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Slova starosty
VáÏení spoluobãané,

vzhledem k tomu, Ïe v mûsíci ãervenci nevy‰el ná‰ Kaplick˘ 
zpravodaj a já jsem si dovolil vám v‰em zaslat bulletin s informacemi
o dûní ve mûstû, tak bych rád starostÛv sloupek ponechal ve znûní, 
v jakém byl napsán pro ãervencov˘ zpravodaj. Dovolím si jen doplnit
pár informací k vydání bulletinu, kde zmiÀuji návrh na sníÏení poplatkÛ
za odpady. K tomuto návrhu jsem dospûl na základû informací o tfiídûní
odpadÛ v na‰em mûstû. Pfiedpokládám, Ïe ãást obyvatel fiekne, Ïe je 
to pfiedvolební populistick˘ tah, ale jsem jiného názoru. ObãanÛm bylo
slíbeno, jestliÏe se bude tfiídit více neÏ v pfiedchozím období, bude to
dÛvodem pro slevu na poplatek za odpady.

Co se t˘ká samotného bulletinu, zaznamenal jsem negativní, ale 
i pozitivní reakce.

Nyní uÏ k samotnému sloupku starosty, tak jak mûl b˘t uveden 
v ãervencovém ãísle zpravodaje.

Mûsíc ãervenec je pro v‰echny dûti a uãitele mûsícem letních
prázdnin a pro mnohé z nás mûsícem dovolen˘ch, nicménû ve mûstû
Kaplici je to mûsíc, kdy se na plné obrátky rozjíÏdûjí investiãní a jiné
akce. Svûdãí o tom i bohat˘ program ãervnového vefiejného zasedání
zastupitelstva mûsta Kaplice. BohuÏel musím konstatovat, Ïe ani tento-
krát si vefiejnost nena‰la ãas, aby se vefiejného zasedání úãastnila, a tak
vás chci alespoÀ ve struãnosti informovat o projednávan˘ch bodech.

Zastupitelstvo schválilo návrh zadání zmûny ã. 1 Územního plánu
Kaplice, na jehoÏ základû bude zpracováván a projednáván návrh této
zmûny. Toto projednávání bude trvat je‰tû nûkolik mûsícÛ, neÏ bude
budoucí zastupitelstvo schvalovat definitivní verzi zmûny ã. 1 ÚP Kaplice.

Dále se zastupitelstvo zab˘valo úãetní závûrkou a závûreãn˘m
úãtem mûsta za rok 2013. Je velmi pozitivní zprávou, Ïe hospodafiení
mûsta je v kladn˘ch ãíslech a i pfies v˘razné investice se dafií fiádn˘m
hospodafiením splácet dluhy z minul˘ch let a nevytváfiet nové. I zpráva
auditora vyznûla pro mûsto pozitivnû a hodnocení ,,A“ znamená, Ïe
mûsto je maximálnû dÛvûryhodné z hlediska financí.

Na jednání byl téÏ pfiedloÏen zastupitelÛm soupis plánovan˘ch
investiãních akcí, které se postupnû realizují. V souãasné dobû jiÏ 
probíhají kompletní rekonstrukce ulic Kostelní, Masné a K Mal‰i, dále
oprava fasády pivovaru na Bûlidle, budování ,,ZTV lokalita JIH“
3. etapa a budování plochy pro tenisty vãetnû nafukovací haly. Do
druhé poloviny roku jsou naplánovány tyto akce:

- kompletní rekonstrukce kulturního a informaãního centra Kaplice,
- kompletní vnûj‰í rekonstrukce kina Kaplice, 
- kompletní rekonstrukce vefiejného prostranství pfied kulturním

domem,
- rekonstrukce ãelní strany kulturního domu (tyto ãtyfii akce jsou

zahájením I. etapy rekonstrukce celého Multifunkãního kulturního 
centra Kaplice, které budou pokraãovat v následujících letech),

- nová lávka pfies Novodomsk˘ potok u autobusového nádraÏí,
- nová parkovi‰tû na sídli‰ti Na Vyhlídce a u gymnázia,
- rekonstrukce zahrad v matefisk˘ch ‰kolách,
- vybudování ‰aten pro sportovce na Spartaku,
- v˘mûna oken a oprava fasády v domû ã. p. 448 v âeskobudûjovické

ulici,
- rekonstrukce 1. patra Slovanského domu,
- koupali‰tû - ãásteãná oprava velkého bazénu,
- rekonstrukce bytÛ v domû ã. p. 206 - vznikne 7 nov˘ch bytÛ,
- celková rekonstrukce pódia v mûstském parku.

V‰echny tyto akce jsou pfiipraveny k realizaci z rozpoãtu mûsta Kaplice
bez úvûru. Vzhledem k tomu, Ïe Státní fond Ïivotního prostfiedí uvolnil
volné finanãní prostfiedky, které byly urãeny pro projekty ,,Realizace
úspor energie“, podali jsme projekty na zateplení vefiejn˘ch budov, kdy
celková ãástka by mûla ãinit cca 82 mil. Kã. Pfii na‰í úspû‰nosti by to
znamenalo mít pfiipravené finanãní prostfiedky na spolufinancování ve
v˘‰i 32 mil. Kã. Zatepleny by mûly b˘t ‰koly, ‰kolky, kulturní dÛm 
a poliklinika. V pfiípadû, Ïe mûsto dotace získá, mÛÏe se ãást projektÛ
zaãít realizovat jiÏ v leto‰ním roce. V kaÏdém pfiípadû by to znamenalo
pokraãovat v roce 2015.

Zastupitelstvo se téÏ zab˘valo zprávou o ãinnosti mûstské policie,
kterou pfiednesl Martin Griga, stráÏník povûfien˘ plnûním nûkter˘ch

úkolÛ pfii fiízení Mûstské policie Kaplice. Z této zprávy jednoznaãnû
vyplynulo, Ïe ãinnost mûstské policie se v˘raznû zefektivnila, vãetnû
spolupráce se státní policií a dal‰ími sloÏkami. Tentokrát z úst zastupi-
telÛ mûsta znûla spí‰e slova chvály, coÏ svûdãí o skuteãnosti, Ïe v˘bûr
stráÏníka Martina Grigy byl jednoznaãnû tím správn˘m v˘bûrem.

KdyÏ pí‰i tyto fiádky, pfiipravuji se na jednání rozvojové a kon-
cepãní komise, které se bude t˘kat rozpoãtu mûsta Kaplice na rok 2015
a pfiípravy investiãních akcí na rok 2015. Mûsto pfiipravuje celou 
fiadu investiãních akcí v fiádu desítek milionÛ korun. Chci, aby trend
vyrovnaného hospodafiení mûsta i pfies rozsáhlé investice byl zachován.

Vefiejn˘ch záleÏitostí bylo aÏ moc, a tak mi dovolte, abych Vám
v‰em popfiál krásn˘ zaãátek prázdnin a do ãervence mnoho optimismu,
kter˘ mne osobnû naplÀuje, kdyÏ se v tûchto dnech procházím 
rozkvetlou Kaplicí.

Vá‰ starosta Pavel Talífi

Usnesení z 26. zasedání
Zastupitelstva mûsta Kaplice 
konaného dne 9. ãervna 2014

Zastupitelstvo mûsta po projednání:
I. schvaluje

● prodej pozemku p.ã. 1193/5 o v˘mûfie 23 m2 v k.ú. Kaplice 
Ing. Petru Papou‰kovi, bytem Kaplice 568 za cenu 1.100 Kã/m2

+ náklady spojené s prodejem 
● smûnu pozemkové parcely KN p.ã. 1697/66 o v˘mûfie 807 m2

v k.ú. Kaplice ve vlastnictví Mûsta Kaplice za pozemkovou parcelu
KN p.ã. 1697/78 o v˘mûfie 807 m2 v k.ú. Kaplice vlastníka uvede-
ného na LV ã. 3423 - bezúplatnû s tím, Ïe náklady spojené se 
smûnou pozemkÛ hradí Mûsto Kaplice

● zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku p.ã. 591/65 o v˘mûfie 34 m2

v k.ú. Kaplice za cenu 120 Kã/m2 + náklady spojené s prodejem
● zvefiejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p.ã. 1680/29 o v˘mûfie

cca 12 m2 v k.ú. Kaplice za cenu 200 Kã/m2 + náklady spojené 
s prodejem

● zvefiejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p.ã. 1697/76 o v˘mûfie 
cca 28 m2 v k.ú. Kaplice za cenu 1.000 Kã/m2 + náklady spojené 
s prodejem

● zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku p.ã. 1457 o v˘mûfie 26 m2

v k.ú. Îìár u Kaplice za cenu 120 Kã/m2 + náklady spojené 
s prodejem

● zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku p.ã. 1226/10 o v˘mûfie 902 m2

v k.ú. Kaplice za úãelem v˘stavby bytového domu s dokonãením 
v˘stavby do 31. 12. 2015  za cenu 250 Kã/m2 + náklady spojené 
s prodejem

● zvefiejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p.ã. 1698/1 o v˘mûfie 
cca 1130 m2 v k.ú. Kaplice za cenu 200 Kã/m2 + náklady spojené 
s prodejem

● zvefiejnûní smûny ãásti pozemku p.ã. 1771/3 o v˘mûfie 13 m2

a pozemku p.ã. 1771/4 o v˘mûfie 32 m2 v k.ú. Mostky ve vlastnictví
Mûsta Kaplice za ãást pozemku p. ã. 1848 o v˘mûfie 45 m2 v k.ú. 
Mostky vlastníka uvedeného na LV ã. 469 - bezúplatnû s tím, Ïe
náklady spojené se smûnou pozemkÛ hradí Mûsto Kaplice

● návrh zprávy o uplatÀování Územního plánu Kaplice vãetnû 
pfiílohy ã. 1 návrhu zadání Zmûny ã. 1 Územního plánu Kaplice

● realizaci projektu „Stavební úpravy - lékárna Kaplice“ a schvaluje 
financování stavebních úprav z rozpoãtu hospodáfiské ãinnosti na 
rok 2014

● pfiijetí daru v podobû inÏen˘rsk˘ch sítí - vodovodního a kanalizaãního
fiadu v Hubenovû na dotãen˘ch pozemcích p.ã. 726/12 vlastníkÛ
uveden˘ch na LV ã. 1855 a p.ã. 726/8 vlastníka uvedeného na LV
ã. 1962 v‰e v k.ú. Îìár u Kaplice  

● odkoupení pozemkové parcely KN p.ã. 2304 o v˘mûfie 2144 m2

v k.ú. StfiíteÏ u Kaplice za cenu 25 Kã/m2 od vlastníka uvedeného
na LV ã. 1876 s tím, Ïe náklady spojené s prodejem hradí Mûsto
Kaplice

Dokonãení na stranû 3
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● odkoupení pozemkov˘ch parcel KN p.ã. 1601/1 o v˘mûfie 1 641 m2

a p.ã. 1600/1 o v˘mûfie 85 m2 v‰e v k.ú. Kaplice za cenu 150 Kã/m2

vãetnû porostu za cenu 10.000 Kã od vlastníka uvedeného na LV
ã. 28 s tím, Ïe náklady spojené s prodejem hradí Mûsto Kaplice

● dohodu o poskytnutí finanãního pfiíspûvku mezi Mûstem Kaplice 
a neziskovou organizací TJ SPARTAK Kaplice, Iâ 15789888, se
sídlem Bûlidlo 101 Kaplice tak, jak byla pfiedloÏena

● úãetní závûrku Mûsta Kaplice za rok 2013 a závûreãn˘ úãet Mûsta 
Kaplice za rok 2013  

● provedení rozpoãtového opatfiení ã. 5/2014 dle pfiedloÏeného 
návrhu Odboru ekonomiky a ‰kolství Mûstského úfiadu Kaplice

II. bere na vûdomí
● zprávu o hospodafiení Stavebního bytového druÏstva Kaplice 

a zprávu o pfiezkumu hospodafiení Mûsta Kaplice za rok 2013 
III. zamítá

● prodej pozemku p.ã. 2120/3 v k.ú. Pofie‰ín
● odkoupení pozemkové parcely KN p.ã. 6 o v˘mûfie 306 m2 v k.ú. 

Kaplice za cenu 2.000 Kã/m2 od vlastníka uvedeného na LV ã. 2041
IV. povûfiuje

● Odbor správy majetku zfiízením vûcného bfiemene práva uloÏení 
a údrÏby inÏen˘rsk˘ch sítí, vstupu a vjezdu na pozemcích p.ã.
726/12 vlastníkÛ uveden˘ch na LV ã. 1855 a p.ã. 726/8 vlastníka
uvedeného na LV ã. 1962 v‰e v k.ú. Îìár u Kaplice 

● Odbor správy majetku provádûním kontroly bytÛ ve vlastnictví
Mûsta Kaplice, zda jsou fiádnû uÏívány a nedochází k jejich 
po‰kozování s tím, Ïe v˘sledek kontroly bude podkladem pro
následné uzavfiení nové nájemní smlouvy

● vedení mûsta vstoupit do jednání se spoleãností BRAWE, spol. s r.o.
na základû stíÏností obãanÛ na hluãn˘ provoz firmy

V. stanovuje
● v souladu s § 67 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

znûní, pro dal‰í volební období 21 ãlenÛ v Zastupitelstvu mûsta 
Kaplice

Pavel Talífi, starosta mûsta
Ing. Pavel Svoboda, místostarosta mûsta

Závûreãn˘ úãet za rok 2013
Dne 9. ãervna 2014 na svém 26. zasedání schválilo Zastupitelstvo

mûsta Kaplice Úãetní závûrku roku 2013 a závûreãn˘ úãet mûsta za 
rok 2013. Hospodafiení mûsta skonãilo úãetním pfiebytkem ve v˘‰i
39 450 220,11 Kã. Konsolidované pfiíjmy byly o 11 326 124,02 Kã
vy‰‰í neÏ konsolidované v˘daje. ZároveÀ vzalo zastupitelstvo na 
vûdomí Zprávu o pfiezkumu hospodafiení za rok 2013. Pfiezkum 
provedla Ing. Zdenka Cahlíková, auditorka spoleãnosti AUDIT
KORREKT s.r.o., s v˘sledkem „nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky“.

Celé znûní Závûreãného úãtu vãetnû v‰ech pfiíloh bylo zvefiejnûno
na úfiední desce mûsta v ti‰tûné i elektronické podobû 15 dnÛ pfied 
projednáním v Zastupitelstvu mûsta Kaplice.

