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   Tři králové v Kaplici 
 

„My t ři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám!“ 
S radostí a chutí jsme zpívali tuto písničku, když jsme 7. 1. 
odpoledne a 8. 1. dopoledne procházeli Kaplicí. Proč 
s radostí? Věděli jsme totiž, že naše koledování přinese 
pomoc těm nejchudším a nejubožejším lidem na světě.  
Tříkrálovou sbírku organizuje Česká katolická charita každý 
rok. Mnoho dětí putuje v týdnu okolo svátku Svatých Tří 
králů našimi městy v doprovodu dospělých, asistentů, nesou 
zapečetěnou kasičku a průkaz s pověřením. Převlečeni za 
Kašpara, Melichara a Baltazara, mudrce od Východu, kteří 
putovali za hvězdou až do Betléma k narozenému Ježíši, 
kráčí koledníci ulicemi měst. Přejí lidem štěstí a zdraví do 
nového roku, píší nad vchody K + M + B 2005 (což v latině 
znamená „Kristus žehnej tomuto domu) a vybírají dobrovolné 
příspěvky pro chudé oblasti na světě, letos zvlášť do 
jihovýchodní Asie na postižené vlnou tsunami.  
Měla jsem možnost se této sbírky aktivně zúčastnit a jsem za 
to vděčná. Jedno krásné přísloví říká: S Bohem začni každé 
dílo, podaří se ti až milo. Naše dílo jsme začali v pondělí 
odpoledne v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše, kde se 
sešlo asi 50 králů z celého kraje a společně jsme přijali 
požehnání z rukou generálního vikáře P. Baxanta. V Kaplici 
nás lidé vlídně přijímali, hojně přispívali a byli na nás hodní. 
Mrzí mě, že jsme se nemohli zastavit u každého obyvatele 
tohoto města a chci se zároveň těm, kteří se nás nedočkali, 
moc omluvit. Byli jsme ale pouze jedna skupinka a tak jsme 
zvládli obejít jen část Kaplice. Příští rok, doufáme, utvoříme 
skupinek více a navštívíme i ty, na které se letos nedostalo. 
Kdo naší skupinu tento rok tvořil? Jana Kvapilová, Kristýna 
Perausová, Nikola a Gábor Helmešovi, Markéta Interholzová, 
já a naše milá paní katechetka Mgr. Štěpánka Talířová. 
Přísloví se skutečně vyplnilo. Naše kaplická sbírka činila 
9.991,- Kč, které byly odeslány na konto České katolické 
charity v Praze.  
Chtěla bych moc poděkovat za příjemnou spolupráci 
s Městským úřadem, zvlášť s paní S. Šindelářovou a 
především Vám všem, kteří jste svým darem přispěli na 
dobrou věc. Kéž je Vám to v roce 2005 bohatě odplaceno. 

Blanka Talířová 
 
 

   Kaplice na internetu 
 

Někteří z vás, kteří se čas od času toulají světem nazývaným 
Internet, již možná zaregistrovali inovované webové stránky 
Města Kaplice. Pod adresou www.mestokaplice.cz naleznete 
informace městského úřadu, aktuální kulturní nabídku včetně 
programu kina nebo jízdní autobusové řády v regionu. Ke 
stažení jsou zde soubory zákonů, vyhlášky, případně další 
tiskopisy z jednotlivých odborů MěÚ. Postupně je tu také 
dotvářen seznam kaplických služeb a firem, firmy se mohou 
registrovat bezplatně. Pro nejbližší dobu se chystá fotografic-
ká galerie, kde si budete moci prohlédnout aktuální záběry 
z kulturních akcí, např. z letošní plesové sezóny. Do budouc-
na plánujeme webovou kameru a virtuální prohlídku městem.  
Stránky jsou v současné době v budování a jakékoliv další 
Vaše nápady očekáváme na adrese: webmaster@kaplice.info. 
 

