MěÚ Kaplice prověřit stav střešní krytiny a 
zpracováním cenových nabídek: 
a) oprava podlahy 
b) kompletní rekonstrukce podlahové krytiny 

• Pověření Odboru správy majetku, ekonomiky a školství MěÚ Kaplice 
pořízením projektové dokumentace na úpravu části Farského náměstí 
v Kaplici dle zadání rozvojové a koncepční komise. 

• Souhlas s rekonstrukcí domu v Kaplici, Náměstí čp. 45 (bývalý 
katastrální úřad) na bytový dům a pověřuje Odbor správy majetku, 
ekonomiky a školství MěÚ Kaplice předložením nabídek na zpracování 
projektové dokumentace. 

• Schválení poskytnutí stipendia ve výši 3.000,00 Kč studentce 
Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice. 

 

 Dne 6. března 2017 se konala 52. schůze Rady města Kaplice, která 
projednala následující záležitosti: 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1668/7 o výměře 55192 m2 v 
k.ú. Kaplice, společnosti Kučera – zemědělská s.r.o., IČ 02022265, se 
sídlem Dolní Dvořiště 162 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.210,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku  p.č. 1941/4 o výměře 8712 m2 v 
k.ú. Kaplice, společnosti Kučera – zemědělská s.r.o., IČ 02022265, se 
sídlem Dolní Dvořiště 162 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.210,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1941/5 o výměře 4825 m2 v k.ú. 
Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 45010951, se 
sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.000,00 
Kč/ha/rok.  Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku  p.č. 1941/9 o výměře 2751 m2 v 
k.ú. Kaplice společnosti Kučera – zemědělská s.r.o., IČ 02022265, se 
sídlem Dolní Dvořiště 162 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.210,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1942/3 o výměře 3476 m2 v k.ú. 
Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 45010951, se 
sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.000,00 
Kč/ha/rok.  Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1854 o výměře 32010 m2 v k.ú. 
Kaplice společnosti Kučera – zemědělská s.r.o., IČ 02022265, se 
sídlem Dolní Dvořiště 162 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.360,00 
Kč/ha/rok.  Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1799/23 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 45010951, se 
sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 3.001,00 
Kč/ha/rok.  Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1806/3 o výměře 562 m2 v k.ú. 
Kaplice společnosti AGRO SVOBODA s.r.o., IČ 02022117, se sídlem 
Dolní Dvořiště 232 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht 
se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1693/1 o výměře 8738 m2 v k.ú. 
Kaplice společnosti AGRO SVOBODA s.r.o., IČ 02022117, se sídlem 
Dolní Dvořiště 232 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht 

se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 3.800,00 Kč/ha/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 317/1 o výměře 2000 m2 v k.ú. 
Žďár u Kaplice společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se 
sídlem Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2.600,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1176/3 o výměře 50659 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 5.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1176/37 o výměře 26278 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 5.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1242/1 o výměře 5591 m2 v k.ú. 
Žďár u Kaplice společnosti AGRO SVOBODA s.r.o., IČ 02022117, se 
sídlem Dolní Dvořiště 232 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 3.500,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1275/1 o výměře 18636 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice společnosti AGRO SVOBODA s.r.o., IČ 
02022117, se sídlem Dolní Dvořiště 232 za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 3.500,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1185/58 o výměře 1955 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1149/20 o výměře 1255 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1026/68 o výměře 2766 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1185/43 o výměře 6095 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 393/3 o výměře 6390 m2 v k.ú. 
Žďár u Kaplice společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se 
sídlem Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.100,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 393/4 o výměře 609 m2 v k.ú. 
Žďár u Kaplice společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se 
sídlem Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.100,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 495/123 o výměře 33716 m2 v 
k.ú. Žďár u Kaplice společnosti Kučera – zemědělská s.r.o., IČ 
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02022265, se sídlem Dolní Dvořiště 162 za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.210,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1198/2 o výměře 1557 m2 v k.ú. 
Pořešín, Kaplice společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se 
sídlem Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2.600,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 330/25 o výměře 11443 m2 v 
k.ú. Pořešín společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se 
sídlem Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.100,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 664/1 o výměře 17996 m2 v k.ú. 
Pořešín společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se sídlem 
Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.100,00 Kč/ha/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1228/8 o výměře 237 m2 v k.ú. 
Pořešín společnosti AGRA Netřebice s.r.o., IČ 60851058, se sídlem 
Netřebice 131 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2600,00 Kč/ha/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1805/7 o výměře 831 m2 v k.ú. 
Pořešín zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 45010951, se 
sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 4.000,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 61/6 o výměře 871 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 3.001,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 527/1 o výměře 19569 m2, v 
k.ú. Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 527/2 o výměře 252 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Ing. František Ondřich, 
IČ 75116316, se sídlem Zvíkov 37 za účelem využití pro zemědělskou 
činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 
2.650,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním 
pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 527/3 o výměře 927 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Ing. František Ondřich, 
IČ 75116316, se sídlem Zvíkov 37 za účelem využití pro zemědělskou 
činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 
2.650,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním 
pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 527/9 o výměře 7268 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 527/10 o výměře 22 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Ing. František Ondřich, 
IČ 75116316, se sídlem Zvíkov 37 za účelem využití pro zemědělskou 
činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 
2.650,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním 
pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 527/11 o výměře 6598 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice společnosti BEMAGRO, a.s., IČ 60071222, se 

sídlem Malonty 101 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht 
se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 3.600,00 Kč/ha/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 880/21 o výměře 780 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 3.001,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1084/6 o výměře 469 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 3.001,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1084/9 o výměře 400 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 3.001,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 395/12 o výměře 832 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 395/1 o výměře 18301 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 395/11 o výměře 6347 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 
45010951, se sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1298/5 o výměře 2068 m2 v k.ú. 
Blansko u Kaplice Pavlu Tomanovi, za účelem využití pro 
zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše 
pachtovného 7.253,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města 
podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 101/5 o výměře 227 m2 v k.ú. 
Mostky zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 45010951, se 
sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 3.001,00 
Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 420/7 o výměře 29631 m2 v k.ú. 
Mostky společnosti BEMAGRO, a.s., IČ 60071222, se sídlem Malonty 
101, za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na 
dobu neurčitou, výše pachtovného 5.100,00 Kč/ha/rok. Rada města 
pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 420/9 o výměře 2569 m2 v k.ú. 
Mostky společnosti BEMAGRO, a.s., IČ 60071222, se sídlem Malonty 
101 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na 
dobu neurčitou, výše pachtovného 5.100,00 Kč/ha/rok. Rada města 
pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 745/3 o výměře 899 m2 v k.ú. 
Mostky zemědělskému podnikateli – Antonín Zelený, IČ 75141809, se 
sídlem Nové domky 238, Kaplice za účelem využití pro zemědělskou 
činnost. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 
3.337,00 Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním 
pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1551/2 o výměře 420 m2 v k.ú. 
Mostky zemědělskému podnikateli – Dana Mášlová, IČ 45010951, se 
sídlem Raveň 23, Střítež za účelem využití pro zemědělskou činnost. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 3.001,00 
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Kč/ha/rok. Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní 
smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 1516 o výměře 31447 m2 v k.ú. 
Mostky společnosti BEMAGRO, a.s., IČ 60071222, se sídlem Malonty 
101 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht se schvaluje na 
dobu neurčitou, výše pachtovného 5.100,00 Kč/ha/rok. Rada města 
pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení propachtování pozemku p.č. 3188/1 o výměře 6458 m2 v k.ú. 
Hradiště u Kaplice společnosti BEMAGRO, a.s., IČ 60071222, se 
sídlem Malonty 101 za účelem využití pro zemědělskou činnost. Pacht 
se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 5.100,00 Kč/ha/rok. 
Rada města pověřuje starostu města podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Zamítnutí propachtování níže uvedených pozemků z důvodu shody 
cenových nabídek. 

 

Parcelní číslo dle 
KN 

Kultura pozemku  Výměra v m² Katastrální území 

1799/26 orná půda 204 Kaplice 
1799/32 trvalý travní 

porost 
1 292 Kaplice 

1808/2 orná půda 1 899 Kaplice 
1809/1 orná půda 1 587 Kaplice 

• Schválení zveřejnění záměru propachtování níže uvedených 
zemědělských pozemků určených pro zemědělské podnikání.  Pacht se 
schvaluje na dobu neurčitou, formou obálkové metody s minimální 
výší pachtovného 4.000,00 Kč/ha/rok.    

   
Parcelní číslo dle 

KN 
Kultura pozemku Výměra v m² Katastrální území 

1799/26 orná půda 204 Kaplice 
1799/32 trvalý travní 

porost 
1 292 Kaplice 

1808/2 orná půda 1 899 Kaplice 
1809/1 orná půda 1 587 Kaplice 

• Zamítnutí propachtování pozemku p.č. 1805/7 o výměře 831 m2 v k.ú. 
Pořešín za účelem zemědělského podnikání. 

• Schválení zveřejnění záměru propachtování pozemku p.č. 1805/7 o 
výměře 831 m2 v k.ú. Pořešín za účelem využívání pozemku jako 
zahrady. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2,00 
Kč/m²/rok. 

• Schválení zveřejnění záměru propachtování části pozemku p.č. 383/1 o 
výměře 200 m2 v k.ú. Kaplice za účelem využívání pozemku jako 
zahrady. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2,00 
Kč/m²/rok. 

• Souhlas s úhradou části nákladů na zhodnocení bytu č. 4 v Kaplici, ul. 
Na Vyhlídce čp. 527 dvěma fyzickým osobám ve výši 44.404,00 Kč. 

• Souhlas s bezplatným použitím znaku města Kaplice pro zpracování 
Karet stanic Hasičského záchranného sboru ČR dle žádosti Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, 
se sídlem Hasičská 125, Český Krumlov. 