Za odbor ekonomiky a ‰kolství Ing. Jana Holemá, vedoucí

V˘zva
honebního spoleãenstva 
Kaplice-Blansko
Na základû usnesení valné hromady vyz˘vá honební spoleãenstvo

Kaplice-Blansko, zastoupené honebním starostou Josefem Zike‰em,
vlastníky honebních pozemkÛ spadajících do honitby Blansko, aby
kontaktovali pokladníka HS Kaplice-Blansko na telefonním ãísle 
+420 723 255 628, mají-li zájem o v˘platu ãistého v˘tûÏku z hospoda-
fiení honebního spoleãenstva Kaplice-Blansko.

Josef Zike‰, honební starosta
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Pfiíjmy: schválen˘ upraven˘ skuteãnost 
v tis. Kã v tis. Kã v Kã

daÀ z pfiíjmu fyzick˘ch osob Zâ 15 600 18 248,5 18 248 495,40
daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob OSVâ 2 500 1 256,4 1 256 378,31
daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob 14 300 12 537,0 12 536 941,72
daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob obec 3 500 4 453,6 4 453 600,00
daÀ z pfiidaté hodnoty 29 100 33 414,6 33 414 594,61
daÀ z nemovitostí 9 000 9 539,1 9 539 082,99
ostatní danû a poplatky 1 134 1 639,7 1 639 460,27
správní poplatky 3 236 4 518,1 4 517 811,00
místní poplatky 517 775,8 775 559,00
likvidace komunálního odpadu 7 000 6 730,7 6 730 656,00
ostatní odvody z vybran˘ch ãinností 3 100 8 183,2 8 183 105,63
DA≈OVÉ P¤ÍJMY CELKEM 88 987 101 296,7 101 295 684,93
pfiíjmy z poskytování sluÏeb    293 448,0 447 695,01
odvody pfiíspûvkov˘ch organizací           3 363 1 740,7 1 740 480,00
pfiíjmy z pronájmu majetku  6 357 7 605,6 7 605 409,68
pfiíjmy z úrokÛ                                 150 85,2 85 104,40
pfiijaté sankãní platby          990 752,8 752 545,56
náklady fiízení 99 68,9 68 848,00
pfiíspûvky na splátky úvûru BS· 1 168 882,5 882 480,00
pfiijaté pojistné náhrady        267,5 267 336,00
odmûna za tfiídûn˘ odpad                   500 993,3 993 224,47
pfiíjmy z úhrad dob˘vacího prostoru  50 85,4 85 340,00
ostatní pfiíjmy 35 1 943,8 1 943 156,49
dary 978,0 978 000,00
splátky pÛjãek SF, ZBÚ                        2 970 85,0 84 990,00
pfiijaté podíly na zisku a dividendách 1 501,7 1 501 610,00
NEDA≈OVÉ P¤ÍJMY CELKEM 15 975 17 438,4 17 436 219,61
pfiíjmy z prodeje bytÛ, domÛ a nebyt. prostor 1 400 121,7 121 665,00
pfiíjmy z prodeje pozemkÛ 5 200 10 479,9 10 479 835,00
KAPITÁLOVÉ P¤ÍJMY CELKEM 6 600 10 601,6 10 601 500,00
dotace v˘kon agendy soc. sluÏeb a SPOD             2 615,9 2 615 860,00
dotace ze SR v rámci souhr. vztahu              17 000 15 134,7 15 134 700,00
dotace ze SR volby prezidenta a PSâR 511,4 511 383,06
dotace státní rozpoãet, státní fondy 1 300 989,9 989 895,09
dotace Jã. kraj 1 524,3 1 523 967,73
dotace Povodnû 2013 1 582,8 1 582 706,00
pfiíspûvky od obcí 1 623,2 1 623 189,00
pfievod z Hâ pouÏití fondu, SF, záloha na zisk 3 200 7 551,4 7 551 273,00
pfievod z Hâ záloha na zisk BS· 1 525 2 311,6 2 311 548,00
dotace rekonstrukce komunikací ROP, MAS 5 100 4 727,4 4 727 283,99
vydavatelská ãinnost - Silva Nortica pfiíspûvek 203,3 203 232,00
P¤IJATÉ DOTACE CELKEM 28 125 38 775,9 38 775 037,87
P ¤ Í J M Y   C E L K E M 139 687 168 112,6 168 108 442,32

V˘daje:
ostatní sluÏby - veterin. péãe, údrÏba pozemkÛ 150 295,6 294 966,00
nákup pozemkÛ 134,8 134 800,00
nákup lesní techniky 3 500
dotace na v˘kon st. správy, v˘sadba dfievin, LHO 1 333,0 1 333 127,00
v˘stava trofejí 28 28,4 28 310,00
ZEMùDùLSTVÍ A LES. HOSP. CELKEM 3 678 1 791,8 1 791 203,00
dotace Jã. Kraj - V˘lety Kaplickem 20,0 20 000,00
CESTOVNÍ RUCH CELKEM 20,0 20 000,00
komunikace úklid 4 100 4 100,0 4 100 000,00
komunikace úroky z úvûru 320 258,5 258 467,90
opravy komunikací 550 583,9 583 887,76
BESIP propagace, materiál 10 10,1 10 092,31
vyhrazená parkovací místa ZTP 20 3,8 3 714,60
pfiíspûvek nadace Jã cyklostezky 8 7,2 7 195,00
konzultaãní a poradenské sluÏby 40 2,3 2 295,00
dopravní znaãení, odtah vrakÛ 160 98,5 98 419,00
údrÏba krajnic u obecních komunikací 120 108,8 108 761,00
oprava autobusov˘ch zastávek 50 29,9 29 884,00
opravy a údrÏba chodníkÛ, schodi‰È a komunikací 1 300 2 421,9 2 421 682,60
PovodÀové ‰kody 2013 1 168,7 1 168 580,82
rekoknstrukce ulice âeskobudûjovická 3 700 4 916,9 4 916 832,03
rekonstrukce ulice Horská 3 000 2 158,0 2 157 822,20
rekonstrukce ulic Masná, Kostelní, K Mal‰i 82,8 82 449,40
rekonstrukce Námûstí 3 000 8 330,4 8 330 306,39
opravy mostÛ v majetku mûsta 400 45,5 45 500,00
oprava opûrn˘ch zdí Sídli‰tû, Horská 300 299,5 299 477,24

schválen˘ upraven˘ skuteãnost 
v tis. Kã v tis. Kã v Kã

oprava odstavn˘ch ploch pro kontejnery 50 65,1 65 042,00
parkovi‰tû za Jednotou sídli‰tû 27,2 27 194,80
DOPRAVA CELKEM 17 128 24 719,0 24 717 604,05
vodné stojánek, osazení vodomûrÛ 208 537,3 537 065,00
vodovody, kanalizace - opravy, údrÏba 210 316,5 316 217,10
v˘mûna ovládacích armatur Námûstí 200 109,3 109 236,00
âeskobudûjovická - rekonstr. vodovodu a kanalizace 4 500 9 484,3 9 484 237,00
opravy kanalizací a vpustí 600 436,7 436 624,50
monitorování kanalizace a ãi‰tûní de‰Èov˘ch svodÛ 50 156,6 156 529,00
PovodÀové ‰kody 2013 89,0 89 070,00
oprava stavidla a lávky Jermaly 300
VODNÍ HOPODÁ¤STVÍ CELKEM 6 068 11 129,7 11 128 978,60
M· Nové domovy pfiíspûvek na ãinnost 3 420 2 717,0 2 717 000,00
M· 1. máje 771 pfiíspûvek na ãinnost 1 688 1 544,0 1 544 000,00
M· Nové domovy - dovybavení zahrady 100
M· Nové domky - zateplení + okna pavilon knihovna 1 100 989,8 989 750,60
M· 1. máje dokonãení v˘mûny oken SO3, SO4 400 331,6 331 531,00
M· 1. máje - oprava stfiechy, zahrada 200 178,5 178 439,00
P¤ED·KOLNÍ  ZA¤ÍZENÍ CELKEM 6 908 5 760,9 5 760 720,60
Z· Fantova pfiíspûvek na ãinnost 4 840 4 369,0 4 369 000,00
Z· Fantova dotace 822,9 822 796,73
Z· ·kolní pfiíspûvek na ãinnost 4 833 3 927,0 3 927 000,00
Z· ·kolní a Fantova - opravy budov 1 000 1 942,5 1 942 488,00
ZÁKLADNÍ ·KOLY CELKEM 10 673 11 061,4 11 061 284,73
mûstská knihovna 2 264 2 181,4 2 180 181,07
rekonstrukce kina 5 050 4 457,2 4 457 137,50
otevírání Námûstí 91,0 90 985,00
kronika mûsta 35 22,7 22 573,00
pfieshraniãní spolupráce 22
KIC pfiíspûvek na ãinnost 4 120 3 971,4 3 971 397,00
váleãné hroby údrÏba a materiál 12 1,6 1 600,00
údrÏba mûstského rozhlasu 60 10,7 10 694,00
údrÏba památek 600 759,8 759 770,00
obãanská komise 110 83,1 82 812,16
hrad Pofie‰ín - pfiíspûvek na ãinnost 200,0 200 000,00
hrad Pofie‰ín - neinvestiãní pÛjãka 295,7 295 603,00
oprava kapliãky Pofie‰ínec 69,8 69 732,00
KULTURA  CELKEM 12 273 12 144,4 12 142 484,73
bûÏné opravy sportovi‰È a koupali‰tû 400 813,3 812 994,63
neinv. pfiíspûvek sport. odd. na mládeÏ 660 660,0 660 000,00
pfiíspûvky na zájmovou ãinn. mládeÏe a organizací 235 235,0 235 000,00
pfiíspûvek na provoz sportovi‰È 150 150,0 150 000,00
sportovní oddíly - odvod podílu na v˘tûÏku VHP 269,6 269 556,00
opravy a vybavení hfii‰È 256 376,9 376 543,50
lyÏafiská bûÏecká trasa 10 10,0 9 995,00
TùLOV¯CHOVA  A  ZÁJM. âIN. CELKEM 1 711 2 514,8 2 514 089,13
úroky z úvûru BS·, Linecká 15 BJ 1 530 585,1 584 966,48
âeská po‰ta nájemné ãp. 84 96 98,7 98 648,48
pfiipojení teplovodu - kaple, ubytovna Fantova 1 000 721,6 721 547,00
stavební úpravy Bûlidlo 101 1 760,7 1 760 656,00
rekonstrukce Námûstí 206 371,7 371 681,00
poji‰tûní majetku 350 331,9 331 834,00
vefiejné osvûtlení energie 750 1 058,1 1 058 057,00
vefiejné osvûtlení údrÏba, rekonstrukce 980 806,8 806 666,60
opravy a provoz hfibitovÛ Kaplice, Blansko 254 188,9 188 544,00
územní plán, zpracování ÚAP pro spr. obvod 250 92,6 92 541,00
platby daní a soudních poplatkÛ, nákup kolkÛ 200 317,5 317 412,00
vûcná bfiemena, nájmy, posudky, odhady 100 227,5 227 341,00
ostatní opravy majetku 800 594,6 594 539,00
mûstsk˘ mobiliáfi 200 193,9 193 677,00
ostatní sluÏby pro územní rozvoj 250 372,6 372 569,30
dotace z EU sluÏby 250 214,2 214 170,00
ZTV JIH 1. etapa - dokonãení 6 754 6 844,8 6 844 756,00
ZTV JIH 2. etapa 7 300 10 868,6 10 868 557,00
pfiíspûvek na údrÏbu nemovitostí 50 13,2 13 200,00
projektové dokumentace k dotacím 500 196,0 195 907,00
nákup pozemkÛ 674,8 674 750,00
rozhledna Hradi‰Èská hora 69,0 68 970,00
BYDLENÍ, KOMUN. SLUÎBY CELKEM 21 614 26 602,8 26 600 989,86
kontejnery, odpadkové ko‰e 150 216,5 216 348,00
sbûrn˘ dvÛr - staveb. úpravy, vybavení, provoz 666 722,4 722 099,00

Plnûní rozpoãtu Mûsta Kaplice k 31. 12. 2013
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schválen˘ upraven˘ skuteãnost 
v tis. Kã v tis. Kã v Kã

sbûr a svoz komunálního odpadu 9 635 9 635,0 9 635 000,00
likvidace ãern˘ch skládek, autovrakÛ 70 185,0 184 995,00
kompostárna Mostky provoz ze smlouvy 120 129,0 129 000,00
úklid mûsta 6 050 6 050,0 6 050 000,00
úklid zeleÀ mûsta, posudky, rozbory 135 85,3 85 247,00
kácení a v˘sadba dfievin, památné stromy 455 442,1 441 902,20
provoz parku 158 439,9 439 637,00
péãe o vzhled - vánoãní a kvûtinová v˘zdoba 60 96,0 95 960,00
odpovûdnost za ‰kody 50
parãík Horská ulice 766,0 765 986,75
OCHRANA ÎIVOT. PROST¤EDÍ  CELKEM 17 549 18 767,2 18 766 174,95
DÛm s peãovatelskou sluÏbou    1 058 1 024,7 1 023 783,74
Chránûné bydlení Blansko 750 556,2 555 252,76
klub dÛchodcÛ 95 43,4 44 010,00
sociální pomoc, poradenství, péãe, sluÏby 97 404,1 403 914,00
SOCIÁLNÍ  PÉâE CELKEM 2 000 2 028,4 2 026 960,50
CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ 205 238,1 237 985,17

schválen˘ upraven˘ skuteãnost 
v tis. Kã v tis. Kã v Kã

MùSTSKÁ  POLICIE 3 242 3 265,7 3 263 791,4
POÎÁRNÍ  OCHRANA 546 546,3 545 655,56
MÍSTNÍ  ZASTUPITEL. ORGÁNY 3 736 2 984,2 2 983 325,43
VOLBY PREZIDENTA âR 280,0 279 590,79
VOLBY DO PS PARLAMENTU âR 232,3 231 792,27
âINNOST MÍSTNÍ  SPRÁVY 28 581 31 505,1 31 503 356,37
FINANâNÍ OPERACE A OSTATNÍ âIN. 3 700 1 206,6 1 206 331,10
V ¯ D A J E   C E L K E M 139 612 156 798,7 156 782 318,30

FINANCOVÁNÍ - tfiída 8
zmûna stavu na bankovních úãtech 7 491 -1 691,2 -1 703 550,24
uhrazené splátky dlouhodob. pÛjãek -7 566 -8 121,0 -8 120 963,78
nákup cenn˘ch papírÛ - Konzervativní Mix FF -1 501,7 -1 501 610,00
F I N A N C O V Á N Í  C E L K E M -75 -11 313,9 -11 326 124,02

Sestavila: Holemá Jana
Kaplice 28. 2. 2014

Plnûní rozpoãtu Mûsta Kaplice k 31. 12. 2013

Mûstská knihovna Kaplice

Kouzlení v knihovnû - kouzelník Béìa
Kdy: 13. 8. 2014 od 15 hod. /stfieda/
Kde: mûstská knihovna, dûtské oddûlení, 1. patro

Celé âesko ãte 
Knihovna se i v leto‰ním roce zapojila do projektu Celé âesko ãte

dûtem. Putovat s méìou Paciãkou pfii‰lo asi 60 dûtí. Cestou si Paciãka
pfiipravil pro dûti rÛzné úkoly /malování, lu‰tûní, hádanky,…/ Spoleãnû
jsme strávili u mûstské knihovny pfiíjemné odpoledne.

Za pomoc pfii organizaci dûkuji knihovnicím, Lucii Ma‰kové,
Adéle ·tûpánkové a Vanese Weigelové.

Pasování mal˘ch ãtenáfiÛ
Do hradební knihovny pfii‰lo bûhem ãervna 104 prvÀáãkÛ. KnûÏna

z KníÏkovic a dvorní dámy dûtem pfiipravily malé úkoly. Také se 
pfiesvûdãily o tom, jak dûti umí ãíst.

Po sloÏení zkou‰ky a vylu‰tûní hesla byli v‰ichni prvÀáãci pasováni
na ãtenáfie krásného slova a budeme se na dûti tû‰it v knihovnû.

KnûÏna z KníÏkovic a její dvorní dámy

¤ádková inzerce
PRODÁM SEDACÍ SOUPRAVU rozkládací, ãernou, koÏenou 
258 x 72 x 167 cm. Pfied 1/2 rokem pofiízená, cena dfiíve 16.000 Kã,
nyní 10.000 Kã.
KONFERENâNÍ STOLEK sklo, rozmûr 100 x 60 x 44 cm. Cena
dfiíve 1 000 Kã, nyní 500 Kã. Telefon: 732 820 121.

Kolem kolem Kaplice 2014

Leto‰ní rok jiÏ po jedenácté se uskuteãnil v˘let pro v‰echny 
vûkové kategorie, vãetnû domácích mazlíãkÛ „Kolem, kolem Kaplice“.
Poãasí nám pfiálo a pfii prezentaci se zaevidovalo 104 úãastníkÛ. Trasy
pro tento roãník byly netradiãnû zvoleny v oblasti pro mnohé úãastníky
neprobádané. Krajina okolo Pohofií na ·umavû je kouzelná a poãasí,
které nám pfiálo, to je‰tû umocnilo. Pro rodiãe s dûtmi byl zaji‰tûn 
autobus, kter˘ je odvezl na místo startu nejkrat‰í, ale krásné trasy 
BaronÛv most – Pohofií na ·umavû. Zastavení u Jifiiãské nádrÏe si 
urãitû kaÏd˘ vychutnal. Na Pohofií si úãastníci mohli prohlédnout 
zbytky pÛvodního kostela s úÏasnû restaurovanou kaplí. Cíl pro v‰echny
etapy v˘letu byl na penzionu BaronÛv Most, kde bylo pfiipraveno
obãerstvení v podobû skvûlého gulá‰e a nezbytného pití. K dobré náladû
pfiispûlo vystoupení kaplické kapely Hastro‰. Doufáme, Ïe pro v‰echny
úãastníky to byl pfiíjemnû stráven˘ den sportovních v˘konÛ, záÏitkÛ,
dojmÛa relaxace od bûÏn˘ch pracovních dnÛ.

Pofiadatelé pfiejí v‰em krásné léto a pohodové prázdniny.
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Prázdniny jsou v plném proudu a KIC Kaplice Vám pfieje co
nepfiíjemnûj‰í proÏití ãasÛ dovolen˘ch. Mrzí nás, Ïe Kino Kaplice je
zavfiené aÏ do konce záfií a nemÛÏeme Vám zpfiíjemnit volné chvilky
krásn˘mi filmy a dal‰í kulturou pofiádanou v prostranství kina. Vûfiíme,
Ïe ve‰keré pracovní úpravy povznesou úroveÀ na‰ich akcí. Rádi
bychom Vás pozvali na na‰e akce o prázdninách:

Radniãní hudební dvorky
Pofiádáme je kaÏd˘ srpnov˘ pátek, kde je stolová úprava a moÏnost
obãerstvení dobrého zlatavého moku a grilované pochutiny. Pfiijdou si
na své i milovníci dobrého vína. Celá atmosféra je pfiikrá‰lena umûl˘m
svûtlem louãí a osvíceného dvorku na radnici v Kaplici. Doporuãujeme
si rezervovat místa v infocentru.

Kaplické slavnosti 2014
Nyní Vás chceme pozvat na tradiãní Kaplické slavnosti, které se 
ponesou v duchu secese a první republiky. Nenechte si ujít dvoudenní
slavnosti mûsta na konci léta. Konají se v pátek 5. záfií, to je na 
programu odpoledne vûnované pfiedev‰ím dûtem, kde od 12.00 hod.
zaãneme rybáfiskou soutûÏí pro mladé rybáfie (pasování nejlep‰ích): 
● Od 16.00 hodin zaãne program naplnûn˘ rÛzn˘mi atrakcemi pro

dûti. KaÏdé dítû dostane plánek parku, kde budou zakreslena
stanovi‰tû s urãit˘m programem (viz plakát slavností) a cel˘ okruh
bude zakonãen ve stánku Jednoty Kaplice, která je HLAVNÍM
PARTNEREM dûtského dne. KaÏdé dítû zde dostane odmûnu za
absolvování stezky. 

● Od 21.00 hodin je pak v místním stanu uspofiádaná diskotéka 
s rádiem Kiss JiÏní âechy - ,,Marek Grande“ a bude probíhat akce
Bacardi: StaÀ se netop˘rem, soutûÏe a ochutnávky s hosteskami 
Bacardi, fotostûna.

● V sobotu 6. záfií bude probíhat hlavní mûstská slavnost uÏ od
dopoledních hodin aÏ témûfi do pÛlnoci.

Letos opût pokraãujeme historií. Secese a doba první republiky. Proto
neváhejte a nahlaste se nám do kost˘movaného prÛvodu, kter˘ bude
vycházet z radnice, obejde námûstí a bude pokraãovat do parku. Diváci
se mohou tû‰it nejenom na nádherné kost˘my, ale i na automobilové
veterány. 

■  ■  ■

Dovolujeme si Vás upozornit na nûkteré zajímavé programy 
leto‰ních slavností:

D¤EVORUBECKÁ SHOW
Ukázky plné adrenalinu, ostr˘ch seker a motorov˘ch pil, kde

budou soupefiit dva závodníci, z nichÏ jeden je David Síla. David je 
mistrem âR v Stihl Timbersport pro rok 2007. Od té doby se kaÏd˘ 
rok na mistrovství republiky kvalifikoval v top 3.  V 5 závodech evrop-
ského seriálu Eurojack získal titul mistra Evropy Eurojack pro rok 2011.
V Eurojack sezónû 2012 se konal historicky první závod ze seriálu
Eurojack na území âR a vítûzem tohoto závodu v Jihlavû se stal David.
Celkovû se David v roce 2012 stal více mistrem Evropy Eurojack. 

SoutûÏ v fiezu ruãní pilou ,,single buck“ na kulatinách si bude moci
publikum vyzkou‰et i na vlastní kÛÏi.

■  ■  ■

KOULE SMRTI 
- VYSTOUPENÍ KASKADÉRÒ NA MOTORKÁCH V GLOBUSU

Velká kaskadérská show, pro pfiíznivce motorek a adrenalinu.
Team funguje od roku 2009 pod vedením profesionálního kaska-

déra Jana Holuba, kter˘ se po návratu ze zahraniãí, kde získal mnoho
dal‰ích profesních zku‰eností v tomto oboru, rozhodl uspofiádat svûto-
vou kaskadérskou show, která probûhla v roce 2010 v PraÏské Tesla
arénû a tû‰ila se velké náv‰tûvnosti a úspûchu. 

„Jsme jediná kaskadérská skupina
v âR, se zamûfiením na synchronní
jízdu. Dal‰í na‰í specialitou je jízda 
v kouli smrti, kde jezdíme v poãtu 
4 jezdcÛ, ktefií si pfii jízdû kfiíÏí smûry
v rychlosti 50 km/h. V‰echny tyto 
disciplíny mÛÏete shlédnout na nejvût-
‰ích akcích, které se konají v této zemi,
jako jsou v˘stavy Motocykl, Moto-
salon, Mobilsalon a mnoho dal‰ích
vãetnû zahraniãních.

KaÏdoroãnû sestavujeme nov˘
program na sezónu. V roce 2012 jsme
pfiipravili skuteãné ukázky dopravních nehod automobilu s motocyk-
lem, kde dochází k reálnému stfietu a navázali jsme spolupráci 
s Ministerstvem dopravy (BESIP), kter˘ tyto ukázky pouÏívá pro 
svou kampaÀ. V globusu jezdí Jan Holub, Pavol Uram, Tomá‰ Linc,
Roman ·imon.“ 

■  ■  ■

V. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2014
SoutûÏ klasick˘ch a sportovních vozidel. Odpoledne bude ãasová

kontrola probíhat pfiímo v mûstském parku, kde si budou moci náv‰tûvníci
vozy prohlédnout a celá akce bude okomentována moderátorem.

âasová kontrola (TC) - bod, v nûmÏ je posádka povinna zastavit 
a pfiedat jízdní v˘kaz, do kterého ãasomûfiiã zaznamená ãas pfiedání
jízdního v˘kazu. Pfiedání jízdního v˘kazu v jiném, neÏ ideálním ãase 
je penalizováno.

■  ■  ■

KROKY MICHALA DAVIDA
Patfií mezí nejfrekventovanûj‰í kapely souãasné doby. Hrají muziku

pro v‰echny generace, b˘vají ozdobou mûstsk˘ch slavností a plesÛ.
Vydávají CD, která jdou na draãku, v dubnu dokonce vystoupí v Dubaji
na âesko Slovenském plese. V souãasnosti asi nejoblíbenûj‰í revival
známého hitmakera v âechách a na Slovensku.

Jeho nejslavnûj‰í hity pfiedûlaly do originálních aranÏí, s kter˘mi 
v âechách i na Slovensku slaví obrovské úspûchy. Kapelu tvofií: 
kytarista a zpûvák: David La‰tovka, klávesista a zpûvák Roman 
Andrlík, zpûvák Petr Dick a dvû pÛvabné sexy taneãnice Lenka 
Kazecká a Natali Galyuk.

■  ■  ■

SEBASTIEN
Sebastien je ãeská kapela hrající melodick˘ power metal se 

symfonick˘mi a progresivními prvky. V roce 2012 skupinu opustil klá-
vesista Victor Mazanek a nahradil jej kaplick˘ rodák Pavel 
Dvofiák (jinak ãlen skupiny Warhawk). Kapela má za sebou dvû 
evropská turné (Tour of Magellan 2012 s kapelou CIRCLE II CIRCLE
a Novum Initium Tour 2013 s kapelou MASTERPLAN), zároveÀ pfied-
skakovala na koncertech rockov˘m velikánÛm jako je ALICE
COOPER, JORN LANDE a dal‰í. Kapela také zahrála na prestiÏních
festivalech „METALFEST OPEN AIR“ v Lochotínském amfiteátru 
v Plzni a na „MASTERS OF ROCK“ ve Vizovicích, kde vystupovala
s hosty svûtové rockové scény. Letos na „MASTERS OF ROCK“, kam
si kapela pozvala legendu svûtové rockové scény - druhého nejdéle
pÛsobícího zpûváka kapely BLACK SABBATH, a tím není nikdo 
jin˘ neÏ TONY MARTIN!

Dokonãení na stranû 7.
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Pokraãování ze strany 6
MARTIN HARICH 

Slovensk˘ zpûvák. Proslavil se v soutûÏi „âesko Slovenská
Superstar“, kde se dostal do finále, skonãil na 4. místû a díky tomu 
získal spoustu fanou‰kÛ. Hned na podzim roku 2011 vydal své první
album s názvem Príbeh Snov, které je témûfi celé autorské a tudíÏ
v‰echny skladby krom skladby Nezvestná sloÏil Martin Harich. 
V hudebních cenách TV Óãko se stal objevem roku 2011 a jeho 
videoklip ke skladbû Nezvestná se stal klipem roku 2011 a Videoklip
ke skladbû Posledná pieseÀ se stal videoklipem roku 2012. Nyní 
vystupuje s kapelou „Musitany Hope“, která vznikla v roce 2009. 
Nejprve se skládala ze dvou ãlenÛ - Martina Haricha a Marka Masarika.
Pozdûji se zúãastnili Mini talent show, kde se dostali do povûdomí
divákÛ. O dva roky pozdûji se Martin Harich pfiihlásil na Ko‰ick˘ 
casting do âesko-slovenské superstar 2. Postoupil do semifinále,
pozdûji do finále a nakonec si „vybojoval“ 4. místo i pfies to, Ïe uÏ byl
jednou vyfiazen, ale od poroty dostal divokou kartu. Po skonãení 
soutûÏe kapela pfiidala dva ãleny, baskytaristu Martina Ilka a bubeníka
Mateje Richtarãíka. Ty odehráli s Martinem a Markem velké mnoÏství
koncertÛ po celém Slovensku a âeské republice. Ov‰em na konci roku
kapelu opustili a na zaãátku roku 2012 je nahradil nov˘ bubeník
Michal Bartánus a baskytarista Vikiel Mydlo a toto je kapela Musitany
Hope, která má koncertní plán velmi nabit˘ a koncertuje po celém
âesku a Slovensku. Napfi. v ãervnu roku 2012 odehrál Martin Harich 
s kapelou nûco pfies 21 koncertÛ a tudíÏ byli témûfi kaÏd˘ den na cestách.

■  ■  ■

Dále se pak mÛÏete tû‰it na show práskání biãem, dechovou
hudbu Veselá muzika, která i dopoledne doprovodí prÛvod. Country
kapela Harley, Swingov˘ orchestr Jihoãeského rozhlasu, Swing
band Agria, Rozkrok - bigbeat a Kaplická kapela Just. Program
bude doplnûn o taneãnice Cetare, tanãící charleston, kankán, step 
a jiné. V doprovodném programu jsou veteránská auta, hasiãská expozice,
chovatelská v˘stava. Pstruhafiství Kaplice spolu s rybáfistvím Nové
Hrady pfiedvedou svá sympozia.

■  ■  ■

Letos bude zmûnûna znaãka piva – Budvar nahradí Bernard, kter˘
bude mít obãerstvení v pivním stanu a tfii dal‰í v˘ãepy, zároveÀ 
u pivního stanu si budou moci náv‰tûvníci zakoupit grilované pochutiny.

Za cel˘ team KIC Kaplice Vás proto srdeãnû zvu 
na Kaplické slavnosti 2014. 