• Schválení přenechání bytu do nájmu na dobu určitou. 
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, 

ul. Českobudějovická čp. 448, p.č. 120, přízemí o výměře 94,90 m². 
Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle 
Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, 
ul. Kostelní čp. 73, p.č. 18, 1. patro o výměře 31,46 m². Pronájem se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet 
nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, 
ul. Náměstí čp. 206, p.č. 51, přízemí o výměře 153,90 m². Pronájem se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet 
nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

• Schválení krátkodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. 
Linecká čp. 305 níže uvedeným nájemcům, se kterými budou během 
roku 2017 uzavírány nájemní smlouvy, za účelem pořádání různých 
akcí. Cena za pronájem se stanovuje dle platného ceníku služeb 
kulturního domu.  
14.03.2017  Zájmové sdružení důchodců Svépomoc, Kaplice 
      IČ 45010251  - Taneční zábava v KD 
14.03.2017   Václav Pexa, Třída Míru 2, Český Krumlov 
      IČ 60639571 - Pronájem bary taneční zábava v KD 

17.03.2017   Pexa Václav, Třída míru 2, Český Krumlov 
       IČ 60639571 - Pronájem bary Babouci v KD 
17.05.2017   Agentura AZmusic s.r.o., Dlouhá 1857, Tišnov 
      IČ 28303946 - Improvizační show Partička v KD 

 Rada města pověřuje starostu města Kaplice podepsáním smluv 
s jednotlivými agenturami na výše uvedené akce. 

• Schválení dodavatele sadebního materiálu pro lesy města Kaplice 
v roce 2017: 
1) LESOŠKOLKY s.r.o., IČ 45534888, se sídlem 1. máje 104, Řečany 

nad Labem 
2) AGROWALD – školka Červený dvůr s.r.o., IČ 28114281, se sídlem 

Křenov 91, Kájov 
3) Wotan Forest, a.s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, 
Č. Budějovice 

4) PEXÍDR, s.r.o., IČ 28147430, se sídlem Rudolfova 1151, Prachatice 
• Schválení cenové nabídky na opravu dvou kusů výtahů v objektu 

Slovanského domu, Náměstí čp. 41, Kaplice od společnosti Schindler 
CZ, a.s., IČ 27127010, se sídlem Řevnická 170/4, Praha za celkovou 
cenu 243.054,24 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na instalaci dvou kusů přístrojů OsmoDry, 
které osmotickým elektrofyzikálním systémem odstraňují vzlínání 
zemní vlhkosti, do objektu Českobudějovická čp. 448, Kaplice od 
společnosti OsmoDry s.r.o., IČ 28345240, se sídlem  Dřínov 148 za 
cenu 74.800,00 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na demontáž stávajícího oplocení a 
zhotovení nového oplocení areálu Mostky, včetně přemístění stávající 
vjezdové brány od firmy Ing. Emil Wedlich, IČ 15784461, se sídlem 1. 
máje 777, Kaplice za cenu 89.500,00 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na osazovací plán ve městě Kaplice – letní 
výsadba květin 2017 od firmy Martin Bauernőpl, IČ 60640707, se 
sídlem Dlouhá 168, Kaplice za cenu 133.669,00 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na 
obnovu dvou tříd mateřské školy v areálu Mateřské školy Kaplice, 
Nové domky 643 od firmy Radek Ježek, DiS., IČ 73477885, se sídlem 
Nové domky 860, Kaplice za cenu 77.500,00 Kč bez DPH. 

• Schválení cenové nabídky na provedení opravy a úpravy stávající 
vzduchotechniky v kulturním domě od společnosti Technické služby 
Kaplice spol. s r.o., IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice za 
cenu 312.860,00 Kč bez DPH. 

• Schválení nového Ceníku služeb kulturního domu a kina s platností od 
1. dubna 2017 tak, jak byl předložen. 

• Schválení nových Všeobecných obchodních podmínek 3D kina 
Kaplice, Linecká 434, provozovatel město Kaplice tak, jak byly 
předloženy. 

• Schválení nového Návštěvního řádu 3D kina Kaplice tak, jak byl 
předložen. 

• Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-
014330037884/001 mezi městem Kaplice a společností E.ON 
Distribuce, a.s., IČ 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
Č. Budějovice spočívající v umístění kabelového vedení NN na 
pozemek města Kaplice p.č. 3328/3 v k.ú. Blansko u Kaplice 
za jednorázovou úplatu ve výši 500,00 Kč bez DPH, v rámci stavební 
akce s názvem „Blansko K/2019/1, Bröstl RD - NN“ tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Smlouvy č. 1040007663/012 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, Č. Budějovice 
spočívající v umístění kabelu NN na pozemek města Kaplice p.č. 2304 
v k.ú. Střítež u Kaplice za jednorázovou úplatu ve výši 500,00 Kč bez 
DPH, v rámci stavební akce s názvem „Ráveň u silnice, obnova - NN“ 
tak, jak byla předložena. 

• Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2017_57860 
mezi OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 
hudebním, z.s., IČ 63839997 a městem Kaplice tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení smlouvy „Objednávka inzerce“ mezi městem Kaplice a 
společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ 01440578, se sídlem U 
Trezorky 921/2, Praha tak, jak byla předložena. 
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• Schválení smlouvy „Závazná objednávka inzerce č. 2017-2-007“ mezi 
městem Kaplice a společností TRIMA CB, s.r.o., IČ 26081890, se 
sídlem Generála Svobody 1781/7, Č. Budějovice tak, jak byla 
předložena. 

• Schválení Darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 
5.500,00 Kč na financování nákladů na pořízení vybavení do městské 
knihovny mezi městem Kaplice (jako obdarovaným) a společností 
AGRO SVOBODA s.r.o., IČ 02022117, se sídlem Dolní Dvořiště 232 
(jako dárcem) tak, jak byla předložena. 

• Schválení provedení rozpočtového opatření č. 2/2017 dle předloženého 
návrhu Odboru správy majetku, ekonomiky a školství MěÚ Kaplice. 

• Schválení odpisového plánu města Kaplice na rok 2017 tak, jak byl 
předložen. 

• Schválení rozpočty a odpisové plány příspěvkových organizací města 
na rok 2017:  
• rozpočet a odpisový plán Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, IČ 

70922616,  
• rozpočet a odpisový plán Mateřské školy Kaplice, Nové Domovy 

221, IČ 60630108,  
• rozpočet a odpisový plán Základní školy Kaplice, Školní 226, 

IČ 00583669, 
• rozpočet a odpisový plán Základní školy Kaplice, Fantova 446, 

IČ 00583634, 
• Odvolání z funkce vedoucí Odboru správy majetku, ekonomiky a 

školství MěÚ Kaplice Mgr. Dagmar Chaloupkovou k 31.03.2017. 
• Odvolání z funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Kaplice Bc. Martinu Šťastnou k 31.03.2017. 
• Souhlas s účastí na kampani „Hodina Země 2017“ spočívající ve 

zhasnutí nasvícení budov – radnice, kostela sv. Petra a Pavla a objektu 
čp. 101 na Bělidle v Kaplici (bývalý pivovar) v sobotu 25.03.2017 na 
jednu hodinu (20:30 h – 21:30 h). 

• Delegace Pavly Opekarové, jako zástupce města Kaplice, na akce 
pořádané pro příjemce z programu INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika 2014-2020. 
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 
 
   Zastupitelstvo Města Kaplice 
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 13. 
března 2017  
Zastupitelstvo města po projednání: 
I. schvaluje 

• program 17. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
• revokaci usnesení Rady města Kaplice č. 1146 ze dne 14.11.2016, 

kterým rada města schválila zveřejnění záměru prodeje bytu č. 3 
v Kaplici, ul. Na Vyhlídce čp. 527, 1. patro o velikosti 1+2, výměře 
62,89 m² a ideálním podílu 606/29470 na společných částech domu a 
pozemku p.č. 1234/35, formou obálkové metody s minimální cenou  
14.476,00 Kč za 1 m² plochy bytu 

• revokaci usnesení Rady města Kaplice č. 1147 ze dne 14.11.2016, 
kterým rada města schválila zveřejnění záměru prodeje bytu č. 5 
v Kaplici, ul. Na Vyhlídce čp. 526, 2. patro o velikosti 1+2, výměře 
62,99 m² a ideálním podílu 609/29470 na společných částech domu a 
pozemku p.č. 1234/35, formou obálkové metody s minimální cenou  
14.476,00 Kč za 1 m² plochy bytu 

• revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice č. 250 ze dne 
05.09.2016, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje bytových 
jednotek v Kaplici, Na Vyhlídce čp. 526, 527 a 528 včetně pozemku st. 
p.č. 1235 jehož součástí je stavba, v k.ú. Kaplice, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 14.476,00 Kč/m² 

• zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových jednotek v Kaplici, 
Na Vyhlídce čp. 526, 527 a 528 včetně pozemku st. p.č. 1235 jehož 
součástí je stavba, v k.ú. Kaplice, za cenu stanovenou soudním znalcem 
uvedenou ve znaleckém posudku č. 9/2017 ze dne 01.03.2017: 
 

Číslo bytové jednotky Výměra (m2) Cena v Kč 
526/1 41,96 555.000,00 
526/2 61,14 770.000,00 

526/3 37,94 502.000,00 
526/4 62,19 784.000,00 
526/6 37,76 500.000,00 
526/7 62,28 785.000,00 
526/8 61,14 770.000,00 
526/9 37,94 502.000,00 
526/10 62,62 789.000,00 
526/11 61,14 770.000,00 
526/12 37,43 495.000,00 
526/13 61,88 780.000,00 
526/14 56,67 786.000,00 
526/15 34,96 509.000,00 
526/16 56,39 782.000,00 
526/18 48,26 669.000,00 

 

Číslo bytové jednotky Výměra (m2) Cena v Kč 
527/1 63,03 794.000,00 
527/2 37,94 502.000,00 
527/5 37,81 500.000,00 
527/6 60,60 764.000,00 
527/7 63,03 794.000,00 
527/8 37,94 502.000,00 
527/9 60,24 759.000,00 
527/10 63,03 794.000,00 
527/11 37,94 502.000,00 
527/12 60,60 764.000,00 
527/14 34,96 509.000,00 
527/15 58,14 806.000,00 
527/16 71,94 997.000,00 
527/17 56,76 787.000,00 

 

Číslo bytové jednotky Výměra (m2) Cena v Kč 
528/1 49,11    619.000,00 
528/2 62,62    789.000,00 
528/3 56,14    707.000,00 
528/4 63,03    794.000,00 
528/5 62,62    789.000,00 
528/7 63,03    794.000,00 
528/8 62,62    789.000,00 
528/9 56,14    707.000,00 
528/10 63,03    794.000,00 
528/11 62,62    789.000,00 
528/12 56,14    707.000,00 
528/13 62,58    789.000,00 
528/14 56,47    783.000,00 
528/15 35,05    510.000,00 
528/16 75,39 1.045.000,00 
528/17 65,42    907.000,00 
528/18 69,36    961.000,00 

  

 Prodej výše uvedených bytových jednotek bude přednostně schvalován 
současným nájemcům, kteří mají platnou nájemní smlouvu nebo jejich 
rodinným příslušníkům (děti, manželé, rodiče, vnoučata) s písemným 
souhlasem současného nájemce. Zájemci o prodej bytových jednotek si 
podají písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 30. září 
2017. Konečné rozhodnutí o prodeji učiní zastupitelstvo města. 

• Zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových jednotek v Kaplici, 
Na Vyhlídce čp. 526, 527 a 528 včetně pozemku st. p.č. 1235 jehož 
součástí je stavba, v k.ú. Kaplice, formou obálkové metody s minimální 
vyvolávací cenou 

 

Číslo bytové 
jednotky 

Výměra /m2 Podlaží Vyvolávací cena v Kč 

526/5 60,85 2. 807.000,00 
526/17 63,57 6. 928.000,00 
Číslo bytové 
jednotky 

Výměra /m2 Podlaží Vyvolávací cena v Kč 

527/3 60,60 1. 804.000,00 
527/4 63,03 2. 794.000,00 
527/13 56,16 5. 819.000,00 
Číslo bytové 
jednotky 

Výměra /m2 Podlaží Vyvolávací cena v Kč 

528/6 56,14 2. 745.000,00 
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Zájemci o prodej bytových jednotek za daných podmínek si podají 
písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 13. dubna 2017 
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. 

• prodej pozemku p.č. 653/12 o výměře 12 m² v k.ú. Kaplice fyzické 
osobě za cenu 150,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem a pověřuje 
starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy 

• prodej pozemku p.č. 3363 o výměře 160 m² v k.ú. Blansko u Kaplice 
dvěma fyzickým osobám za cenu 100,00 Kč/m² + náklady spoj. s prod. 
a pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy 

• prodej pozemku p.č. 1702/24 o výměře 230 m² v k.ú. Kaplice dvěma 
fyzickým osobám za cenu 110,00 Kč/m² + náklady spoj. s prodejem a 
pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy 

• 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, oba bytem Na Vyhlídce 541, Kaplice za cenu 
110,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu města 
Kaplice podepsáním kupní smlouvy 

• prodej pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury „D3 0311/II 
Třebonín-Kaplice nádraží“ p.č. 1781/19 o výměře 15772 m²  a p.č. 
1781/21 o výměře 165 m² vše v k.ú. Střítež u Kaplice Ředitelství silnic 
a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha za kupní 
cenu 4.191.992,00 Kč s tím, že náklady spojené s převodem hradí 
kupující a pověřuje starostu města Kaplice podepsáním kupní smlouvy 

• směnu pozemkových parcel – pozemky p.č. 1584 o výměře 18051 m², 
p.č. 1813/1 o výměře 2439 m², p.č. 1813/2 o výměře 689 m² a p.č. 
1819/2 o výměře 1043 m² ve výši ½ podílu z vlastnictví města Kaplice 
za pozemky p.č. 903/2 o výměře 1779 m², p.č. 903/4 o výměře 
2164 m², p.č. 903/5 o výměře 565 m², p.č. 903/6 o výměře 553 m², p.č. 
903/7 o výměře 526 m², p.č. 1565/3 o výměře 2070 m², p.č. 1566 o 
výměře 2114 m², p.č. 1578/2 o výměře 554 m², p.č. 1813/3 o výměře 
1490 m² vše v k.ú. Mostky, v majetku vlastníka uvedeného na LV č. 
52, bez finanční náhrady s tím, že náklady spojené se směnou pozemků 
hradí každý ve výši ½ celkových nákladů a pověřuje starostu města 
Kaplice podepsáním směnné smlouvy 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 157/4 o výměře cca 
175 m² v k.ú. Mostky za cenu 95,00 Kč/m² + náklady spoj. s prodejem 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1704/1 o výměře cca 
100 m² v k.ú. Kaplice za cenu 50,00 Kč/m² + náklady spoj s prod. 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 591/58 o výměře 16 m² 
v k.ú. Kaplice za cenu 180,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1828/1 o výměře cca 
200 m² v k.ú. Mostky za cenu 100,00 Kč/m² + náklady spoj. s prodejem 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2421/27 o výměře 1 m² 
v k.ú. Hradiště u Kaplice za cenu 120,00 Kč/m² + náklady spoj. s prod. 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2148/7 o výměře 64 m² 
v k.ú. Pořešín za cenu 90,00 Kč/m² + náklady spojené s prodejem 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1806/2 o výměře cca 
1500 m² v k.ú. Mostky za cenu 90,00 Kč/m² + náklady spoj. s prodejem 

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1234/2 o výměře cca 
25 m² v k.ú. Kaplice za cenu 135,00 Kč/m² + náklady spoj. s prodejem 

• zveřejnění záměru směny pozemkových parcel – pozemky p.č. 1601/2 
o výměře 1530 m² a p.č. 276/1 o výměře 39 m² vše v k.ú. Kaplice, 
v majetku vlastníka uvedeného na LV č. 2029 za pozemky 
ve vlastnictví města Kaplice – p.č. 591/6 o výměře 77 m², p.č. 591/22 o 
výměře 19 m², p.č. 591/23 o výměře 21 m², část pozemku (bude určen 
GP) p.č. 591/1 o výměře cca 45 m², p.č. 1480 o výměře 354 m² a  p.č. 
1481 o výměře 557 m² vše v k.ú. Kaplice, bez finanční náhrady s tím, 
že náklady spojené se směnou pozemků hradí každý ve výši ½ 
celkových nákladů 

• odkoupení pozemkové parcely – lesní pozemek KN p.č.  895/3 o 
výměře 5319 m² v k.ú. Pořešín za cenu 122.337,00 Kč od vlastníka 
uvedeného na LV č. 245 s tím, že náklady spojené s prodejem hradí 
město Kaplice 

• odpis pohledávky z pronájmu nebytových prostor společnosti Stella 
Bohemia spol. s r.o. v likvidaci (IČ 60850922)ve výši 192.834,00 Kč 

• 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 
- doba splatnosti -  nejpozději do 30.04.2018 
- bez zajištění 

• podání žádosti o dotaci ve 28. výzvě IROP, specifický cíl 3.2 
„Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT“ na projekt Rozvoj informačních 
a komunikačních systémů města Kaplice – v případě získání dotace 
zastupitelstvo souhlasí s realizací projektu a zajištěním finančních 
prostředků na realizaci projektu v rámci rozpočtu 

• částky dotace fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města na 
sportovní a zájmovou činnost dětí a mládeže na rok 2017 dle 
předloženého návrhu Školské komise Rady města Kaplice 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/ML/2017 ve výši 
266.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2017 mezi městem Kaplice a spolkem Tělovýchovná 
jednota Spartak Kaplice z.s., IČ 157898888, se sídlem Bělidlo 111, 
Kaplice tak, jak byla předložena 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/ML/2017 ve výši 
170.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2017 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/2017 ve výši 
70.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2017 mezi městem Kaplice a spolkem Tělocvičná 
jednota Sokol Kaplice, IČ 60630248, se sídlem Kaplice tak, jak byla 
předložena 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/ML/2017 ve výši 
140.000,00 Kč z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2017 mezi městem Kaplice a spolkem SK Kaplice, z.s., 
IČ 71159894, se sídlem Žďár 17 tak, jak byla předložena 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 16/ZČML/2017 ve výši 
90.000,00 z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost dětí a 
mládeže na rok 2017 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. 41/PRO/2017 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 157898888, se sídlem Bělidlo 111, 
Kaplice tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 
školy mezi městem Kaplice a obcí Soběnov, IČ 00665657, se sídlem 
Soběnov 52 tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 
školy mezi městem Kaplice a obcí Střítež, IČ 00583774, se sídlem 
Kaplice-nádraží 2 tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 
školy mezi městem Kaplice a obcí Omlenice, IČ 00246034, se sídlem 
Omlenička 44 tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Bujanov, IČ 00245810, se sídlem Bujanov 26 
tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Dolní Dvořiště, IČ 00245844, se sídlem Dolní 
Dvořiště 62 tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Horní Dvořiště, IČ 00245887, se sídlem Horní 
Dvořiště 26 tak, jak byla předložena 
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• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Netřebice, IČ 00246018, se sídlem Netřebice 6 
tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Rožmitál na Šumavě, IČ 00246123, se sídlem 
Rožmitál na Šumavě 131 tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Soběnov, IČ 00665657, se sídlem Soběnov 52 
tak, jak byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Střítež, IČ 00583774, Kaplice-nádraží 2 tak, jak 
byla předložena 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi 
městem Kaplice a obcí Omlenice, IČ 00246034, se sídlem Omlenička 
44 tak, jak byla předložena 

• Darovací smlouvu mezi Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako dárcem) a městem 
Kaplice (jako obdarovaným), kdy předmětem daru je pozemek p.č. 
1977 o výměře 839 m², ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 
Kaplice tak, jak byla předložena 

• Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Kaplice 
Základní školy Kaplice, Fantova 446, IČ 00583634, ze dne 19.10.2009 
tak, jak byl předložen 

• Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Kaplice 
Základní školy Kaplice, Školní 226, IČ 00583669, ze dne 19.10.2009 
tak, jak byl předložen 

• Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Kaplice 
Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, IČ 70922616, ze dne 19.10.2009 
tak, jak byl předložen 

• Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Města Kaplice 
Mateřské školy Kaplice, Nové Domovy 221, IČ 60630108, ze dne 
19.10.2009 tak, jak byl předložen 

• provedení rozpočtového opatření č. 3/2017 dle předloženého návrhu 
Odboru správy majetku, ekonomiky a školství Městského úřadu 
Kaplice 
II. bere na vědomí 

• změnu položek rozpočtové skladby 
• „Vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu města KAPLICE za 

období roku 2016“ 
• „Zprávu o činnosti Městské policie Kaplice za rok 2016“ 
• zápisy z jednání finančního výboru 
• Plán odpadového hospodářství města Kaplice 

Mgr. Pavel Talíř, starosta města   Mgr. Libor Lukš, místostarosta  
 
   Oznámení o přistavení  
 

velkoobjemových kontejnerů 
 

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci dubnu 2017 budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery v níže uvedených osadách: 
čtvrtek 6.4. - pondělí 10.4.  Pořešín, Pořešínec, Žďár 
čtvrtek 20.4. - pondělí 24.4. Rozpoutí , Hubenov, Hradiště 
pátek 28.4. - úterý 2.5. Mostky, Dobechov, Blansko 
Do kontejnerů je zakázáno vhazovat vytříděný papír, sádrokarton, 
pneumatiky, baterky a nebezpečné odpady (např. různé obaly od 
škodlivin, zbytky barev, laků a olejů, olejové filtry) tyto obaly lze 
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici. 
Elektrospotřebiče a zářivky můžete umístit vedle přistavených 
kontejnerů nebo je bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kaplici. 