P¤IDEJTE SE DO HISTORICKÉHO PRÒVODU
Hledáme zájemce do sobotního prÛvodu mûstem. 

Informace získáte a pfiihlásit se mÛÏete v kaplickém infocentru 
(tel. 380 311 388) nejlépe do 1. záfií 2014.

Tû‰íme se na vás. 

Do soutûÏe rybáfiÛ se mohou pfiihlásit dûti do 15ti let (nutné 
vlastní rybáfiské vybavení) také do 1. záfií v infocentru.

3. roãník turnaje v pláÏovém volejbale
Dal‰í roãník turnaje v pláÏovém volejbale se uskuteãní 16. srpna 2014.
Vytvofite si vlastní amatérsk˘ tfiíãlenn˘ t˘m (maximálnû jeden v t˘mu
mÛÏe b˘t registrovan˘m hráãem volejbalu). 
Pfiihlá‰ky v infocentru do 11. 8. 2014.
Startovné pro t˘my je 150,- Kã. 
Pfiipraven je doprovodn˘ program a grilované pochoutky. 
Moderátorem akce je DJ Yanny.
Areál Summer beach v Kaplici (koupali‰tû), vstup 25,- Kã.

Mgr. Stanislav Trs

V˘stava fotografií 
z fotosoutûÏe MÛj svût
8. 8.–26. 8. 2014, Galerie U Jakubu ve Vele‰ínû

Charita Kaplice Vás srdeãnû zve na putovní v˘stavu fotek 
z fotosoutûÏe MÛj svût. VernisáÏ k v˘stavû probûhne 8. 8. 2014 od
18.00 hodin. Porota, v jejímÏ ãele byl svûtoznám˘ fotograf Jindfiich
·treit, vybírala z více neÏ 300 zaslan˘ch fotografií, které letos dorazily
do tfií soutûÏních kategorií - Portrét, Îivot kolem nás a Jak to vidím já.
V‰ichni soutûÏící se stali souãástí akce, která si mimo jiné klade za 
cíl seznámit vefiejnost se v‰emi podobami charitní práce formou 
umûleckého sdûlení.

Jedním ze soutûÏících za Charitu Kaplice, kter˘ se umístil na 
druhém místû v kategorii Portrét, byl Adam Knoflíãek.

Vybrané fotografie tohoto roãníku byly vystaveny 24. 3. 2014 ve
Slezském zemském muzeu v Opavû a v˘stava dále putuje po mûstech
a obcích celé âeské republiky. Fotografie tak budou na vefiejnosti 
prezentovány po cel˘ rok a spoleãnû budou vefiejnosti pfiipomínat 
nezastupitelnou úlohu, jakou hraje Charita âR ve vefiejném Ïivotû
âeské republiky jiÏ mnoho let.

Pfiijìte si zpestfiit páteãní odpoledne prohlídkou zajímav˘ch 
fotografií!

Mgr. Ivana Îáãková, D. Mladá

Kaplice - mûsto va‰eho mládí, 
mûsto va‰ich stfiedo‰kolsk˘ch studií
Ve ãtvrtek 12. ãervna studenti domova mládeÏe G, SO·E a SOU

Kaplice vyrazili s vychovateli na prohlídku lokality b˘valého lomu
nedaleko KvûtoÀova. Pan vychovatel Pavel Pfiibyl tam pfied lety vedl
odlouãen˘ dûtsk˘ tábor hlavního tábora v Jaromûfii. Se studenty chtûl
vyãistit studánku ãi prameni‰tû a ukázat jim krásné místo. Lom je
zarostl˘ mokfiadními rostlinami, mechem a kapradím. Z porostu 
br‰lice se tyãí kolmé skály. Ukázalo se, Ïe prameni‰tû je ãisté, staãilo
jen vybrat trochu bahna. Voda stéká po povrchu k fiíãce. Kdyby se
vykopal kanálek, kter˘m by se voda svedla, k prameni‰ti by se tak
obnovil pohodln˘ pfiístup. Bylo by v‰ak je‰tû nutné vybudovat mÛstek
pfies fieku, protoÏe po starém mostû zbyl jen zbytek jednoho pilífie.
Místo by pak mohly vyuÏívat ‰koly nebo zájmové krouÏky domova
dûtí, turisté by tu mohli tábofiit a podobnû. StudentÛm se místo líbilo,
zvlá‰tû dobrodruÏná cesta po ka-
menech pfies fieku. NeÏ se vrátili 
na domov mládeÏe, je‰tû se vykou-
pali v pfiehradû KvûtoÀov a opekli
si bufity na ohni. Na domovû pak
vychovatelé ze sesbíran˘ch rostlin
pfiipravili poznávací v˘stavku a z na-
trhan˘ch kvûtÛ ãerného bezu vyro-
bili v˘born˘ sirup.

V místû zbofieného mostu na‰li 
studenti Ïelezn˘ objekt zajímavého
tvaru. S vychovateli uvaÏovali, co by
to mohlo b˘t. MoÏná jde o souãást
zafiízení dolu. Pokud byste vûdûli,
o co jde, kontaktujte prosím domov
mládeÏe, telefon: 380 312 853. Za 
zprávu pfiedem dûkujeme.

Vychovatelé plánují v˘lety po Kaplici a okolí v rámci projektu
Kaplice – mûsto va‰eho mládí, mûsto va‰ich stfiedo‰kolsk˘ch studií.
Chtûjí v studentech probudit zájem o mûsto i okolí, ponoukat je 
k zájmu o pfiírodu. Proto jim nechtûjí jen místa ukazovat, ale 
pfiipravili pro nû i práci a vzdûlávací program, aby získali dovednosti,
které se jim budou v Ïivotû hodit. 

Studenti se také mají zapojit aktivnû do Ïivota mûsta, aby 
v budoucnu mohli b˘t aktivními obãany ve své obci. Vychovatelé 
tímto i dal‰ími projekty vyhlásili rovnûÏ boj proti vysedávání 
u poãítaãÛ.
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Dûtsk˘ den DDM v Kaplici
Druhé ãervnové nedûlní odpoledne patfiilo v Kaplici hlavnû tûm

nejmen‰ím, v mûstském parku jsme slavili Den dûtí.
Spolupofiadateli dûtského dne byli spoleãnû s námi i Mûsto 

Kaplice, místní organizace a sdruÏení. V‰em tímto dûkujeme za pomoc,
ochotu i ãas vûnovan˘ pfiípravû a prÛbûhu celého odpoledne. Dûkujeme
také na‰im sponzorÛm za korunky, které vûnovali dûtem. Nejvût‰í
podûkování patfií panu místostarostovi ing. Pavlu Svobodovi, kter˘ celou
akci pfiipravoval, sponzoroval a dohlíÏel na její zdárn˘ prÛbûh.

V‰e odstartovalo úderem druhé hodiny. Dûti, kter˘ch pfii‰lo pfies
370, dostaly na zaãátku programu papírovou kartiãku s teãkami 
– dvanácti stanovi‰ti, na kter˘ch plnily nejrÛznûj‰í úkoly – skákání 
v pytli, stfielba vodní pistolkou na terã, poznávaãky, hod míãky, jízda
na formuli apod. Za nasbíraná razítka pak dûti ãekala sladká odmûna.
Bûhem odpoledne probíhal opravdu bohat˘ program jak na sou‰i (viz
stanovi‰tû s rÛzn˘mi úkoly v parku, taneãní vystoupení dûtí z krouÏkÛ
DDM na pódiu, koníci paní Noskové, stanovi‰tû SDH Omlenice, 
basketbalistÛ TJ Spartaku Kaplice, stanovi‰tû Veteran Car Clubu
Kaplice, pion˘rÛ PoutníkÛ aj.), tak i na vodû, kde byl vodáky 
z oddílu Utopenci pfiipraven sjezd fieky. V̆ bornû se osvûdãil koutek
Rodinného centra Budíãek, kde se nejen soutûÏilo, ale odpoãívali 
zde i ti nejmen‰í z nás. Velk˘ aplaus sklidili psovodi Policie âR 
a Kynologick˘ klub – U hfii‰tû se sv˘m pestr˘m programem. Dûti si
mohly ulovit v rybníãku i Ïivého pstruha, nebo aspoÀ zlatou papírovou
rybku a zasoutûÏit si o nejhezãí obrázky.

Na závûr nám zahráli na‰i malí divadelníci dvû pohádky a uÏ tu byl
podveãer. Smálo se na nás i sluníãko, tak co víc si je‰tû pfiát.

Za DDM Kaplice Petra Maláková

Organizátofii a sponzofii 
Dûtského dne 2014

DÛm dûtí a mládeÏe âesk˘ Krumlov, poboãka Kaplice
Mûsto Kaplice   | KIC Kaplice

Místní organizace âSSD Kaplice
Firma Agro Svoboda s.r.o.  | Hraãky Milena Vojíková

Kynologick˘ klub Kaplice - U hfii‰tû
RAFAEL o.p.s.

NAGIT - Agility âeské Budûjovice
Skupiny základních kynologick˘ch ãinností âeské Budûjovice

Fakulta rybáfiství a ochrany vod âeské Budûjovice
Pstruhafiství Kaplice

Místní organizace âeského rybáfiského svazu Kaplice
Rodinné centrum Budíãek, o.s.

Skupina Poutníci, o.s.
VETERAN CAR CLUB Kaplice - veteráni v AâR

SDH Omlenice  | Policie âR
TJ Spartak Kaplice - basketbalisté
Vodáck˘ oddíl Utopenci Kaplice

PC servis Kaplice  | JEDNOTA Kaplice

Den dûtí 7. ãervna 2014
v mûstském parku
âlenové MO âSSD v Kaplici pfii‰li s my‰lenkou uspofiádat Den

dûtí v Kaplici. KdyÏ jsme hledali podporu u ostatních organizací, mile
nás pfiekvapil DDM v Kaplici, kter˘ po vzájemné dohodû celou akci
za‰títil. Oslovili jsme v první fiadû ãleny na‰í místní organizace, ktefií
se ujali organizace nûkter˘ch stanovi‰È Nelu Polákovou - kynologická
stanovi‰tû, Josefa Schallenbergera - hasiãská stanovi‰tû, Katefiinu ·vag-
rovou - rybáfiská stanovi‰tû. K organizaci a zaji‰tûní ostatních stanovi‰È
aktivnû pfiistoupily napfi. pion˘rská skupina Poutníci - p. Adámková,
rodinné centrum Budíãek o.s. - p. Nováková, oddíl basketbalu - p. Kára,
Milsimer, âegan, VETERÁN CAR CLUB Kaplice - p.·ebek, vodáck˘
oddíl - p. Kovafiík, PC Servis Kaplice, Policie âR - dopravní oddûlení
âeské Budûjovice.

Velk˘ dík za spolupráci a organizaci patfií DDM Kaplice p. Malá-
kové a p. Sládkové, které pfiipravily fiadu stanovi‰È a doprovodn˘ch
akcí v parku a pfiímo na pódiu.

Dále bych chtûl podûkovat jménem v‰ech zúãastnûn˘ch dûtí 
a rodiãÛ, ktefií si díky v‰em organizátorÛm a úãinkujícím uÏili v parku
velmi pûkné sluneãné odpoledne.

Závûrem dûkuji Mûstu Kaplice a TS Kaplice s.r.o. za umoÏnûní
konání dûtského dne v mûstském parku a zejména v‰em pofiadatelÛm
a úãinkujícím, ktefií v‰e zajistili na vlastní náklady a díky podpofie
vlastních sponzorÛ.

Ing. Pavel Svoboda, 
pfiedseda MO âSSD v Kaplici a místostarosta mûsta

Doprovodn˘ program s hafíky
Dne 7. ãervna 2014 jsme pofiádali jako kynologick˘ klub Kaplice

– U hfii‰tû doprovodné akce na den dûtí v mûstském parku v Kaplici.
Mûli jsme 15 úãastníkÛ na vofií‰kiádu – I. roãník o RafaelÛv pohárek.
Pojmenování vzniklo na základû pomoci pfii sbírce pro doãasn˘ domov
pro t˘rané pejsky Rafael o.p.s (www.rafael-ops.cz, Nové Hrady). UÏili
jsme si spoleãnû dost legrace, zábavy a socializace s na‰imi psími
miláãky. Dal‰í, co jsme nabízeli na na‰em stanovi‰ti – malování a oma-
lovánky pejskÛ, agility dráhu pro dûti. Za splnûn˘ úkol dostaly dûti
razítko a mohly pokraãovat ve stezce plnou dal‰ích úkolÛ. Chtûli
bychom podûkovat Nikol Hotové za ukázku agilit a dogdancingu.
Zvlá‰tní podûkování patfií psovodÛm PâR – skupinû základních 
kynologick˘ch ãinností âeské Budûjovice, Ïe pfiijeli do na‰eho kraje
a ukázali velice precizní práci na vysoké úrovni se sv˘mi psy. Dále
dûkujeme za sponzorsk˘ dar MO âSSD Kaplice, v‰em pomocníkÛm 
a ãlenÛm za pomoc pfii organizaci. Budeme se tû‰it na dal‰í akci, 
pfii které budeme moci ukázat na‰i aktivitu. Pro ty, ktefií o nás je‰tû
stále nevûdí, jsme tu krátce, neneseme X-letou historii a pfiijímáme
mezi sebe v‰echny, ktefií chtûjí na cviãák chodit cviãit s radostí 
– pozitivnû, nebo pfiijít jen na kafe, ãaj a popovídat si. Na‰e stránky
a lekce naleznete na www.zkokaplice.cz .

Kynologick˘ klub Kaplice – U hfii‰tû
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Stfiedo‰kolsk˘ atletick˘ pohár
Ve ãtvrtek 5. ãervna 2014 se na stadionu pfii Z· ·kolní Kaplice

konal první roãník Stfiedo‰kolského atletického poháru. Akce byla
uspofiádána pod zá‰titou A·SK âesk˘ Krumlov a roli pofiadatelÛ si
vyzkou‰ela na‰e kaplická stfiední ‰kola – Gymnázium, SO·E a SOU
Kaplice. V poãtu úãastníkÛ se tyto závody nemohou porovnávat 
s atletick˘mi závody Z·, ale po dlouhé dobû se koneãnû povedlo
zorganizovat akci i pro stfiedo‰kolské studenty z ãeskokrumlovského
regionu. To by se nepodafiilo bez finanãní podpory mûsta Kaplice, díky
níÏ se v˘kony závodníkÛ mohly mûfiit profesionální elektronickou
ãasomírou. 

Vítûzn˘ pohár vy-
bojoval t˘m atletÛ 
z Gymnázia âesk˘
Krumlov. Na‰e ‰ko-
la sice nedosáhla
stupnû nejvy‰‰ího,
ale její prvenství
tkví v tom, Ïe se
chopila uspofiádání 
tohoto sportovního
klání a zhostila se
jej na v˘bornou.

Za organizátorsk˘ t˘m Mgr. Hana Císafiová

Fantováci mají rádi zvífiata
JiÏ od kvûtna na na‰í ‰kole probíhala sbírka pro psí útulek 

v âeském Krumlovû. 
V pondûlí 16. ãervna nás pfiijela nav‰tívit pracovnice ze psího 

útulku se sv˘m sluÏebním psem. Na starost ji dostal ná‰ ‰kolní parla-
ment, kter˘ mûl za úkol se s ní vyfotografovat u nasbíran˘ch granulí 
a konzerv pro pejsky a koãiãky, obejít s ní nejlep‰í sbûraãe (coÏ byly
tfiídy 1. A, B a C) a v neposlední fiadû jí pomoci naloÏit v‰e, co jsme
pro psy a koãky mûli, do auta. ZároveÀ jsme od ní byli pozváni na 
stfiedu 18. ãervna na prohlídku psího útulku. JelikoÏ jsme si takovou
pfiíleÏitost nemohli nechat ujít, vypravili jsme se tam na náv‰tûvu.

Na zaãátku nám paní fiekla pár zajímav˘ch vûcí, jako napfiíklad Ïe
jí rukama pro‰lo jiÏ zhruba 3 000 zvífiat, nebo Ïe letos mûli v útulku
zatím 98 zvífiat. Po úvodu jsme se ‰li po útulku projít, jako první 
jsme nav‰tívili ãást se psy. Snad v‰ichni jsme si zamilovali slepého 
a hluchého psa Boba. Vidûli jsme i vûãnû u‰tûkaného psa Ralfa, 
kterého jsme si pojmenovali ·palek, a také jednu fenu pocházející 
z Kaplice, kterou majitelé t˘rali. Dozvûdûli jsme se, Ïe tam mají
momentálnû celkem 24 psÛ, 11 koãek, 1 zranûnou li‰ku, Ïe tam mûli 
i 10 krav, 1 konû, otrávenou kunu, nûkolik hadÛ, spoustu ptákÛ atd.

A jako poslední ãást jsme nav‰tívili sklad zásob, kde jsme byli
‰okovaní jakou má psí útulek spotfiebu konzerv, tûstovin a granulí.

Je‰tû jednou tak dûkujeme v‰em, ktefií do na‰í sbírky pfiispûli 
a pomohli dobré vûci.

Za ‰kolní parlament M. Dvofiák, 8.A

Den na gymplu
V pondûlí 9. 6. si Ïáci 8. tfiíd Z· Fantova vyzkou‰eli, jaké to je na

gymnáziu. Dostali totiÏ moÏnost se 5 hodin uãit se studenty kvarty 
a kvinty kaplického gymnázia. Rozdûlili se na dvû skupiny podle
sv˘ch zájmÛ. První skupina mûla v rozvrhu matematiku, angliãtinu,
dûjepis, biologii a základy spoleãensk˘ch vûd. Rozvrh druhé skupiny
se skládal z matematiky, zemûpisu, chemie, biologie a základÛ spole-
ãensk˘ch vûd. Bûhem dne se se tfiídou uãili a druhá skupina si zkusila
napsat „poznávaãku“ z biologie. Rozhodnû to bylo velmi zajímavé 
a nûktefií zaãali uvaÏovat o studiu na této ‰kole.

Velice dûkujeme uãitelÛm gymnázia, Ïe nám umoÏnili zajímav˘m
zpÛsobem poznat jejich ‰kolu.

Katefiina BrÛÏková, 8.A Z· Fantova Kaplice

Spolupráce Z· Fantova
s Kreativschule v Rainbachu

Hned dvakrát se bûhem ãervna setkali Ïáci osm˘ch roãníkÛ na‰í
‰koly se stejnû star˘mi rakousk˘mi dûtmi z Rainbachu. Nejprve dûti
spoleãnû v Rainbachu malovaly obrázky na téma 25 let od pádu 
Ïelezné opony, také sportovaly a dûvãata tanãila. T˘den nato 20 dûtí 
z Raibachu pfiijelo na náv‰tûvu k nám. Katefiina BrÛÏková, Ïákynû 8. A
a úãastnice setkání, o této akci napsala:

„Ve stfiedu 11. ãervna se 20 ÏákÛ osm˘ch tfiíd podruhé zúãastnilo
setkání s Ïáky Kreativschule Rainbach. Tentokrát oni pfiijeli k nám na
Fantovku. Nejprve si prohlédli ‰kolu a v tûlocviãnû si zahráli florbal 
a vyplnili s Fantováky dotazníãek. V 10 hodin jsme se spoleãnû 
vydali do âeského Krumlova. Tam uÏ na nás ãekala prÛvodkynû, která
nám vyprávûla o historii mûsta. Provedla nás zámeckou zahradou,
nádvofiím aÏ k zámecké vûÏi, kde následoval v˘stup na vûÏ, ze které jsme
mûli skvûl˘ v˘hled na cel˘ Krumlov. Procházku jsme zakonãili na námûstí,
kde jsme mûli rozchod. Po návratu do ‰koly jsme si dali v˘born˘ obûd
– krÛtí fiízek s bramborem a buchtiãky s krémem. Nejen dûti, ale i uãitele
zaujaly barevné tfiídy vyzdobené v˘kresy a v˘robky na‰ich ÏákÛ.“

V této spolupráci budeme i v pfií‰tím ‰kolním roce pokraãovat. 
Více podrobností a fotografií z obou akcí je moÏno získat na

www.fantovka.cz.
L. Bene‰ová a A. Svobodová

Fantovka byla nejlep‰í
na okresní atletické olympiádû 
1. stupnû
Okresní olympiáda 1. stupnû, konaná dne 3. 6. 2014 v Kaplici, 

patfiila hlavnû ÏákÛm na‰í ‰koly. V mnoha disciplínách se jim podafiilo
získat cenné body a pfiispût k vítûzství ‰koly. Nejvíce bodovali chlapci
4. a 5. tfiíd, ale ani ti nejmlad‰í z 2. a 3. tfiíd nezÛstávali pozadu.

Na stupnû vítûzÛ vystoupili tito Ïáci: 1. místo - Filip ·tûpánek /skok/
a Petr Luk‰ /bûh 800 m/, 2. místo - Albína Goretkiová /hod kriketov˘m
míãkem/,  Barbora Balláková /bûh 600 a 50 m/, Petr Ballák /bûh 600 m/,
Franti‰ek Dvofiák /bûh 50 m/, Lenka Borovková /skok/ a 3. místo 
- Franti‰ek Halabrín /bûh 50 m a skok/.

Celkovû získala na‰e ‰kola 133 bodÛ. Gratulujeme. 
M. Jake‰ová
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Fantovka nebude ani letos
na republikovém finále OVOV 
v Praze chybût
Do republikového finále soutûÏe o Odznak v‰estrannosti olympij-

sk˘ch vítûzÛ, jehoÏ patrony jsou známí desetibojafii a olympij‰tí vítûzové
Robert Zmûlík a Roman ·ebrle, se probojovali dva nejlep‰í „desetibojafii“
na‰í ‰koly – Barbora Balláková a Antonín Matûjãek. Je to jiÏ potfietí,
co se mladí sportovci z Fantovky zafiadili mezi 24 nejlep‰ích.

O tom, Ïe v˘konnost dûtí roste, svûdãí i fakt, Ïe ani získání nejvy‰‰ího
stupnû odznaku zdatnosti – diamantového a 2. místo v krajském kole
OVOV nestaãilo Nice Kroupové na postup do republikového finále.

Úspûchy zaznamenalo i druÏstvo sloÏené ze ãtyfi chlapcÛ 
(F. Dvofiák, M. KaÀka, P. Luk‰ a J. Men‰ík) a ãtyfi dûvãat (B. Balláková,
L. Borovková, L. Ma‰ková a N. Sojková), které, aã patfiilo k vûkovû
nejmlad‰ím, postoupilo do krajského kola a tam se umístilo na 8. místû
z 15 zúãastnûn˘ch druÏstev.

KrÛãek k získání 3. místa chybûl Janu Men‰íkovi a Filipovi 
Vaindlovi.

Pochvalu v‰ak zaslouÏí v‰ichni, ktefií se vûnují plnûní Odznaku
v‰estrannosti. Není jich na na‰í ‰kole mnoho, ale já vûfiím, Ïe poãet
dûtí, které mají zájem o v‰estrann˘ pohyb, stále poroste.

M. Jake‰ová

DeváÈáci ze Z· ·kolní v Kaplici 
pfiidali ruku k dílu
Ve stfiedu 21. kvûtna 2014 se vydaly obû deváté tfiídy na‰í ‰koly do

Mezifiíãí u Malont, aby si na vlastní kÛÏi vyzkou‰ely zemûdûlskou
práci a zaÏily tak jedineãn˘ pocit uspokojení nad sv˘mi v˘kony. JiÏ po
ránu, jakmile se Ïáci probrali z rÛÏov˘ch snÛ, hned vyrazili smûrem  
k autobusovému nádraÏí. Cílem byla biofarma Bemagro se sídlem 
v Mezifiíãí. Pracovní náplÀ byla jednoduchá – odpolední sbûr kamenÛ
za traktorem na tamních rozlehl˘ch pastvinách. A drÏte se, akce byla
naprosto dobrovolná a zcela bez honoráfie. Odmûnou bylo obãerstvení
(hladoví vlci byli oproti nim sytá jehÀátka). Snad nikdy nikomu
nechutnala svaãinka lépe. DomÛ si odvezli ãerstvé lahodné mléko 
z biofarmy.

Hned ráno po pfiíjezdu se nás ujal majitel Ing. Miloslav KníÏek 
a seznámil nás s problematikou Ïivoãi‰né  v˘roby. Poté p. Ing. Hana
K˘busová navázala na pfiedchozí pfiedná‰ku sv˘mi slovy o rostlinné
v˘robû. Mnozí z nás teprve nyní pochopili, Ïe mléko neroste v krabi-
cích, kráva není fialová a lidská manuální práce je i v dne‰ním 
moderním svûtû leckdy nenahraditelná.

No a nás o nûco dfiíve narozené tato akce vrátila do dob na‰í 
‰kolní docházky, kdy sbûr kamenÛ ãi brambor byl kaÏdoroãnû nejenom
povinn˘, n˘brÏ i námi, tehdy dûtmi, také dlouho oãekávan˘ a vítan˘.

Dûkujeme na‰im prÛvodcÛm za pfiíjemnû stráven˘ den.
Mgr. Marie BlaÏková

Dopoledne v mûstské knihovnû
Ve stfiedu 25. 6. 2014 jsme v rámci Projektového dne na 

Z· ·kolní nav‰tívili s paní uãitelkou Cinádrovou Mûstskou knihovnu
v Kaplici. Zde nás pfiivítala knihovnice paní Urazilová. 

Spoleãnû jsme nahlédli do dûjin módy, seznámili se s rÛzn˘mi 
zajímav˘mi módními v˘stfielky a zajímavostmi. Vyrábûli jsme si vzory
obuvi z papíru a jin˘ch materiálÛ, vytváfieli vlastní vzory látek a nako-
nec jsme si z nich udûlali i pár módních doplÀkÛ jako jsou ‰perky,
prst˘nky nebo pfiívûsky. Provûfiili jsme si na‰e znalosti z historie módy
i pfii fie‰ení rÛzn˘ch kvízÛ a doplÀovaãek.

Toto dopoledne bylo velmi pûkné. Nûco nového jsme se dovûdûli
a pfiitom se i dobfie pobavili.

Marková, Dvofiáková - 8. B

DruÏstvo Z· ·kolní, Kaplice
- 3. v âeské republice
Pohár rozhlasu je atletická soutûÏ, která je urãena ÏákÛm druhého

stupnû základních ‰kol. Je to soutûÏ, která vytváfií a udrÏuje atletické
tradice na ‰kolách a podchycuje chlapce a dûvãata k pravidelnému
aktivnímu sportování. Závodník mÛÏe startovat pouze ve dvou 
disciplínách a ‰tafetû. Letos se konal jiÏ 46. roãník.

Pod vedením uãitele tûlesné v˘chovy Mgr. Vladimíra Kratochvíla
v˘znamného úspûchu dosáhlo druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ Z· ·kolní,
Kaplice. Po suverénním vítûzství v okresním kole se na‰i závodníci
utkali s nejlep‰ími atlety Jihoãeského kraje na krajském kole v Tábofie.
Zde se jim podafiil parádní kousek. Po seãtení bodÛ z bûhÛ na 60 m, na
1 000 m, ‰tafety 4 x 60 m, skoku dalekém, skoku vysokém a hodu 
kriketov˘m míãkem se druÏstvo stalo vítûzem i krajského kola. Ale ani
vítûzství v krajském kole nezaruãuje pfiím˘ postup do republikového
finále. Teprve po srovnání v˘sledkÛ z ostatních krajÛ jsme se mohli
tû‰it z postupu do republikového finále.

Postupov˘ klíã na RF je velice tvrd˘. Do republikového finále
postupuje 6 vítûzn˘ch druÏstev z krajského finále s nejvy‰‰ím poãtem
bodÛ a dal‰í 2 druÏstva s nejvy‰‰ím poãtem bodÛ. V republikovém
finále tedy startuje 8 nejlep‰ích ‰kolních druÏstev z celé âR! Podle
poãtu získan˘ch bodÛ jsme se kvalifikovali ze 4. místa v âR a cesta na
Republikové finále do Plznû byla otevfiená.

Na RF jsme jeli o den dfiíve, abychom se na závody peãlivû 
pfiipravili. Do Plznû dorazila druÏstva sloÏená z ÏákÛ sportovních ‰kol,
atletick˘ch oddílÛ a také na‰e malá ‰kola jako jediná z Jihoãeského
kraje. O mistry âR, vedoucí závodníky leto‰ních atletick˘ch tabulek 
a ãeské rekordmany tu nebyla nouze. Na‰e mûsto Kaplici tu nikdo
neznal, ale sv˘mi v˘kony jsme je pfiesvûdãili, Ïe s námi musí poãítat 
a Ïe i v malém mûstû vyrÛstají vynikající sportovci. 