Bc. Miluše Lukšová, odbor správy majetku, ekonomiky a školství 
 

   Přezouvání na letní pneumatiky 
 

Na naší střední škole se již tradičně celoročně přezouvají pneumatiky. 
Jelikož nastal čas přezouvání, naše škola organizuje samostatnou akci 
na sobotu 8.4.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Cena již od 280,- Kč na 
přezutí všech čtyř pneumatik. Možnost objednat se předem na 
telefonu: 606 907 428. Na vaší návštěvu se těší žáci a učitelé 
odborného výcviku Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice, Pohorská 86 

Městecký Vladislav, vedoucí učitel OV 

   Základní umělecká škola informuje 
 

Ohlédnutí: 
V únoru a březnu proběhla okresní kola soutěže ZUŠ – ve hře na 
smyčcové nástroje, klavír a kytaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okresní kolo ve hře na kytaru pořádala naše škola 23.2.2017. V sále 
ZUŠ v Kaplici jsme si v příjemné atmosféře poslechli krásné výkony 
žáků a odměnou žákům, porotě i hostům byly vyšebrodské koblížky, 
na které se těší účastníci soutěže z celého okresu. Kytaristé ze třídy p. 
učitele V. Čížka se umístili ve svých kategoriích  takto: 1. místo 
Matěj Dušek, 2. místo Anna Jarošová, Šimon Šilhan, 3. místo Andrea 
Petrů. V kategorii kytarové duo získali 2. místo Anna Jarošová a 
Andrea Petrů, 3. místo Vendula Kajerová a Jan Řídel. 
 

Okresní kolo ve hře na klavír pořádala ZUŠ Český Krumlov 26. 2. 
2017. 3. místo získali žáci ze třídy L. Schwarze Martina Morová a 
Martin Balcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připravujeme: 
3.4. od 17.00 Jarní koncert v kapli ZUŠ 
10. 4. od 17.30 Čtyřruční koncert v kapli ZUŠ 
11. 4. Výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ O ztracené taktovce 
v sále ZUŠ 
23.4. od 14.00 Koncert žáků v kostele sv Jiří v Blansku 
Ve druhé polovině dubna budou v MŠ probíhat talentové průzkumy. 
Rodiče žáků, kteří mají od příštího září zájem studovat v ZUŠ – 
věnujte, prosím, pozornost informacím v MŠ. V MŠ budou k 
dispozici předběžné přihlášky. Pokud Vaše dítě má zájem o studium 
a v MŠ se do průzkumu nedostane, budou probíhat odpolední 
talentové průzkumy v týdnu od 5. do 9. 6. Termín bude upřesněn. 
Více informací na www.zuskaplice.cz 

za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová 
 

 
 
 
 
 

 
Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. 
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   Jak jsme přišli o školu  
 

V roce 2006 bylo kaplické gymnázium a obchodní akademie spojeno 
s kaplickým učilištěm. Ředitelkou se stala Ing. Marta Caisová. A my 
bychom byli rádi, kdyby se veřejnost dozvěděla i od nás, od studentů, 
jak to celé bylo.  
Její chování vůči nám, „jejím“ studentům, neodpovídalo nikdy jejímu 
postavení. Usídlila se v budově učiliště a na kaplické gymnázium 
dorazila vždy „na pět minut“. Jako studenti jsme ji prakticky nevídali 
a nepřišli s ní do kontaktu jinak, než že jsme ji na chodbě pozdravili, 
když dorazila kvůli něčemu, kvůli čemu jako ředitelka přijít musela. 
Dokázali bychom na prstech jedné ruky spočítat, kolikrát jsme ji 
vlastně potkali a kolikrát nás pozdravila jako studenty, protože 
věděla, kdo vlastně jsme. Opravdu pochybujeme o tom, že vůbec zná 
jména nás studentů, že by je dokázala přiřadit ke každému z nás 
správně. Jednoduše, nezná nás. 
Výsledkem toho je, že my ji vlastně za ředitelku nepovažujeme. 
Nikdy pro nás ani ředitelkou nebyla. Ředitelem totiž nemůže být 
člověk, kterého jsme viděli 4x do roka na školních akcích (den 
otevřených dveří, akademie, maturitní ples a majáles). Ředitelem je 
totiž člověk, který se snaží zlepšovat prestiž školy, který s námi 
připravuje akce, který nás pochválí nebo naopak pokárá, je to člověk, 
který nás pozná na ulici, když nás potká, a jde nám příkladem. Je to 
člověk, který je s námi všemi na jedné lodi. A to paní Ing. Caisová 
nikdy nebyla. Jediné, co nás naučila je, jak se to dělat nemá.  
Gymnázium navštěvujeme osmým rokem, studujeme oktávu, za dva 
měsíce nás čeká maturita. A většina z nás si pamatuje první roky na 
škole, kdy chodby byly plné, a trvalo celou přestávku, než jsme se 
z jedné učebny dostali do druhé. Čtvrťáků jsme se báli, že nás 
zašlápnou, a mnozí z nás se těšili, až jednou budeme stejně staří jako 
oni a primáni budou mít takový vítr z nás. Jak to ale dopadlo? Na 
škole je pouhých pět tříd. Na chodbě o přestávce potkáte jen pár 
žáků, už není třeba prodírat se davem. Malí primáni, kteří by z nás 
měli respekt, nikde.  
Nevnímáme to jako minus. Co na naší škole milujeme nejvíc, je 
právě to, že se známe všichni, a fakt, že je nás tam jen 70, je 
důvodem, proč jsme všichni jedna velká parta, která spolu tráví 
opravdu mnoho času nejen ve škole, ale i po vyučování; panuje u nás 
už léta rodinná a přátelská atmosféra. Ale to není dost. Číslo 70 je 
rozhodující. Jenže kde je vlastně příčina? 
Nehodláme se zde zabývat analýzou příčin této složité situace, ale 
některé věci jsou zřejmé: během těch jedenácti let „naše“ ředitelka 
neprojevila o školu zájem, nesnažila se zvýšit její atraktivitu a 
nereagovala ani na snižující se počet studentů, který byl každým 
rokem nižší a nižší. Nic nezměnila. Nikdy. A to vyplývá z absence 
jejích manažerských schopností. K dané situaci přispěl i nezájem a 
předsudky kaplických občanů – rodičů, kteří nepodpořili místní 
školu, a tudíž město jako takové.  
Místní gymnázium a obchodní akademie jsou dobrou školou, kde učí 
výborní učitelé, kteří dokázali své studenty dostat opravdu vysoko, 
nasměrovat je správným směrem do života a pomoct jim v nejhorším. 
Brali nás na výlety, díky kterým máme na studentská léta ty 
nejbáječnější a nejkrásnější vzpomínky. Většina z nás tu zažila své 
první lásky a poznala přátele na celý život. Za to jim patří obrovský 
dík nás všech.  
Kaplice je město se sedmi tisíci obyvateli a střední školu potřebuje. 
Jako studenti gymnázia jsme se podíleli na mnoha akcích, každý rok 
jsme pomáhali pořádat večerní běh Kaplicí, v roce 2013 jsme byli při 
otevření nově opraveného náměstí, účastnili jsme se sportovních akcí 
a vždy jsme se snažili hrdě školu reprezentovat, byli jsme zapojeni do 
charitativních akcí a sami jsme kulturní akce pořádali (majáles, 
akademie), nemluvě o maturitních plesích, které vždy kulturní dům 
vyprodaly.  
Bez gymnázia a obchodní akademie bude kulturní život Kaplice 
méně pestrý a to nás mrzí. 
Víme, že asi už neexistuje žádná šance, jak zvrátit osud naší školy, 
ale celé je to obrovská chyba. Je obrovská chyba, že Gymnázium 
v Kaplici z Kaplice zmizí. Důkazem toho je vlna solidarity a 
sounáležitosti, kterou ukončení školy v celém městě vyvolalo. Stačí 
se podívat na Facebook, na stránky školy G, SOŠE a SOU Kaplice. 
Příspěvky studentů i lidí, kteří se školou nemají nic společného, na 

stránce Přiznání gymnázia v Kaplici. Příspěvky plné emocí, vzteku, 
smutku, lítosti, touhy něco podniknout… nejen na této stránce, ale i 
na profilech nás studentů.  
Děkujeme za krásné roky, které jsme mohli na naší škole strávit. 
Děkujeme, že si z nás utvořila ty, kterými jsme dnes.  

Oktáva z Gymnázia v Kaplici  
 

   Rodinné centrum Budíček Kaplice 
 

Hlavní vchod do SOU Kaplice, Pohorská 86 
www.rcbudicek.estranky.cz, facebook 
MATEŘSKÉ CENTRUM BUDÍČEK 
ÚTERKY: 9:00 – 11:00 hodin 
ČTVRTKY: 9:00 – 11:00 hodin 
Dopoledne jsou pro ty, kteří mají rádi aktivně trávený čas se svými 
dětmi. Učíme se básničky, písničky, cvičíme, tančíme, tvoříme s 
dětmi, „hrajeme si“ s různými didaktickými pomůckami a rozvíjíme 
tak dětské dovednosti, schopnosti a jejich přirozenost. Vše 
přizpůsobené věku dětí, v krátkých intervalech, aby se činnosti mohlo 
účastnit každé dítě. Samozřejmě je dostatek času i na to, aby si děti 
spolu pohrály, maminky si vychutnaly kávu či čaj a společně si 
popovídaly… 
 

NOVINKA – PROGRAM PRO MIMINKA 
Chcete si užít s děťátkem radost z blízkosti, pohybu a času, který mu 
věnujete? A společným cvičením tak prohloubit váš vzájemný vztah? 
Či se jen sejít s rodiči se stejně starými dětmi a sdílet své dojmy z 
rodičovství?  
Pak vás srdečně zveme na pravidelné cvičení s miminky (4. – 7. 
měsíc), zaměřené především na podporování motorického vývoje, 
jako je posilování šíjových svalů, nácviku správného přetáčení, cviky 
na kyčle, poznávání ručiček a nožiček, vše za doprovodu známých 
básniček a písniček. Po cvičení následuje masáž miminka a společné 
povídání. DŮLEŽITÉ – JE POTŘEBA SE PŘEDEM 
PŘIHLÁSIT NA TEL. 737 416 697.  
Kdy a kde? Od 9.3.2017 každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin v 
MC Budíček.  
Co s sebou? Pohodlné věci na cvičení pro vás i miminko, 
oblíbenou hračku pro miminko, olejíček, kterým děťátko mažete 
po koupání. 
Těší se na vás Alena Cinádrová 
 

Odpočinkové odpoledne s antistresovými omalovánkami 
Úterý 4. 4. 2017 od 15:00 hodin. 
Program tentokrát pro maminky :o) Přijďte si dát dobrou kávu, 
odpočinout si a pobavit se u antistresových omalovánek. Pro děti 
budou v herně připraveny různé hry, skládačky apod. 
 

VÍTÁNÍ JARA NA HRADĚ POŘEŠÍN 
Čtvrtek 13. 4. 2017. V 9:30 hodin sraz u DDM v Kaplici, stezkou 
s úkoly půjdeme společně na hrad Pořešín, kde je od 13:00 hodin 
připraven lákavý program a mimo jiné i stanoviště Budíčku. 
Podrobnosti čtěte na letáčku DDM. Těšíme se na společně strávený 
den. Mateřské centrum bude v tento den zavřené, čekáme vás na 
hradě. Děti 1. stupně ZŠ, které tento den navštíví Dětský klub 
Budíček, půjdou na tento výlet s námi. Je potřeba se předem 
přihlásit, a to na tel. 602179119. 
 

BAZÁREK!!! 
Sobota 22. 4. 2017 v čase 9:00 – 11:00 hodin, v sále Slovanského 
domu. Cena stánku: Kč 100,- Rezervace prodejního místa do 
21.4.2017 na tel.: 602 179 119 nebo rcbudicek@centrum.cz 
Bližší informace o programu sledujte na našem facebooku :o) Těšíme 
se na Vás… 
 

Rádi přivítáme i nové maminky a především !!! NOVÉ 
AKTIVNÍ ČLENKY !!! – je prima, když je nás víc… víc těch, kteří 
se podílejí na programu, vymýšlí ho, realizují… těch, které baví 
práce s dětmi a mají v hlavě spoustu nápadů… těch, kterým chybí 
smysluplná činnost, která potěší druhé… Věříme, že někdo takový 
čte tyto řádky a ozve se nám na tel. 602179119 nebo na mail: 
rcbudicek@centrum.cz… Jsme vděční za jakoukoliv spolupráci a 
pomoc… 
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ZÁPIS 
 do 1. tříd 
 
 6. 4. od 14:00 – 17:00 
 7. 4. od 14:00 – 16:00 

 
Ve školním roce 2017/18 jsme připraveni otevřít dvě 

1. třídy s třídními učitelkami H. Svitákovou  
a L. Gazdovou 

Tiskopisy ke stažení na www.fantovka.cz – pro rodiče 

   Zveme vás 6. – 8. dubna 
 

na veletrh cestovního ruchu TravelFest  
 

Kdysi Jihočeský kompas, dnes TravelFest. Veletrh cestovního ruchu 
bude probíhat od 6. do 8. dubna 2017 na českobudějovickém 
Výstavišti (pavilon Z) ve spojení s gastronomickým veletrhem 
Gastrofest a celostátním filmovým festivalem hrané tvorby Febiofest. 
Otevírací doba veletrhu je po všechny dny 10:00 - 18:00 hodin.   
Od prvního ročníku veletrhu Jihočeský kompas již uplynulo několik 
let. Jihočeský kompas se každý rok konal tradičně v DK Metropol, 
kde se těšil přízni návštěvníků a byl též oblíbeným veletrhem i pro 
spoustu vystavujících. Po transformaci veletrhu do jarních měsíců, 
kdy by měl jako jeden z prvních veletrhů cestovního ruchu otevírat 
sezónu a seznámit návštěvníky s plánovanými akcemi, se Jihočeská 
centrála cestovního ruchu rozhodla zaujmout ještě větší okruh 
veřejnosti přemístěním do areálu Výstaviště v Českých Budějovicích. 
Letošní ročník přinese spoustu poutavých zajímavostí, které stojí za 
to vidět.  
Město Kaplice a KIC Kaplice se bude na tomto veletrhu rovněž 
prezentovat. Srdečně vás zveme k návštěvě nejen našeho stánku, ale i 
celého veletrhu.  
Vstupné na Gastrofest je 150 Kč, Febiofest 100 Kč, TravelFest 
zdarma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Akce „Ukliďme Kaplici, ukliďme  
 

Česko“ v Kaplici 9. dubna 
 

V neděli 9. dubna budeme uklízet nepořádek v přírodě v okolí 
Kaplice. Akce se koná v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Sejdeme se ve 14 hod na Náměstí u kašny.    
Některé hromady odpadu v přírodě čekají na své uklizení i mnoho let. 
Jedním z prvních, kdo se rozhodl tento stav systematicky měnit, byl 
před 25 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 čtyřmi 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 podařilo jen v roce 2016 pomoci 
organizovat a zajistit 2066 úklidů. Uklidilo se v celé ČR 1634 tun 
odpadu a zapojilo se do úklidu 86 210 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 
 
   Den otevřených dveří a zápis 
 

Mateřská škola Nové Domovy 221  
 

Ve středu 12. 4. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin proběhne v Mateřské 
škole Nové Domovy den otevřených dveří. Přijďte si s dětmi 
prohlédnout naší Mateřskou školu, všichni jste srdečně zváni.  
 

Ve dnech 15. 4. a 16. 4. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin proběhne zápis 
do Mateřské školy.  
K zápisu se dostavte s dokladem:  

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
- evidenční list s potvrzením od dětského lékaře 
- občanský průkaz nebo pas zák. zástupce   
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   ZŠ Omlenická - Masopust 
 

V pátek 24.2. jsme si u nás ve škole užili masopustní dopoledne. 
První dvě hodiny jsme si vyprávěli o původu tohoto svátku a 
vypracovali si pracovní listy na toto téma. Poté vypuklo masopustní 
veselí v podobě her a soutěží v tělocvičně. Soutěžilo se ve dvojicích 
mladší-starší a to celkem na deseti stanovištích. Kdo splnil všech 
deset disciplín a přišel s vyplněnou kartičkou, dostal sladkou 
odměnu. Potom už se jen tančilo a veselilo, což je hlavní podstatou 
masopustu. Také se trochu mlsalo ☺ Leonka Kozlíková s maminkou 
nám napekly masopustní mufinky. Vyhlásili jsme nejzajímavější 
masku - tou byl Dominik Návorka se svým ,,Démonem“ a líčením 
hodným hollywoodských maskérů. (Chudák vstával už ve 4 hodiny 
ráno, aby se připravil.) Vyhodnotili jsme taneční soutěž s balonky a 
ještě „crazy“ nejšílenější tanec na hudbu gangamstyle. Nejšikovnější 
tanečnicí byla Linda Šemrová. Děti si masopustní dopoledne 
v maskách užily naplno.  

Učitelé ZŠ Omlenická Kaplice 
 
 

 
 

   Fantovka pomáhá domovu  
 

pro týrané psy „Rafael“  
 

Školní parlament pořádal na svatého Valentýna tradiční lízátkový 
den. Tento rok bylo k dispozici celkem 1 000 lízátek, která mohly 
děti poslat se vzkazem komukoli ve škole. Výtěžek letošního ročníku, 
který činil 4 060 Kč, jsme se rozhodli věnovat dočasnému domovu 
pro týrané psy Rafael o.p.s. 
Rafael vede paní Iva Volková, která pomáhá pejskům, kteří byli 
týraní, často jsou velmi nemocní nebo mají různá zranění. Paní 
Volková se snaží svým svěřencům zlepšit zdravotní stav a vrátit 
ztracenou důvěru k lidem. Příběhy všech pejsků, o které se paní 
Volková stará, si můžete přečíst na facebookové stránce nebo na 
www.rafael-ops.cz. 
Naše pomoc udělala paní Volkové velkou radost. Chtěli byste také 
pomoci? Můžete samozřejmě přispět jakoukoli částkou, případně 
pomocí dárcovské SMS. V Rafaelu je pejsků hned několik a paní 
Volková sama nemůže s každým vyrazit na dlouhou procházku. 
Pokud máte volný čas, můžete pomoci s venčením pejsků nebo s 
úklidem jejich domečků. Byla by to zároveň skvělá praxe pro 
studenty veterinárně zaměřených škol. My jsme moc rádi, že jsme 
pomohli. 