Koneãn˘m souãtem bodÛ jsme v‰echny pfiekvapili. Celkové tfietí
místo v âR je nejen vynikající reprezentací na‰í ‰koly Z· ·kolní,
Kaplice, ale i celého jihoãeského regionu. Ve ãtyfiech disciplínách 
ze ‰esti jsme porazili i vítûznou ‰kolu z Opavy. Spolu s pohárem za 
3. místo jsme si dovezli spoustu nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ.

vedení ‰koly

Na fotu zleva stojí: Jaroslav Gall, Dan Pál, Milan Straka, Vladimír
Kratochvíl, Filip Bárta, Tomá‰ Papou‰ek, zleva v podfiepu: Radek ·ilar,
Tomá‰ Kratochvíl, Vojtûch âutka
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Ohlédnutí se
za ‰kolním rokem 2013/2014 
v M· Kaplice 1. máje
Jak uÏ to tak b˘vá, tak ãas letí a my se ani nenadáli a je tady konec

‰kolního roku. I v tomto roce 2013/2014 na‰e dûti proÏily spoustu 
akcí a odnesly si z nich mnoho záÏitkÛ. Shlédli jsme mnoho pohádek
od divadel rÛzného Ïánru, u dûtí probûhlo vy‰etfiení oãí, uskuteãnil 
se talentov˘ prÛzkum (v˘tvarn˘, hudební), pfied‰koláci nav‰tívili 
Planetárium v âesk˘ch Budûjovicích, nav‰tívili také Hasiãe v Kaplici 
a mnoho dal‰ího.

Pfied‰koláci i v leto‰ním roce ukázali, co se nauãili, a to napfiíklad
pfii pfiíleÏitosti vítání jara v Domû seniorÛ Kaplice. Dûti zahfiály 
srdíãka maminkám, kdyÏ vystoupily se sv˘m programem v Kulturním
domû Kaplice ke Dni matek. 

A kromû pfiíjemn˘ch povinností také na na‰e nejmen‰í ãekaly 
i pfiíjemné chvilky. Jednou takovou byla oslava Dne dûtí, která probûhla
ve spolupráci se Ïáky Z· Fantova Kaplice a pfiispûní finanãní podpory
firmy Engel strojírenská s.r.o. Kaplice. Dûti se promûnily ve sportovce
a uÏívaly si dne s názvem: ·KOLKOOLYMPIÁDA. Dûti si tak mohly
zkusit, jaké to je b˘t olympionikem a vyzkou‰ely si rÛzné disciplíny
napfi. ‰tafetov˘ bûh s pfiekáÏkami, motokros, gymnastiku, hod míãkem,
skok, aerobik a dal‰í. 

Tradicí se jiÏ stalo i rozlouãení s na‰imi nejstar‰ími, a to jízdou na
,, divoké fiece“ Vltavû, a proto jsme se jedno sobotní dopoledne se‰li
spoleãnû s rodiãi a vydali se na rafty. Rozlouãili jsme se, ne jinak, neÏ
vodáck˘m pozdravem Ahóóój :-) a podûkování firmû Petr Putzer - rafting. 

Dal‰ím pfiíjemn˘m záÏitkem pro dûti byl i ‰kolní v˘let do ãesko-
budûjovického Hopsária, kde jsme zaÏili mnoho zábavy a skotaãení. 

V leto‰ním roce na‰e matefiská ‰kola pomáhala a nadále se bude sna-
Ïit pomáhat postiÏen˘m dûtem, Johance z Vy‰‰ího Brodu a Franti‰kovi
z Malont, a to sbíráním víãek od pet lahví. Ve ãtvrtek probûhlo také
pfiedávání víãek Franti‰kovi a jeho mamince na zahradû M· 1. máje
Kaplice. Dûti tak mohly vidût, pro koho ta víãka jsou. Moc dûkujeme
v‰em za pomoc pfii sbírání. 

Vyvrcholením ‰kolního roku bylo i rozlouãení s pfied‰kolními
dûtmi ve tfiídû. Dûti dostaly od sv˘ch uãitelek dárky na vzpomínku na
matefiskou ‰kolu. Rozlouãily se nejen s pí. uãitelkami, ale i s personálem,
kter˘ se o nû staral a pomáhal jim. Na‰e nejstar‰í si mÛÏete prohlédnout
na tablu, které bude vyvû‰eno v prodejnû PC Servis Kaplice na námûstí,
a to po cel˘ mûsíc ãervenec. 

Chtûli bychom podûkovat v‰em, ktefií spolupracují s matefiskou
‰kolu a pomohli nám tak pro dûti pfiipravit mnoho krásn˘ch proÏitkÛ.
Podûkování také patfií sponzorÛm – firmû Engel strojírenská spol. s r.o.
Kaplice a spolku rodiãÛ pfii matefiské ‰kole Kaplice 1. máje. 

Pfied‰kolákÛm pfiejeme ‰Èastn˘ start do dal‰í kapitoly jejich Ïivota
a vykroãení správnou nohou. V‰em bychom chtûli popfiát krásné léto
plné sluníãka a odpoãinku, v záfií se budeme tû‰it na nové tváfie a na
dal‰í spoleãné záÏitky. V záfií Ahóóój …

kolektiv M· Kaplice 1. máje

·erpování pfied‰kolákÛ

Dne 26. 6. 2014 se dûti z pfied‰kolní tfiídy Matefiské ‰koly Nové
Domovy v Kaplici rozlouãily se ‰kolkou netradiãním zpÛsobem.

Na tento den paní uãitelka pfiipravila pro pfied‰koláky ‰erpy, 
kter˘mi je pasovala na ‰koláky. Dûtem také popfiála mnoho úspûchÛ do
první tfiídy. Pfii ‰erpování pfiedala dûtem dárkové ta‰ky s pomÛckami do
první tfiídy, které vûnovala fieditelka matefiské ‰koly Hana Voglová.

Celé odpoledne probíhalo ve znamení her, soutûÏí a na závûr bylo
pro dûti pfiipraveno malé poho‰tûní.

Tento den si v‰echny dûti velice uÏily a s nejvût‰í radostí odcházeli
domÛ právû o‰erpovaní prvÀáãci.

uãitelka M· Radka Glaserová

Ohlédnutí za 34. Mistrovstvím svûta
v lovu ryb na umûlou mu‰ku
Ve dnech 30. 5. 2014 – 1. 6. 2014 se konalo v na‰em kraji 

Mistrovství svûta v lovu ryb na umûlou mu‰ku. Jeden z úsekÛ, kde se také
závodilo, byla nádrÏ KvûtoÀov. Závody probíhaly v pátek i v sobotu
cel˘ den a v nedûli v poledne závod konãil. Koneãn˘m celkov˘m 
vítûzem se stal ãesk˘ národní t˘m, i v jednotlivcích se stal celkov˘m 
vítûzem ãesk˘ závodník. ZávodÛ se zÛãastnilo celkem 30 závodních
druÏstev z celého svûta, mimo jiné z Austrálie, Kanady, Chile, Irska,
Japonska, Litvy, Malty, Mongolska, Nového Zélandu, Skotska, JiÏní 
Afriky, USA a dal‰ích evropsk˘ch státÛ. 

Chtûl bych tímto podûkovat panu Malíkovi z Mûstského úfiadu 
v Kaplici za obstarání a dodání upomínkov˘ch pfiedmûtÛ, taktéÏ
paní Ing. Caisové, fieditelce místní stfiední ‰koly za dodání mal˘ch
dárkÛ. Tyto upomínkové pfiedmûty i dárky byly postupnû pfiedávány
závodníkÛm z celého svûta. V‰ichni závodníci upomínkové pfiedmûty
i dárky pfiijali s velk˘m zájmem, viditelnû i s obdivem. 

Av‰ak jedna vûc mne moc mrzí, jak k této akci pfiistoupili nûktefií
ãlenové místní organizace âeského rybáfiského svazu v Kaplici, ktefií
se distancovali od úãasti na pofiádání této svûtové akce.

Vladislav Mûsteck˘

¤ádková inzerce
Germanistka (C2) s pedagogickou praxí a jazykovou praxí ze 
zahraniãí nabízí v˘uku nûmãiny a pfieklady nj/ãj, ãj/nj. 
Kaplice +420 776 639 373

Hledám byt 1+1, 2+1 nebo 2+kk v Kaplici nebo blízkém okolí. 
Pracuji zde a stále musím dojíÏdût. Zn. Pro 1 osobu, tel. 608 831 093.

Sbûratel odkoupí Va‰e POHLEDNICE (pohledy) mûsta Kaplice 
a okolí do roku 1955, pfiípadnû i celou sbírku pohlednic mûst a obcí
âR. Zaplatí Vám pfievodem nebo hotovû. Volejte prosím na mobil: 
776 542 543 nebo pi‰te na e-mail: PohledniceKaplice@seznam.cz
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5. 8. 2014 Z Chabiãovic do Zátonû 13 km
Autobusem od ‰koly v 8,20 hod. do Chabiãovic. Trasa: Chabiãovice
- Pfiídolí - Práãov - Dubová - V‰emûry - ZátoÀ; autobus v 14,50 hod.
- RoÏmberk - v 15,30 h. do Kaplice

12. 8. 2014 Z Omleniãky do Dolní Plánû 8 km
Autobusem od ‰koly v 6,45 hod. do Omleniãky. Trasa: Omleniãka 
- po â. - VûÏovatá Plánû - Dolní Plánû; autobus v 12,55 hod.

19. 8. 2014 âesk˘ Krumlov - Vûtfiní - âesk˘ Krumlov 10 km
Autobusem od ‰koly v 8,20 hod. do âeského Krumlova. 
Trasa: âesk˘ Krumlov - po M. - Zámecká zahrada - MrázkÛv ml˘n
- Nûmãe - Vûtfiní - podél fieky do â. K.

26. 8. 2014 Z RoÏmitálu na ·umavû do RoÏmberka 8 km
Autobusem od ‰koly v 10,00 hod. do RoÏmitálu na ·umavû.
Trasa: RoÏmitál na ·umavû - po M. - Tfie‰Àovice - Na Rozhledu 
- RoÏmberk; autobus v 15,30 hod.

Práãov je malá vesnice, ãást mûstyse Pfiídolí v okrese âesk˘ Krumlov.
Nachází se asi 3 km na jih od Pfiídolí. Je zde evidováno 17 adres. Trvale
zde Ïije 90 obyvatel. 

V˘let na hrad Krakovec 
si v˘herci neskuteãnû uÏili
SoutûÏit se vyplácí. O tom by mohlo povyprávût osm dûtí 

z Kaplicka, Vele‰ína a RoÏmitálu nad ·umavou, které vyhrály soutûÏ
„Pofie‰ínské klání“, jeÏ pfiipravila Místní akãní skupina Pomal‰í se
sdruÏením Hrady na Mal‰i.

Pût dní si dûti uÏívaly pod hradem Krakovec, kter˘ se nachází 
v malebné pfiírodû královského hvozdu. Spolu s dûtmi z Pomal‰í si
vyhran˘ v˘let uÏívaly je‰tû dûti z Posázaví a Rakovnicka.

Bûhem pûti dní byl pro dûti pfiipraven perfektní program. Nejdfiíve
nav‰tívily hrad Kfiivoklát a zfiíceninu hradu T˘fiov. Velk˘m záÏitkem
bylo pro nû, ale i pro jejich pedagogy, odkr˘vání otiskÛ pravûk˘ch 
ãlenovcÛ - trilobitÛ ve zkamenûlém bahnû - bfiidlici, v areálu svûtozná-
mého nalezi‰tû ve Skryjích. „Hledání trilobitÛ mû stra‰nû bavilo. 
Pfiivezla jsem si domÛ dva kameny, na kter˘ch jsou krásnû viditelné
nûkteré jejich ãásti,“ fiekla Simona Caisová z Rávnû. 

Ale ani v dal‰ích dnech nebyl ãas na nudu. Neustále se nûco dûlo.
Hrálo se divadlo, stfiílelo se z luku, jezdilo se na koních, pfiijeli sokolníci
i profesor chemie z rakovnického Gymnázia, kter˘ úchvatn˘m zpÛsobem
pfiiblíÏil a pfiedvedl nûkteré pokusy star˘ch alchymistÛ. Dûti neminula ani
noãní prohlídka hradu Krakovec jako vystfiiÏená z  filmu „AÈ Ïijí duchové“.
„Moc mû bavil i osmikilometrov˘ v˘let, na jehoÏ konci na nás ãekala
v temném hradním sklepení truhla plná mû‰cÛ se stfiedovûk˘mi penûzi,
které jsme si odvezli domÛ,“ doplnila Simona. KaÏd˘ z úãastníkÛ si domÛ
navíc pfiivezl termohrnek, triãko, pol‰táfiek a ta‰ku plnou drobností. 

Ubytování bylo zaji‰tûno ve velk˘ch komfortních stanech a dobro-
druÏnûj‰í povahy mohly spát pfiímo pod mostem hradu Krakovec, kde
kaÏd˘ veãer hofiel oheÀ a hrály se písniãky. Od zaãátku aÏ do konce
tábora mûly dûti k dispozici nejenom dvû teplá jídla, ale i bohaté 
snídanû a svaãiny. „Pofiád jsme tam nûco jedli. KdyÏ mûl nûkdo 
narozeniny, tak dostal dva dorty. V̆ born˘ dorty,“ komentovala Simona. 

„Celkovû byl v˘let opravdu super. Program byl tak nabit˘, Ïe
v‰echno uteklo jak voda. Jestli se bude je‰tû nûkdy pofiádat na Pofie‰ínû
nûjaká soutûÏ, tak se jí urãitû zúãastním a budu se snaÏit zase vyhrát,
protoÏe ta námaha i zima, která nás pfii práci jeden víkend pfiepadla, za
to stála,“ sdûlila Simona.

Dûti si tak naneãisto vyzkou‰ely zaãátek prázdnin a podle rodiãÛ se
nûkter˘m ani zdaleka nechtûlo vracet zpátky do ‰kolních lavic.  

MAS Pomal‰í a sdruÏení Hrady na Mal‰i budou akci podobného
charakteru opakovat i v následujících tfiech letech, takÏe se dûti mají na
co tû‰it. V roce 2015 bude vítûze ãekat opût t˘denní zájezd, tentokrát
do kouzelného kraje fieky Sázavy.

Alena Voglová a Radek Kocanda

Tvofiivé ruce, setkání druhé 
19. ãervna se jiÏ podruhé se‰lo 9 domovÛ pro seniory z Jihoãeského

kraje v zahradû Domova pro seniory Kaplice, aby pfiedvedly své 
skupinové rukodûlné v˘robky na téma „Léto“. I pro jednotlivce byl
úkol jednoduch˘ – vytvofiit letní kytici z jakéhokoliv materiálu.

A tak se nám tu objevily nádherné v˘tvory – stará konev obleãená
v novém kabátû, lnûná ta‰ka s motivem mofie, pláÏová osu‰ka 
s plavkami a Ïabkami, korálkov˘ strom, nebo háãkovaná chobotnice 
a krokod˘l. I kvûtiny byly napfiíklad z papírov˘ch kapesníãkÛ,
z organzy, z vizovického tûsta, z filcu nebo háãkované. Odborná i laická
porota mûla opût nelehk˘ úkol – bodovala v‰echny v˘robky. 