Parlament ZŠ Fantova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Den otevřených dveří na Fantovce 
 

V sobotu 25. února se od 9 hodin konal Den otevřených dveří 
nazvaný „Z pohádky do pohádky“. Při vstupu přivítaly předškoláky s 
jejich rodiči paní ředitelka a paní zástupkyně převlečené za kachňátka 
z pohádky O ošklivém káčátku. Děti tu dostaly účastnické listy, na 
kterých jim postupně přibývala razítka za každý splněný úkol. Na 
prvním stupni se děti nejprve vydaly do 1. A za Sněhurkou. Zde si 
mohly vyrobit čepici z krepového papíru, aby vypadaly jako 
Sněhurčini trpaslíci, a poté si poskládaly puzzle se zlou královnou a 
krásnou Sněhurkou. 
Odtud pokračovaly do lesa Řáholce za Rumcajsem, Cipískem a 
Mankou. Naučily se střílet z pistole na terč a vyrobily si vlastní 
postavičku Manky. Jejich cesta stoupala ještě výše do 2. C, kde se 
vžily do role pejska a kočičky vařením dortu. Poslední třída na 
prvním stupni byla věnována Mimoňům a jejich tvoření z roliček od 
papíru. Na druhém stupni děti začaly poznáváním zemí a skládáním 
map ve třídě 6. C na cestě Williho Foga kolem světa. Poté si mohly v 
učebně chemie vyzkoušet pokusy a kouzla jako v Bradavicích. V 6. B 
na ně čekala perníková chaloupka i s ježibabou. V kuchyňce se mohli 
předškoláci trochu občerstvit zdravou stravou v pohádce Hrnečku, 
vař. Své putování zakončili proběhnutím opičí dráhy z Knihy 
džunglí. 

Kristýna Chlaňová, Lenka Šlechtová, 8. A 
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4.4.2017     Z Mirkovic do Dolního Třebonína                  9 km 
Autobusem od školy v 8.20 do Mirkovic. Trasa: Mirkovice – po 
červené – Jílkův mlýn – Černice – Dolní Třebonín – STK – autobus 
v 11.15, 12.50 
11.4.2017    Z Omleničky do Dolní Pláně                         11 km 
Autobusem od školy v 10.00 do Omleničky. Trasa: Omlenička – 
Silniční Domky – Osek – Dolní Pláně – autobus ve 14.35.  
17.4.2017     Velikonoční vajíčko Louzek           pondělí 14 km 
Odchod z náměstí ve 13 hodin – Šumavská ulice – přes pole – 
Skoronický rybník – Louzek. Zpět Ješkov – Zámeček – Kaplice 
25.4.2017      Okolo Hradiště          11 km 
Odchod z parku v 9.00 – Mostky – po žluté – Hradiště – Blansko – 
Kaplice 
29.4.2017  Matějčkův memorial                                       11 km 
Autobusem od školy v 8.55 do Rejt. Trasa: Rejty – Rojov – 
Matějčkova vyhlídka – Výnězda – Omlenička – Kaplice 
 

   Halové MČR žáků v atletice 
 

Ve dnech 4. - 5. 3. 2017 se v pražské Stromovce konalo halové 
mistrovství žáků v atletice. Atlet ZŠ Školní Kaplice Tomáš 
Kratochvíl na šampionátu úspěšně obhájil své loňské  mistrovské 
tituly ve skoku dalekém a skoku vysokém.  
Časový rozpis soutěže Tomášovi nepřál, neboť obě disciplíny se 
časově překrývaly. V průběhu dálkařské soutěže několikrát ohrozil 
svůj národní rekord. Jeho překonání zabránily buď velké nedošlapy 
nebo dvoucentimetrový přešlap. I tak výkonem 683 cm bezpečně 
ovládl soutěž dálkařů.  
Do probíhajícího závodu ve skoku vysokém Tomáš nastoupil v době, 
kdy ve výškařském sektoru pokračovalo posledních šest výškařů.  
Přesto v soutěži zvítězil o 20 cm a výkonem  196 cm si vytvořil i 
nový osobní rekord. 

 Učitelé a žáci ZŠ Školní, Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rádi bychom poděkovali  
 

Křesťanský ples  
Římskokatolická farnost Kaplice srdečně děkuje všem sponzorům 11 
Křesťanského plesu. Kulturní večer se mohl uskutečnit za podpory 
těchto podnikatelů: Zlatnictví a hodinářství p. Matějka, Potřeby pro 
domácnost pí. Kořánová, Faktor ZOO shop, Elektro pí. Faltinová, PC 
servis KB s.r.o., Klenotnictví manželé Mockovi, Zastavárna a bazar 
p. Musil, Autodíly pí. Bílková, Železářství J.Z.M. s.r.o., Bemagro a.s. 
Malonty, Ipema Kaplice, Domácí potřeby pí. Bláhová, Brawe s.r.o., 
Drink Store p. Šinko, Družstvo Vykrs Kaplice, Stavebniny Vidox 
s.r.o. 

 

   Judistka Renata Zachová  
 

veze z Evropského poháru domů bronz 
 

Španělská metropole Fuengirola o víkendu 18. – 19. 2. 2017 hostila 
další turnaj European Judo Cup, který je světovou federací judo 
zařazen do světové tour kadetů. Během dvoudenního programu se na 
tatami představilo 423 závodníků a závodnic z 21 zemí. 
Své síly si s mezinárodní konkurencí změřila též Renata Zachová, pro 
kterou to byl první reprezentační start v letošní sezóně. Hned v úvodu 
je třeba podotknout, že tento start byl pro ni vydařený. 
Renata startovala v hmotnostní kategorii do 57 kg, oproti loňsku 
v kategorii vyšší, kde se prezentovalo 32 závodnic. V prvním kole 
přešla přes PiqueSalvat (ESP), i v druhém kole Renata zabodovala, 
kdy před časovým limitem porazila Kropskou (POL). První a zároveň 
jediná chyba v turnaji přišla v souboji o turnajové semifinále s Hooi 
(NED), což naši závodnici stálo vítězství a lepší konečné umístění.  
V opravných bojích pak ale postupně porazila Marchisio (ITA) a 
Oliver Ferra (ESP), čímž si zajistila účast v souboji o bronz. Renata 
se ve finálovém bloku o cenný kov poprala s další italskou závodnicí, 
kterou byla Pedrotti. Utkání v základním čase skončilo nerozhodně a 
muselo se tak pokračovat v GoldenScore, kdy hned v úvodu česká 
závodnice zápas rozhodla ve svůj prospěch, a to když po jedné z akcí 
získala hodnocení wazzari. S celkovou zápasovou bilancí 5 výher a 1 
prohra Renata Zachová vystoupala na bronzový stupínek a mohla se 
tak radovat z první letošní medaile na tour. Do světového žebříčku si 
Renata připsala prvních 40 bodů. Nyní šestnáctiletá Zachová 
absolvuje tréninkový camp v Andalusii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na fotce jsou medailistky HK do 57 kg: z leva stříbrná Drid Rania 
(FRA), zlatá Goshen Maya (ISR) a bronzové Zachová Renata (CZE), 
Hooi Noa (NED).  

Libor Štěpánek, SK Kaplice judo 
 

   Rádi bychom poděkovali  
 

Maškarní ples 
Fotbalový klub Spartak Kaplice srdečně děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly maškarního plesu. Výtěžek plesu bude 
použit na rozvoj tělovýchovy a sportu mládeže v Kaplici. Zároveň 
děkujeme všem návštěvníkům za vytvoření výborné atmosféry a 
těšíme se na vás příští rok! 

Arnošt Kopún 
 

Poděkování G, SOŠE a SOU Kaplice 
Za umožnění setkání spolužáků ze SOU po 50. letech. Škola nám 
umožnila pod vedením p. Městeckého prohlídku učeben a celého 
školního areálu. Děkujeme vedení školy p. ředitelce M. Caisové za 
pomoc při zorganizování celého srazu.  

Za spolužáky Duda Jan  
 

        SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice      březen 2017
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   Sport a dobrodružství  
 

– pěti státy bez motoru 
 

V několika uplynulých letech absolvoval kaplický rodák a absolvent 
zdejšího gymnázia Martin Rohlíček pět cykloexpedic, v nichž dojel 
vždy na svém horském kole po vlastní ose ze středu Čech (okres 
Benešov u Prahy) k nějakému moři. Jeho nemálo úspěšné články v 
denním a jiném tisku z těchto cest se však ke čtenářům našeho města 
nedostaly. Jako dluh svému rodnému městu si dovoluje syn 
mnohaletého kronikáře města Kaplice poskytnout jeden z nich. 
Vzhledem k tomu, že následně popsaná cykloexpedice vedla i přes 
naše město a vzhledem k celorepublikovému boomu cyklistiky (té 
poctivé – bez elektromotoru), jenž 
zasáhl i Kaplici, bude tento článek 
jistě mnohé zajímat. 
Martin R. projížděl na svém jízdním 
kole, obtěžkaném mnoha kilogramy 
v cyklobatozích, pěti státy, a to 
Českou republikou, Rakouskem, 
Slovinskem, Itálií a Chorvatskem. 
Překonal Alpy, projížděl podél 
mořského pobřeží tří států a přejel 
jen za pomoci jeho svalů a plic ze 
severního mírného podnebného pásu 
(ve kterém se nachází i Česká 
republika) do podnebného pásu 
subtropického, ve kterém odpočíval 
ve stínu olivovníků, pinií a palem.  
Na svou cestu se vydal z Heřmaniček 
v okrese Benešov u Prahy na začátku 
července tohoto roku (rok 2010 – 
pozn. autora). Sedlec – Prčice, 
Jistebnická vrchovina, jihočeské roviny, Bechyně, Českobudějovická 
pánev, a to se již v dáli rýsují pohraniční Novohradské hory.  
Na rakouské straně Novohradských hor, jen několik kilometrů od 
hranice, se zastavil u evropského rozvodí řek. Z tohoto místa se 
rozlévá voda do tří stran. Každá kapka vody se pramínky, potůčky, 
říčkami a řekami odsud rozlévá do tří různých stran a moří – 
Černého, Středozemního a Baltského se Severním a s Atlantikem. Na 
této vodě si pochutnával. 
Následovala úrodná podunajská nížina, s přejezdem jedné 
z největších a nejvýznamnějších evropských řek – Dunaje. Ale to se 
již v dáli tyčí do výšky, jak monstrózní obři, první horské štíty 
největších a nejvyšších velehor Evropy – Alp. Jeho svaly na nohou 
již ví, že je očekává několikasetkilometrový přejezd celých těchto 
majestátních velehor od severu k jihu vedlejšími silnicemi. 
Alpami projížděl mnoha různými údolími podél dravých, průzračně 
modrých, horských řek, sevřených z obou stran do nebes strmými, 
gigantickými horskými masivy, nejprve celými porostlými 
jehličnatými stromy, později kosodřevinami a trávou a nakonec 
pokrytými už jen skálami a zbytky sněhu. Musel překonávat také 
několik horských průsmyků ve vysokých nadmořských výškách. Tyto 
alpské průsmyky byly velice náročné pro jeho svaly, kdy musel 
šlapat několik hodin pořád jen do prudkého svahu (do jednoho z nich 
- ve slovinských Julských Alpách - dokonce téměř celého půl dne), a 
pak z nich zase sjížděl z prudkých klesání dolů, až se z brzd téměř 
„kouřilo“ a svaly na prstech umdlévaly od neustálého brzdění.  
Jednu noc, a půl dne, strávil v Alpách na vrcholu jednoho 
vysokohorského průsmyku (v nadmořské výšce o téměř 200 metrů 
vyšší, než je vrchol nejvyšší české hory Sněžky) v mracích mezi 
skalami, vedle malého ledovce, za vydatného deště a větru, v malé 
kapličce, ve které ho zahřívaly čtyři hořící svíčky na oltáři pod 
Kristem, a nebylo mu moc veselo. Jednalo se o průsmyk, který 
v době antiky tvořil hranici Římské říše a procházely jím vojska této 
říše při svých výpadech na sever od Alp k Dunaji. Být zde ve 
starověku celníkem asi nebylo moc příjemné.  
Jinak spával v nejvyšších evropských horách, ve kterých žijí také 
medvědi a vlci, sám v lesích, jen ve spacím pytli. Houkání sovy, 
„štěkání“ srnců, občasné prasknutí větvičky, poryvy větru ve větvích 

a pobíhání různé lesní zvěře těsně okolo něj, zachumlaným ve spacím 
pytli, mezi horskými masivy, nebylo moc příjemné. 
V jedné části Alp v Korutanech šlapal (jako již kdysi jednou – ještě 
s jeho kamarádem Milanem R. při přejezdu Evropy na kole od moře 
k moři) do kopce s dopravní značkou pro osobní automobily „pro 
prudkost svahu zařaď na jedničku (první rychlostní stupeň)“. Stejně 
jako při přejezdu Evropy od Baltského moře k moři Jadranskému, 
někteří kolem jedoucí řidiči v osobních automobilech „fandili“ 
v tomto úseku našemu cestovateli troubením a ukazovali na něj ze 
svých vozidel sevřenou pěstí s palcem vztyčeným nahoru.  
V Itálii a Chorvatsku smýval pot a prach z cest plaváním v moři. U 
moře v Itálii se setkal s příjemným Francouzem, který také šlapal na 
kole, a to z jižní Francie (Montpellier) přes Itálii a Slovinsko do 

Chorvatska. Přátelsky spolu 
podebatovali (anglicky), vykouřili 
spolu „dýmku přátelství“ na 
vysokém útesu nad mořem a náš 
cestovatel se od něj dozvěděl 
cennou informaci, kdo se dostal do 
finále mistrovství světa ve fotbale. 
Martin R. překonal Alpy na 
bicyklu ze severu na jih, malý 
drobný Francouz ze západu na 
východ - z Galie na území římské 
(dnešní Francie a Itálie), stejně 
jako před více než dvoumi tisíci 
lety pravděpodobně nejlepší 
vojevůdce všech dob - slavný 
Kartaginec Hannibal se svou 
armádou se slony, čímž „šokoval“ 
celý tehdejší Řím a antický svět. 
Kousek podél italského mořského 

pobřeží šlapali spolu.  
Lidé ve všech pěti státech, se kterými se náš cestovatel na své cestě 
setkal a hovořil, kroutili nad jeho cestou hlavou, celník na slovinsko 
– chorvatské hranici při pohledu na jeho jízdní kolo obtěžkané 
cyklobatohy, cestovní pas České republiky, stav cyklotachometru a 
jeho kapkami potu zbrocený obličej pod cyklopřilbou, vyloudil na 
svých rtech úsměv, zakoulel očima a svolával ostatní celníky, aby se 
na něj přišli podívat.  
Každý den ujel zhruba sto dvacet kilometrů, v Alpách méně - „jen“ 
okolo osmdesáti až devadesáti kilometrů denně. 
Ačkoliv měl v Alpách při sjezdu z jednoho vysokohorského 
průsmyku, na jehož vrcholu leželo ještě trochu sněhu, nehodu - na 
zlomek sekundy se v duchu loučil se životem a jeho kolo 
s cyklobatohy (již bez jezdce) nekontrolovaně padalo z prudké 
skalnaté stěny a bylo vážně poškozeno - po čtyřhodinové opravě ho 
zprovoznil, a ve své sportovně dobrodružné cestě pokračoval a 
úspěšně ji i dokončil. 
Martin R. na své cestě, provedené jen za pomoci jeho svalů, plic a 
nekompromisní tvrdé vůle, viděl ze sedla svého bicyklu velehory, 
skály, led a sníh, ale i teplé, azurově modré moře, horkem tetelící se 
vzduch, pinie, olivovníky a palmy. A to vše mu snad vynahradilo 
mnohadenní „týrání“ svého těla a svalů, překonávání krizí, nervozitu 
při opravách defektů a převážně nepohodlné přespávání v lesích a na 
loukách u silnic pouze ve spacím pytli, kdy mu lůžkem byla tráva či 
jehličí, televizí černočerná tma a střechou noční obloha – někdy 
posetá zářícími hvězdami, jindy zahalená strašidelně se převalujícími 
oblaky, jejichž okraje ozařoval mrazivě něžný svit luny, či zcela 
potemnělá a rozčesávaná blesky brutálních alpských bouří. 

Autor: Martin Rohlíček, Foto: autor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Školení řidičů 
 

Občanská komise Městského úřadu Kaplice, zve seniory - 
řidiče na školení řidičů které se koná v pátek, 21.04.2017, 
od 08:00 hodin, v učebně Autoškoly GARDE Pavel 
Dvořák Kaplice, Nové domky čp. 222.  
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   Velikonoční bohoslužby  
 

Zve Římskokatolická farnost v Kaplici:  
Květná neděle 9.4.     v 9.30 + možnost zpovědi 14 -17.00  
Zelený čtvrtek 13.4.  v 18.00 + večeře na faře v 19.15  
     + noční modlitba v „Malém kostele“ ve 21.00  
Velký pátek 14.4.     křížová cesta v 8.00 + obřady v 18.00  
Bílá sobota 15.4.     soukr. modlitba u „Ježíšova hrobu“ 10 -19.00  
     + bohoslužba vzkříšení ve 20.30  
Velikonoční neděle 16.4. v 9.30 hodin   
Bohoslužba v Blansku: Velikonoční pondělí 17.4. v 9.30 hodin 
 

Svatojiřská poutní slavnost v Blansku, v neděli 23.4. 
v 9.30 v kostele sv. Jiří mše sv. 
ve 14.00 koncert duchovní hudby v kostele 
Na koncert bude zabezpečena doprava zvl. autobusem - odjezd ve 
13.30 z autobusového nádraží a zpět v 16.00 hodin. 
 

   Spolek aktivních seniorů  
 

Duben 2017 
 

V rámci příprav na Velikonoce jsme ve spolku připravovali 
velikonoční dekorace na dvou setkáních s keramikou. Významně a 
velmi obětavě nám při tom pomáhá  paní  Mgr. Ludmila Šímová ze 
ZŠ Omlenická. Chceme jí tímto poděkovat. Má s námi velkou 
trpělivost. 
Ve Spolku Aktivních seniorů v Kaplici se připravujeme na již  3. 
seniorské čajování s hrou Bingo.  Koná se ve středu 19. dubna od 14 
hodin v sále Slovanského domu. Zahraje nám oblíbená kapela Agria 
band se svým kapelníkem Stanislavem Trsem. Čekají vás pěkné ceny 
a bohatá tombola. Všichni jste vítáni. Těšíme se na vás. 
Přijedou nás pozdravit i senioři z Prachatic se svojí Country  
skupinou. Jejich vystoupení jsou známá v celém kraji. Kéž bychom 
něco podobného měli i u nás v Kaplici.  
Sportovci, trénujte. Ve středu, 28. června budeme mít v Kaplici již 2. 
ročník seniorské olympiády. Doufám že se podaří, stejně, jako tomu 
bylo v minulém roce. 

Jitka Papežová, předseda spolku 
 

   Akademie umění a kultury  
 

– ZUŠ Kaplice 
 

My, členové sdružení Hyalit (studenti Univerzity 3. věku v Kaplici) 
máme za sebou první semestr „akademie umění a kultury“ při ZUŠ 
v Kaplici a s plným nasazením jsme se pustili do programu semestru 
druhého. Také ti z nás, kteří v počátcích měli obavy, že výuka bude 
příliš náročná (oni přece nemají žádný talent), zjistili, že se jedná o 
velice příjemnou a poučnou záležitost. 
Teoretická výuka, která je občas proložena také praktickými pokusy, 
se ukázala velmi zajímavou. Pod vedením Mgr. Václava Kahovce 
jsme se seznámili vývojem fotografie a nyní je naším úkolem vytvořit 
vlastní „street reportage“ ze života v Kaplici. S výsledky našeho 
snažení jistě v průběhu času seznámíme širokou veřejnost. Stejný pan 
učitel nás také zasvěcoval do tajů grafických technik. Společně jsme 
si pak před Vánoci vyzkoušeli, jak se dělá linoryt. Vzniklo několik 
moc pěkných vánočních přání či novoročenek. Zabrousili jsme i do 
oblasti hudby. Různé hudební nástroje nám přiblížila Mgr. Lucie 
Sirová. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva kaplických 
kostelů, kde nám pan učitel Leo Schwarz ukázal různé typy varhan a 
předvedl, jak se na ně hraje. Příjemným zpestřením bylo dopoledne 
věnované filmové hudbě, kdy nám pan Dominik Svoboda názorně 
vysvětloval, jak se dělala hudba k filmu „Anděl páně 2.“ Závěrem 
prvního semestru a začátkem toho právě probíhajícího byly lekce 
Mgr. Josefa Lorence věnované vývoji a současnosti zpracování hlíny, 
hlavně pak mozaiky. 
Také v tomto školním roce nezůstalo jen u původně plánované 
výuky, ale nezapomněli jsme na „doplňkovou činnost“, ve které jsme 
se zaměřili na knihy. Jsme totiž z generace, u které knihy tvoří 
nedílnou součást života. Máme rádi ty papírové, které mají svou 
specifickou vůni a kde můžeme obdivovat nejen ilustrace předních 