Fanfára zaznûla pro vítûzku malé podsoutûÏe „O nejkrásnûj‰í 
kytici“. Vyhrála paní Ludmila Koláfiová z Domova pro seniory Máj
âeské Budûjovice. Cenu a diplom obdrÏela z rukou p. fieditelky 
Mgr. Vladimíry Holczerové.

Po celou dobu na‰eho programu se o na‰e Ïaludky staraly paní
kuchafiky s vynikajícím obãerstvením. Dobré buchty pfiivezli i zástupci
z Domova pro seniory Dobrá Voda a Domova pro seniory Máj.

Doprovodn˘m programem byl tentokrát kuÏelkov˘ turnaj, ve kterém
zvítûzili domácí. Dále byla v‰em úãastníkÛm nabídnuta v˘tvarná aktivita
– enkaustika a cviãení s psychomotorick˘m padákem. Pfiekvapením tohoto
setkání bylo taneãní vystoupení kaplické country skupiny „BRAJGL“.

Dal‰í – v pofiadí tfietí – setkání v projektu „Tvofiivé ruce“ se 
uskuteãní v záfií.

Petra Exnerová

Noc kostelÛ
V pátek 23. 5. probûhla v kaplick˘ch kostelích akce Noc kostelÛ,

coÏ je jak˘si ãas „otevfien˘ch dvefií“ pro kaÏdého. Nejprve bylo 
moÏné si individuálnû prohlédnout kostel sv. Petra a Pavla i kostel 
sv. Floriána a poÏádat o informace k jednotliv˘m vûcem ãi k historii.
Byly vystaveny také bohosluÏebné pfiedmûty a roucha.

O pÛl deváté sehrála mládeÏnická skupina „Rovnátka“ pod vedením
katechetky ·tûpánky Talífiové divadelní hru o sv. Vojtûchovi. Aã se 
jednalo o hru o muãedníkovi, asi se nikdo neubránil smíchu, kdyÏ se 
v pfievleku za divocha objevil s o‰tûpem v ruce Benjamín Peraus. 

Souãástí prohlídky byla i pÛda. Spolu s vûÏí byla osvûtlena díky
zapÛjãen˘m svûtlÛm z Kulturního a informaãního centra. Obdivovat
bylo moÏné zajímav˘ krov. 

„Zlat˘m hfiebem“ veãera byl noãní Ïákovsk˘ koncert ZU· Kaplice.
Temnotu kostela i na‰ich srdcí projasnily nejen svíãky, ale i dûtsk˘
hudební projev. Dûkuji v‰em úãinkujícím i organizátorÛm. 

P. ·imák

¤ádková inzerce
Prodám byt 3+1 v Kaplici na sídli‰ti Míru. Tel. 751 113 343. 

Ru‰ím skleník s kaktusy a prodám je po 10,- Kã za kus. 
Tel. veãer: 380 313 606. 
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Olympijsk˘ RAFANDA desetiboj
- IV. roãník sportovního zápolení
- 5. 7. 2014
První ãervencovou sobotu se na ‰kolním hfii‰ti v Kaplici konal jiÏ

ãtvrt˘ roãník sportovního zápolení v atletick˘ch disciplínách. Do 
tohoto atletického zápolení se pfiihlásila dvanáctka odváÏn˘ch. 
Nûktefií úãastníci z minul˘ch roãníkÛ chybûli, coÏ pofiadatele mrzelo.
Na druhou stranu velmi potû‰ující bylo, Ïe se zúãastnili dal‰í dva
nováãci. Kritéria pro úãast jsou jednoduchá. „AtletÛm“ musí b˘t více
jak 35 let, nesmí b˘t jiÏ aktivními sportovci a dále musejí pravidelnû
nav‰tûvovat restauraãní zafiízení Na Rafandû. Triumf z pfiedchozího
roãníku obhajoval Miroslav Konias. Disciplíny se opût stejnû jako loni
bodovaly dle desetibojafisk˘ch tabulek. Nûkteré disciplíny se v‰ak
musely pfii bodování uzpÛsobit v˘konÛm amatérsk˘ch atletÛ. A tak
napfiíklad závûreãn˘ bûh na 400 m se nedal bodovat dle desetibojafiské
ãtvrtky, ale bodoval se dle bûhu na 1 500 m s tím, Ïe v‰em závodníkÛm
byly pfiiãteny k jejich v˘konu tfii minuty, aby se právû dostaly do 
ãasov˘ch limitÛ a mohly jim b˘t udûleny body. 

1. Vrh koulí (5 kg)
Klasická atletická záleÏitost. KaÏd˘ atlet mûl k dispozici tfii 

pokusy. Rekordmanem v koulafiském sektoru je z roku 2012 Franti‰ek
¤íha, kter˘ poslal kouli o váze 5 kilogramÛ do vzdálenosti 12,43
metru. BohuÏel zranûní jej na start nepustilo. V̆ konem 11,35 metru
vyhrál tradiãní závodník kaplického desetiboje Jaroslav Tomka, kter˘
si o 18 centimetrÛ vylep‰il osobní maximum. Za tento v˘kon si pfiipsal
na své konto 567 bodÛ. Druh˘ v kouli byl nováãek Michal Kube‰ za
11,23 metru a po první disciplínû ztrácel na vedoucího závodníka 
pouh˘ch sedm bodÛ. Ponûkud vlaÏnû do závodu vstoupil obhájce
Miroslav Konias. V̆ kon 10,66 staãil na prÛbûÏné páté místo.

1. Tomka 11,35 2. M. Kube‰ 11,23 3. Hlu‰tík 11,03
4. Ondfiich 10,67 5. Konias 10,66 6. P. Kube‰ 10,38
7. Kuzma 10,25 8. Vicány 10,19 9. Pour 9,61

10. Dvofiák 8,97 11. Hrdina 7,36 12. Trnavsk˘ 6,95  

2. Bûh pozadu na 50 metrÛ
Netradiãní, ale pro kaplick˘ Rafanda desetiboj naopak tradiãní je 

v pofiadí druhá disciplína. Bûh na 50 metrÛ pozadu. Bûhalo se po 
dvojicích dle aktuálního pofiadí desetiboje od posledních k nejlep‰ím.
Disciplína se bodovû hodnotila dle tabulek desetibojafiské stovky. 
V loÀském roãníku byl v této disciplínû nejlep‰í Konias, jenÏ navíc
ãasem 10,66 vytvofiil rekord mítinku. Letos ani jeden z atletÛ 
nedokázal stlaãit ãas pod jedenáct vtefiin. Nejrychleji traÈ „odcouval“
Miroslav Konias a za ãas 11,07 mu náleÏelo 845 bodÛ. Druh˘ Jaroslav
Tomka získal 776 bodÛ. V celkovém pofiadí se do ãela dostal obhájce
Miroslav Konias, jenÏ mûl v tuto chvíli náskok 27 bodÛ pfied 
Tomkou. Na tfietí pfiíãku se vyhoupl ze sedmého místa po kouli 
Ladislav Kuzma.

1. Konias 11,07 2. Tomka 11,39 3. Kuzma 11,42
4. Vicány 12,41 5. M. Kube‰ 12,57 6. P. Kube‰ 12,60
7. Hlu‰tík 13,29 8. Pour 15,15 9. Dvofiák 16,01

10. Hrdina 16,85 11. Ondfiich 16,86 12. Trnavsk˘ 21,66 

3. Hod kriketov˘m míãkem levou rukou
Souãástí desetiboje byl i hod krikeÈákem. Aby to v‰ak nemûli 

soutûÏící úplnû jednoduché, házelo se druhou rukou, tedy levou. A po
tfiech pokusech byl znám vítûz tfietího dûjství. Své celkové vedení
potvrdil Konias, kter˘ hodil 38,70 metrÛ, ãímÏ vytvofiil nov˘ rekord
Rafanda desetiboje. Celkové druhé místo potvrdil v této disciplínû
Jaroslav Tomka, kter˘ se hodem 36,60 drÏel stále v tûsném závûsu za
lídrem. Pomysln˘ bronz si vyházel Franti‰ek Pour, kter˘ v˘konem rov-
n˘ch 35 metrÛ nechal za sebou mnohé závodníky. 

1. Konias 38,70 2. Tomka 36,60 3. Pour 35,00
4. M. Kube‰ 33,20 5. Kuzma 31,70 6. Vicány 31,10
7. Dvofiák 29,80 8. P. Kube‰ 28,40 9. Hlu‰tík 27,20

10. Ondfiich 25,80 11. Hrdina 25,60 12. Trnavsk˘ 22,60 

4. Skok dalek˘
Rekordmanem v dálce je Miroslav Konias, kter˘ v loÀském roãníku

posunul hranici rekordu na 5 metrÛ a 40 centimetrÛ. Roli favorita
potvrdil i letos, i kdyÏ ze svého v˘konu ubral rovn˘ch 40 cenÈákÛ. 
Za 5 metrÛ nav˘‰il svÛj bodov˘ stav o 382 bodÛ a tím pádem zv˘‰il 
i bodov˘ náskok pfied celkovû druh˘m Tomkou. Ten jiÏ spí‰e sledoval
v˘kony celkovû tfietího Kuzmy, kter˘ v dálce zabojoval a v˘konem
4,30 zaostal za sv˘m osobním maximem z prvního roãníku jen o deset
centimetrÛ.             

1. Konias 5,00 2. Kuzma 4,30 3. M. Kube‰ 4,11
4. Tomka 4,10 5. Vicány 3,87 6. Hlu‰tík 3,80
7. P. Kube‰ 3,46 8. Dvofiák 3,40 9. Ondfiich 3,14

10. Hrdina 2,86 11. Pour 2,23 12. Trnavsk˘ 2,22  

5. Skok vysok˘
V pofiadí pátou disciplínou desetiboje byl tentokráte skok vysok˘.

Pofiadatelé pfiehodili pofiadí disciplín. Poté, co pfiestaly de‰Èové 
pfieháÀky a v˘‰kafisk˘ sektor vysu‰ilo sluníãko, dali pofiadatelé povel 
k v˘‰ce. Prvenství obhajoval Konias, kter˘ loni ustanovil rekord, kdyÏ
pfieskoãil laÈku ve v˘‰ce 1,60 metru. Letos si zapsal o deset centimetrÛ
ménû, ale na vítûzství a nav˘‰ení bodového náskoku to staãilo. Miroslav
Konias totiÏ v sólo závûru pfieskoãil laÈku ve v˘‰ce jednoho a pÛl
metru. Druh˘ skonãil Pavel Hlu‰tík, jenÏ skoãil o pût centimetrÛ 
ménû, ale za styl by dostal rozhodnû nejlep‰í bodové ohodnocení.
Osobní rekord 1,30 metru si vylep‰il bojovník Ladislav Kuzma, kter˘
se nevzdával a stále bojoval s Jaroslavem Tomkou o druhé místo.
Osobní rekord si rovnûÏ vytvofiil osmapadesátilet˘ Jan Trnavsk˘, kter˘
své loÀské maximum zlep‰il o rovn˘ch deset centimetrÛ. 

1. Konias 1,50 2. Hlu‰tík 1,35 3. Kuzma 1,30
4. Tomka 1,25 5. P. Kube‰ 1,25 6. Dvofiák 1,25
7. M. Kube‰ 1,20 8. Vicány 1,20 9. Ondfiich 1,10

10. Trnavsk˘ 1,00 11. Pour 1,00 12. Hrdina 1,00

6. Hod o‰tûpem
Druhou polovinu sobotního zápolení zahájil hod o‰tûpem. Velk˘m

favoritem byl drÏitel platného rekordu z minulého roãníku Miroslav
Konias, kter˘ dokázal o‰tûp poslat do vzdálenosti 36 metrÛ a 10 centi-
metrÛ. Na dílãí vítûzství hodlal zaútoãit i loni druh˘ Franti‰ek Vicány,
ale ten se letos nepotkal pfiíli‰ s technikou a zÛstal za oãekáváním. To
samé se v‰ak dá fiíci o Koniasovi, kter˘ se alespoÀ tfietím pokusem
dostal nad hranici tfiiceti metrÛ a skonãil tfietí. Od úvodní série vedl
hodem dlouh˘m 34,30 Jaroslav Tomka, nakonec v‰ak skonãil v o‰tûpu
druh˘. V poslední sérii jej totiÏ pfiekonal o pûtadvacet centimetrÛ 
Ladislav Kuzma, kter˘ i nadále d˘chal v celkovém pofiadí na záda 
druhého Tomky. 

1. Kuzma 34,55 2. Tomka 34,30 3. Konias 31,86
4. P. Kube‰ 29,68 5. Hlu‰tík 29,59 6. Vicány 27,74
7. M. Kube‰ 26,20 8. Dvofiák 22,10 9. Pour 21,92

10. Ondfiich 18,90 11. Trnavsk˘ 18,30 12. Hrdina 18,30  

7. Trojskok z místa
Sedmou disciplínou desetiboje byl trojskok. Ten je od samotného

poãátku kaplického desetiboje uzpÛsoben˘ dovednostem a schopnostem
amatérsk˘ch sportovcÛ, a tak se trojskok provádí bez rozbûhu, pouze 
z místa. Bodovalo se dle tabulek skoku dalekého. Neotfiesiteln˘m 
favoritem této disciplíny je vÏdy Franti‰ek ¤íha, ten v‰ak bohuÏel letos
na startu nebyl. A tak se znovu dávaly nejvût‰í nadûje Miroslavu 
Koniasovi. Ten papírové pfiedpoklady naplnil, kdyÏ se jako jedin˘
dostal pfies sedmimetrovou hranici, a to o 37 centimetrÛ. Za sv˘m 
maximem z loÀska zaostal jen o tfii. Tomka s Kuzmou dále svádûli
tûsn˘ souboj. V této disciplínû byl o kousek lep‰í Tomka.

1. Konias 7,37 2. Tomka 6,85 3. Kuzma 6,78
4. Hlu‰tík 6,35 5. P. Kube‰ 6,25 6. M. Kube‰ 5,88
7. Vicány 5,68 8. Ondfiich 5,60 9. Dvofiák 5,39

10. Trnavsk˘ 4,90 11. Hrdina 4,38 12. Pour 4,00 

Dokonãení na stranû 14
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8. Bûh na 60 metrÛ pfiekáÏek
Drobné zmûny doznala osmá disciplína desetiboje. Bûh na 60 metrÛ

pfiekáÏek byl oproti loÀské premiéfie pro závodníky ponûkud tûÏ‰í, 
pfiesto si zmûnu pochvalovali. PfiekáÏky byly totiÏ o poznání vy‰‰í neÏ
pfii loÀské premiéfie. První tfii pfiíãky znovu obsadila trojice nejlep‰ích
v celkovém pofiadí. Jedin˘ Konias dokázal zastavit stopky pod hranicí
deseti vtefiin. Na pfiekáÏkách zabral Franti‰ek Vicány, kter˘ obsadil
dílãí ãtvrté místo, ale v celkovém pofiadí se z prÛbûÏného sedmého
místa vy‰vihl na pátou pfiíãku a to navíc s dostateãn˘m náskokem pfied
dal‰ími desetibojafii. 

1. Konias 9,54 2. Kuzma 10,20 3. Tomka 10,25
4. Vicány 11,24 5. Dvofiák 11,57 6. M. Kube‰ 12,13
7. Hrdina 15,13 8. Ondfiich 15,69 9. Hlu‰tík 16,01

10. P. Kube‰ 16,78 11. Trnavsk˘ 16,80 12. Pour 17,20  

9. Hod diskem 
V leto‰ním roce se házelo lehãím diskem neÏ v loÀském roce 

a podle tohoto také vypadaly v˘kony jednotliv˘ch závodníkÛ. Devátá
disciplína desetiboje navíc rozlu‰tila tajenku na medailov˘ch pozicích.
K pfiedposlednímu hodu diskafiského klání se postavil Ladislav Kuzma
a bezkonkurenãním v˘konem 31,75 metrÛ disk vyhrál o více jak ãtyfii
metry pfied Koniasem. Daleko rozhodující v‰ak byl více jak sedmimet-
rov˘ rozdíl mezi ním a Tomkou. Kuzma smazal více jak stobodové
manko v celkovém pofiadí a posunul se pfied závûreãnou ãtvrtkou na
druhé místo. Velké trápení v disku zaÏíval Franti‰ek Vicány, kter˘ po
dvou pokusech nemûl na svém kontû Ïádn˘ v˘kon, a to díky dvûma 
pfie‰lapÛm. Tfietím hod staãil sice jen na desáté místo v disciplínû, 
dÛleÏit˘ v‰ak byl bodov˘ pfiísun, kter˘ jej udrÏel na pátém místû.          

1. Kuzma 31,75 2. Konias 27,58 3. Hlu‰tík 26,65
4. P. Kube‰ 24,60 5. Tomka 24,60 6. M. Kube‰ 24,25
7. Ondfiich 24,20 8. Pour 23,70 9. Dvofiák 23,50

10. Vicány 20,95 11. Hrdina 20,60 12. Trnavsk˘ 19,16

10. 400 metrÛ
Pfied závûreãnou ãtyfistovkou bylo jasné, Ïe asi jen tûÏko se bude

nûco mûnit na prvním místû Miroslava Koniase, zvlá‰È kdyÏ je z loÀska
drÏitelem rekordu v ãase 1 minuta a 11 vtefiin. Druh˘ Kuzma mûl také
jasn˘ plán, drÏet se Tomky a uhájit druhé místo v koneãném pofiadí. Od
samotného startu Konias ukázal v‰em záda, i kdyÏ nûktefií ani ta záda

po chvíli nevidûli. DrÏel se totiÏ hesla, Ïe ãtvrtka je nejdel‰í sprint 
a ãasem 1 minuta a 6 vtefiin o pût sekund pfiekonal svÛj vlastní rekord.
Kuzma ve fini‰i dokázal pfiespurtovat Tomku. Pofiadí na medailov˘ch
pozicích bylo jasné.

1. Konias 1:06 2. Kuzma 1:22 3. Tomka 1:23
4. Hlu‰tík 1:28 5. M. Kube‰ 1:31 6. P. Kube‰ 1:41
7. Vicány 2:02 8. Ondfiich 2:10 9. Dvofiák 2:10

10. Hrdina 2:19 11. Trnavsk˘ 2:24 12. Pour 2:54

Celkové pofiadí
âtvrt˘ roãník kaplického RAFANDA desetiboje je jiÏ minulostí.

Opût byly k vidûní zajímavé v˘kony, rÛzné techniky jednotliv˘ch 
atletÛ. Potû‰ila úãast. Dvanáct závodníkÛ – to je o dva více neÏ loni.
·koda, Ïe chybûli nûktefií tradiãní soutûÏící, kter˘m vystavila stopku
zranûní, ãi pracovní povinnosti. Roli nejvût‰ího favorita naplnil Miroslav
Konias, kter˘ dokázal obhájit své loÀské premiérové vítûzství. Letos 
v deseti disciplínách nasbíral o sedm bodÛ ménû. Druh˘m místem 
pfiekvapil Ladislav Kuzma, kter˘ zastínil fiadu mlad‰ích soupefiÛ. 
Vysok˘ standard znovu prokázal Jaroslav Tomka, kter˘ stejnû jako loni
skonãil tfietí. O 400 bodÛ si v‰ak vylep‰il své osobní maximum. 
Premiérová úãast na desetiboji a koneãné ãtvrté místo, to je vizitka
Michala Kube‰e. Obhajoba pátého místa, vylep‰ení osobního maxima, 
s tím mohl b˘t spokojen˘ Franti‰ek Vicány, i kdyÏ v o‰tûpu od sebe
ãekal lep‰í v˘kony. Ústupem ze slávy lze hodnotil ‰estou pfiíãku Pavla
Hlu‰tíka, kter˘ v pfiedchozích roãnících vÏdy bojoval o stupnû vítûzÛ.
Sedmou pozici obsadil druh˘ z nováãkÛ Petr Kube‰. Osm˘ skonãil
Ale‰ Dvofiák, kter˘ mûl velkou radost z pfiekonání tfiítisícové hranice
bodÛ. Loni v‰ak mûl v koneãném souãtu pfies ãtyfii tisíce bodÛ. 
S umístûním na devátém místû byl spokojen˘ Petr Ondfiich, kter˘
bodoval pfiedev‰ím ve vrhaãsk˘ch disciplínách. To samé lze fiíci 
i o celkovû desátém Franti‰ku Pourovi. I on za své v˘kony zaslouÏí
pochválit. Jedenáctou pfiíãku obsadil Jifií Hrdina. Ten svého nejlep‰ího
dílãího umístûní dosáhl v bûhu s pfiekáÏkami, kde byl sedm˘. Ne posled-
ní, ale dvanácté místo obsadil nejstar‰í závodník osmapadesátilet˘ Jan
Trnavsk˘, kter˘ absolvoval cel˘ desetiboj a za své v˘kony si vyslouÏil
uznal˘ potlesk sv˘ch soupefiÛ pfii závûreãném vyhodnocování.              

1. Miroslav Konias 6235 bodÛ 7. Petr Kube‰ 4017 bodÛ
2. Ladislav Kuzma 5521 8. Ale‰ Dvofiák 3469
3. Jaroslav Tomka 5490 9. Petr Ondfiich 2957
4. Michal Kube‰ 4554 10. Franti‰ek Pour 2501
5. Franti‰ek Vicány 4262 11. Jifií Hrdina 2339
6. Pavel Hlu‰tík 4224 12. Jan Trnavsk˘ 2118
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Recyklací star˘ch spotfiebiãÛ 
na‰e obec v˘raznû pfiispûla 
k ochranû Ïivotního prostfiedí
Loni obãané odevzdali k recyklaci 517 televizí, 211 monitorÛ 

a 8 019,29 kg drobného elektra.

Obãané na‰í obce jiÏ nûkolik let zodpovûdnû tfiídí elektroodpad.
Nyní mÛÏeme pfiesnû vyãíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin ãi vody jsme díky recyklaci u‰etfiili Ïivotnímu 
prostfiedí. Víme také, o kolik jsme sníÏili produkci skleníkov˘ch plynÛ
nebo nebezpeãného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
spoleãnosti ASEKOL, která pro nás zaji‰Èuje sbûr a recyklaci vytfiídû-
n˘ch elektrozafiízení. Na‰e obec získala certifikát vypovídající nejen
o pfiínosech tfiídûní televizí a poãítaãov˘ch monitorÛ, ale také o v˘znamu
sbûru drobn˘ch spotfiebiãÛ.

Studie LCA posuzuje systém zpûtného odbûru CRT televizorÛ,
poãítaãov˘ch monitorÛ a drobného elektrozafiízení. Hodnotí jejich sbûr,
dopravu a zpracování aÏ do okamÏiku finální recyklace jednotliv˘ch
frakcí vyfiazen˘ch spotfiebiãÛ do nového produktu. Pro kaÏdou frakci
byly vyãísleny dopady na Ïivotní prostfiedí. V̆ sledky studie jsou 
prezentovány jako spotfieba energie, surovin, emise do ovzdu‰í, vody 
a produkce odpadu. Koneãná bilance vyznûla pro zpûtn˘ odbûr elektro-
zafiízení jednoznaãnû pozitivnû, a to ve v‰ech aspektech.

V̆ sledek studie jednoznaãnû prokázal, Ïe zpûtn˘ odbûr elektro-
zafiízení, i tûch nejmen‰ích, má nezanedbateln˘ pozitivní dopad na
Ïivotní prostfiedí. Zpûtn˘ odbûr a recyklace napfi. stovky mobilních
telefonÛ uspofií tolik energie, kolik spotfiebuje moderní úsporná lednice
za více neÏ 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde
ke sníÏení spotfieby ropy, na kterou osobní automobil ujede témûfi 100
kilometrÛ, nebo dojde k úspofie 392 litrÛ pitné vody. Stejné mnoÏství je
napfiíklad spotfiebováno pfii 30 cyklech myãky nádobí.

„Z Certifikátu Enviromentálního vyúãtování spoleãnosti ASEKOL
vypl˘vá, Ïe obãané na‰í obce v loÀském roce vytfiídili 517 televizí, 211
monitorÛ a 8 019,29 kg drobn˘ch spotfiebiãÛ. Tím jsme uspofiili 304,80
MWh elektfiiny, 15 952, 67 litrÛ ropy, 1 312, 84 m3 vody a 10, 86 tun
primárních surovin. Navíc jsme sníÏili emise skleníkov˘ch plynÛ 
o 63,31 tun CO2 ekv. a produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 261, 95 tun.“ 

KdyÏ si uvûdomíme, Ïe napfiíklad osobní automobil vyprodukuje
za rok provozu 2 tuny skleníkov˘ch plynÛ a jedna ãtyfiãlenná domác-
nost prÛmûrnû roãnû spotfiebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní ãísla. Proto si v‰ichni, ktefií zodpovûdnû tfiídí a pfiispívají
tak k ochranû Ïivotního prostfiedí, zaslouÏí obrovsk˘ dík.

Vzpomínka 
Dne 14. 7. 2014 uplynulo 90. let od narození Záboje âampuly,

fieditele b˘valého Okresního stavebního podniku v âeském Krumlovû 
a posléze pracovníka vefiejné správy. V roce 1938 byl s rodiãi vyhnán
ze svého rodného mûsta i zemû. Jako student byl totálnû nasazen˘, 
pracoval na nucen˘ch pracech v Nûmecku a po velk˘ch váleãn˘ch
útrapách, jak du‰evních, tak i fyzick˘ch se s podlomen˘m zdravím 
v r. 1945 vrátil zpût. Po pobytu v lékafiském zafiízení se rodina 
rozhodla pfiestûhovat do tehdej‰ího malého pohraniãního mûsta 
Kaplice. Jeho povaha mu nedovolovala neãinnû pfiihlíÏet a zaãal se
ihned neúnavnû a s pracovitostí jemu vlastní, podílet na rozvoji mûsta.
Byl piln˘, skromn˘, spolehliv˘ a obûtav˘. V̆ sledky jeho práce jsou
i po letech stále vidût. Mûl rád lidi a snaÏil se jim v‰emoÏnû s jejich
problémy pomáhat. Jako ãlovûk, kter˘ zaÏil nûkolikaleté váleãné hrÛzy
byl pak dlouholet˘m ãlenem organizace âeského svazu bojovníkÛ za
svobodu v Kaplici i v âesk˘ch Budûjovicích. Mûsto Kaplice, které mûl
tak rád se stalo jeho doÏivotním domovem, kde na‰el klid, ‰tûstí 
a spokojenost s celou rodinou. 

Drah˘ manÏeli a táto, stále na tebe vzpomínáme.
ManÏelka Jitka, 

dûti Vanda a Radim s rodinami.
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„Tak je to tady paní Müllerová ...“

I touto parafrází svûtového románu lze charakterizovat nastartované dûní, které vyvrcholí komunálními volbami
10.–11. fiíjna. Stávající vedení nás bude pfiesvûdãovat, Ïe v‰e ãinilo lépe a nejlépe pro obãana a urãitû i v pfií‰tím 
období nás povede k lep‰ím zítfikÛm. Opozice bude silnû kritická a témûfi v‰e naopak strhá. A za jakou hranici pÛjdou
ti, ktefií se na radnici usilovnû chystají? Ostatnû jiÏ nyní, prostfiednictvím tzv. bulletinu ãi na internetov˘ch sítích, se
setkáme s obojím. Pochopitelnû, Ïe budete oslovováni i námi, tj. SdruÏením Nezávisl˘ch KandidátÛ - SNK. 
NepÛjdeme, a ani v minul˘ch volebních obdobích jsme ne‰li, cestou chvalozpûvÛ ãi ‰píny. DÛraznû dodrÏujeme 
zdánlivû v‰ední heslo

„tradice a j istota“ .

Tradice je propojení na‰ich kandidátÛ v nûkolika generacích s tímto mûstem a jistota je na‰e pravidelné pÛsobení
tfiemi aÏ ãtyfimi ãleny v zastupitelstvu a radû mûsta, kdy dokonce ve dvou volebních obdobích byl z na‰ich fiad 
ustanoven starosta. Tradicí a jistotou je i 20-ti leté fungování na‰eho sdruÏení vedeného cílem spojovat a nerozdûlovat
názorová seskupení v zastupitelstvu mûsta. To je motiv, kter˘ je pro chod mûsta tím nejpodstatnûj‰ím. Tradicí 
a jistotou je i stálost ãlenÛ sdruÏení bez „politické turistiky“ kandidátÛ k jin˘m seskupením ãi pfiestupÛm „pod kfiídla“
zrovna vládnoucí strany.

Na‰imi kandidáty jsou:

1. Jiskra Ferdinand 7. Kocanda Radek 13. Toncar Karel 19. Brázdová Milada
2. Krba Jifií 8. Bauernöpl Franti‰ek 14. Voglová Alena      20. Cinádr Jan
3. Kostková Jifiina 9. Svûtl˘ Karel 15. Mácha Karel 21. Pulec Martin
4. Jouza Pavel 10. ·tûpán Jan 16. Kfiiva Jaroslav                            
5. Sládková Jitka 11. Seltsam Josef 17. Románek Milan                    
6. Stfiíbrn˘ Jifií   12. Granec Libor 18. Ma‰ek Josef

Pozor na polopravdy, mÛÏeme se ocitnout v té ‰patné polovinû.