umělců, ale také krásné a zajímavé vazby. Nejdříve jsme se jako 
„žáci kaplických škol“ aktivně zúčastnili „živého řetězu školáků“, 
který zahájil stěhování městské knihovny. Naše účast byla 
zaznamenána jihočeskou televizí a je zmíněna i v zápisu do městské 
kroniky. Fotodokumentace z akce je k nahlédnutí v městské 
knihovně. Náš již zmíněný kladný vztah ke klasickým knihám byl 
podnětem k výletu do Týna nad Vltavou. Zde jsme navštívili 
knihařskou dílnu rodiny Hodných. Tato dílna, kde již po třetí 
generaci pod rukama zkušených knihařů vznikají nádherné ojedinělé 
vazby knih, je známá nejen v České republice, ale i za hranicemi. 
Mnohá ocenění dokumentují krásu a kvalitu vzniklých knižních 
vazeb. Bonusem byla prohlídka obrazů pana Ladislava Hodného. 
Jeho tvorba je většinou abstraktní, je inspirována nejen prožitky, ale 
také krásou jižních Čech nebo jižní Francie, kam rád zajížděl se svým 
přítelem hercem a malířem Janem Kanyzou. 
Poučeni lekcemi o tvorbě mozaiky, museli jsme si v Týně ověřit 
slova Mgr. Josefa Lorence a zkontrolovat moderní využití této 
techniky v malebné cukrárně na náměstí. Pan učitel měl pravdu, 
mozaiky zde mají opravdu zářivě barevné. Další naše kroky vedly do 
městské galerie, kde na nás čekalo milé překvapení. Naše známá 
lektorka Pavla Mikšíková pro nás se svými spolupracovníky 
z Městského centra kultury a vzdělávání, jehož součástí je i galerie 
a muzeum, připravila „muzejní animaci“. Nakrátko se z nás stali 
zájemci o místo „restaurátora obrazů“ při výběrovém řízení. Dostali 
jsme poškozené reprodukce obrazů, a měli jsme je co nejlépe a 
nejvěrohodněji zrestaurovat. Výsledky našeho snažení jsme pak měli 
možnost ověřit v muzeu, kde jsme vyhledali originály těchto obrazů. 
Tento aktivní přístup k návštěvě muzea nás všechny inspiroval a 
s větším zájmem jsme potom sledovali jednotlivé exponáty. Protože 
mezi osobnosti spjaté s Týnem nad Vltavou patří také Matěj Kopecký 
(je pohřben na místním hřbitově), nechybí v muzeu ani expozice 
věnovaná loutkám. Samozřejmě jsme si nenechali ujít příležitost a na 
závěr si zahráli loutkové divadlo. Celá návštěva pak vyvrcholila 
prohlídkou bohaté sbírky vltavínů. Krásné počasí umocnilo pohodu 
našeho výletu. 

Daniela Wimmerová 
 
   Rádi bychom poděkovali  
 

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli dne 10. února 2017 rozloučit a 
doprovodit na poslední cestě naší maminku Františku Gajdošovou. 
Touto cestou upřímně děkujeme panu Josefovi Maurencovi a jeho 
dceři Andree za citlivý, profesionální a vstřícný přístup při 
zajišťování a uspořádání pohřbu. Velký dík jim patří za krásně 
upravené místo posledního odpočinku.    Dcery s rodinami  

 
Děkuji všem, kteří se přišli v sobotu 25.2.2017 naposledy rozloučit s 
naším milovaným p. MUDr. Miloslavem Michkem, za slova útěchy a 
květinové dary. Chtěla bych poděkovat Pohřební službě Maurenc za 
profesionální a lidský přístup při vyžizování a organizaci pohřbu. 
Velmi děkuji panu faráři Pavlovi Šimákovi za důstojný obřad a 
velkou oporu v tak těžkých chvílích.    Mgr. Lenka Plachá 
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Exkluzivní pracovní příležitost pro absolventy technických oborů!

Obohať náš tým a pracuj u nás na některé  
z nabízených pozic v Praze nebo jižních Čechách: 
 
✶✶ CAD technik / projektant (Praha)

✶✶  Technik dálkového dohledu (Praha) 
✶✶ Elektrokonstruktér  (Jihočeský kraj)

✶✶  Inženýr kvality (Jihočeský kraj)

✶✶  Konstruktér 3D (Jihočeský kraj)

✶✶  Procesní specialista (Jihočeský kraj)

✶✶  Produktový manažer - chladírenské technologie (Jihočeský kraj)

✶✶  Projektový technik - technické zařízení budov (Jihočeský kraj)

✶✶  Technik přípravy výroby (Jihočeský kraj)

✶✶  Technolog výroby (Jihočeský kraj)

Požadujeme: 
✶✶ Technické vzdělání
✶✶ Znalost německého nebo anglického jazyka  

na komunikativní  úrovni
✶✶  Ochotu dále se vzdělávat
✶✶  Zájem o techniku
✶✶  Spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme: 
✶✶  Zázemí mezinárodní expandující společnosti
✶✶  Výborné mzdové ohodnocení 
✶✶  Účast na zajímavých mezinárodních projektech 
✶✶  Možnosti dalšího vzdělávání (odborná školení a jazykové kurzy)
✶✶  5 týdnů placené dovolené
✶✶  Flexibilní pracovní dobu
✶✶  Dotované stravování
✶✶  Příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření
✶✶ Příspěvek na dojíždění / bydlení

Thomas Voglhofer
“To nejlepší na mé práci je 
různorodost – od požadavků 
zákazníků k technickému  
zpracování a realizaci. 
Chladírenské technologie se 
neustále vyvíjí.”

Těšíme se na Tvůj 
životopis!
Personální oddělení
+420 388 404 300
personalni@hauser.com

HAUSER spol. s r.o. 
Chladicí nábytek & technika
Lidická tř. 16
370 01 České Budějovice
www.hauser.cz

Ing. Lenka Zmeková 
Lenka.Zmekova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.hauser.cz

Montážní dělník  
/ Zámečník
výroba a kompletace chladicího a mrazicího 
nábytku, montážní a zámečnické práce

Elektrikář 
práce s kabelovými svazky, zapojování 
osvětlení, oživování elektropříslušenství 
chladicího a mrazicího nábytku

Svářeč
svařování částí chladírenských produktů, 
letování mědi, práce podle technické 
dokumentace

Obsluha CNC strojů
nastavování a obsluha ohraňovacích strojů, 
práce podle technické dokumentace

Skladový manipulant s VZV
vychystávání materiálu dle požadavků 
výroby, manipulace s výrobky, obsluha VZV

Startujeme nábor  
do nové haly
Obohaťte náš tým a pracujte na některé 
z nabízených pozic:

Nabízíme
V  stabilní zaměstnání v rostoucí mezinárodní 

společnosti

V  atraktivní finanční ohodnocení

V  5 týdnů dovolené

V  věrnostní prémie za odpracovanou dobu

V  nadstandartní příspěvek na dojíždění

V  příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření

V  dotované stravování přímo ve výrobním závodě

V  podpora zdravotní prevence

V  příspěvky na sportovní akce

V  možnosti dalšího vzdělávání

V  odměny za doporučení nových kolegů

V  firemní akce

Zajímají Vás jiné pozice? 
Pošlete nám svůj životopis… 
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½ šafránková palivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ Kejšar reality  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ EKOPALIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALIVOVÉ DŘeVo
BUK, DUB, BŘÍZA, MĚKKÉ

EKOPALIVO-ŠAFRA s.r.o.
ŠAFRÁNKOVÁ MARIE

Linecká 351
382 41 Kaplice

sklad: Kaplice - MOSTKY 
objednávky na tel. 728 896 000
email: brennstoff@brennstoff.cz 

dřevo dodáváme v délkách: 4 metry,  2 metry, 1 metr, 50 cm , 33 cm, 25 cm

Již od roku 2002 nabízíme kvalitní a ekologické palivové dřevo všech sortimentů.

vlastníme i dopravu na rozvoz palivového dřeva

suchý buk 33 cm volně, nebo v paletách
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¼ optika bartoňová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nabízíme: 
- kompletní služby v oblasti pohřebnictví 
- sjednání pohřbu i u Vás doma 
- odvoz zesnulých 24 hodin denně 
- prodej smutečních kytic a věnců 
- prodej náhrobní galerie a fotokeramiky 
- výkopy hrobů, kamenické práce 

 

- diskrétní, seriózní a poctivý přístup 
- naše nadstandardní služby i na splátky 

 
Kancelář pohřební služby na adrese: 
  Náměstí 206, Kaplice 
 

provozní doba:  
pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hod 
sobota, neděle  po telefonické domluvě 
 

Stálá služba: tel. 725 856 131 
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¼ proxima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ Jihostroj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ Optika fontana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼ A4 Jarní akce OC ZA MOSTEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.zlatafontana.cz 

Kaplice
Linecká 340 
( u hřbitova )

tel.: 725 326 058

Po - Pá    8:00 - 11:15, 12:00 - 16:30
So    9:00 - 11:30

-20%slunečníbrýlové čočky

inteligentní 

čočky pro řidiče

-10%

 

 

           
                                                                                                                                                         

     

 

    

 
Letecká technika a hydraulika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky pro tyto pracovní pozice: 

                                 
 Operátory na CNC stroje 

 Požadujeme:   vyučení nebo středoškolské vzdělání strojírenského zaměření 
praxe na obráběcích CNC strojích 
zodpovědnost, komunikativnost, ochota pracovat na směny 

 Technolog, normovač  
 Požadujeme:   středoškolské vzdělání strojírenského zaměření 
              znalost norem, technologie obrábění                      

 Dělník ve skladu   
 Požadujeme:   vyučení, ochota pracovat ve dvousměnném provozu 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona  
 příspěvky na dovolenou a na vánoce, odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 možnost ubytování na firemní ubytovně  

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala,  pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: kratka.monika@jihostroj.cz 
www.jihostroj.cz 
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1 A4 ENGEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