   Starost ův sloupek 
 

Dovolte blíže specifikovat dvě usnesení zastupitelstva, k 
nimž se vedou různé rozpravy. První se týká výstavby 
nového mostu přes Černou Na Papírně a podílu města na této 
realizaci. Po povodni v roce 2002 byl zde z hmotných rezerv 
státu osazen provizorní most, jehož zápůjčka končí letošním 
rokem. Přes rok probíhající jednání o jeho náhradě mostem 
novým ztroskotávala na faktu, že je lokalizován na vlastní tj. 
místní komunikaci a nikoliv na silnici II. nebo III. třídy, jež 
spadají do kompetence Jihočeského kraje a který je postupně 
po následcích povodní opravuje. Financování „našeho“ mostu 
je tak na bedrech města, protože kraj nemůže zafinancovávat 
jiný než svůj majetek. 
Řešení se ukazuje prostřednictví dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj, kde však spolupodíl, v případě jejího přidělení, 
činí 30 %. To při rozpočtu nového mostu, který je cca 10 
milionů, činí 3 miliony. Tato částka výrazně zatěžuje 
rozpočet města nejen prakticky, ale i z psychologického 
hlediska, neboť se před téměř třemi roky jednalo o přírodní 
katastrofu a navíc v tomto případě stržení mostu nezpůsobila 
povodeň, nýbrž protržení „Soběnovské přehrady“. I tak 
zastupitelé rozhodli o podílu, protože tato místní komunikace 
významně propojuje Kaplici směrem na Přísečno, Soběnov či 
Besednici a dost těžko si zde dovedeme představit brod. 
Druhé, zdánlivě přízemní, souvisí s investičním příspěvkem 
Městu Č. Krumlov na výstavbu psího útulku ve výši 750 
000,- Kč. Podle veterinárního zákona musí mít město pro tzv. 
toulavé psy psí útulek, jehož výstavba by kromě výrazné 
investice přinesla řešení dalších tj. provozních aj. kroků. 
Takto máme na základě smlouvy jedno místo nepřetržitě 
rezervováno pro případné umístění odložených či ztracených 
psů, přičemž sazba za toto umístění činí 70 % skutečných 
nákladů. Na základě evidence bude výše uvedená částka 
podle skutečnosti umořována. Statistika let minulých ukazuje 
na několikaleté řešení této problematiky.  
Přejme si minimum spadlých mostů a maximum slušných 
lidí, kteří své němé kamarády neopustí. 

Ferdinand Jiskra 
 
 
 

Zápis do prvních tříd ZŠ Fantova a ZŠ Školní - 10. a 11. 2. 2005 (čtvrtek, pátek) - od 14.00 do 17.00 hodin 
Pokud počty zapsaných převýší 90, předpokládá Město Kaplice, že dojde k otevření dvou tříd na ZŠ Fantova a dvou tříd na ZŠ Školní. 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení  z 19. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 13. ledna 2005 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schválilo  
▪ prodej pozemku p.č. 442/4 k.ú. Kaplice o výměře 10 m² Josefu a 

Boženě Pokrývkovým, bytem Kaplice 816 za cenu 100,- Kč/ m² + 
náklady spojené s prodejem (dále NSP) 
▪ prodej pozemku p.č. 1808/1 k.ú. Mostky o výměře 78 m² Alžbětě 

Ondráčkové a Petrovi Ondráčkovi, bytem Květoňov 10 za cenu 
50,- Kč/ m² + NSP  
▪ prodej pozemku p.č. 1523 k.ú. Kaplice o výměře 94 m² firmě 

ATYS Bohemia s.r.o. Kaplice za cenu 1,- Kč/ m² - NSP hradí 
Město Kaplice  
▪ směnu pozemku p.č. 566/3 k.ú. Kaplice o výměře 86 m² ve 

vlastnictví Farního sboru ČCE České Budějovice za pozemek 
566/4 k.ú. Kaplice o výměře 86 m² ve vlastnictví Města Kaplice    
▪ prodej pozemku p.č. 76/33 k.ú. Pořešín o výměře 781 m² Janu 

Tampírovi, bytem Pořešín 66 a Věře Tampírové, bytem Besednice 
308 za cenu 100,- Kč/ m² + NSP 
▪ prodej pozemku p.č. 76/34 k.ú. Pořešín o výměře 782 m² Ing. 

Vlastimilu a Janě Němečkovým, bytem Velešín 234 za cenu 100,- 
Kč/ m² + NSP 
▪ prodej pozemku p.č. 76/35 k.ú. Pořešín o výměře 782 m² Zdeňce 

Šrámkové, bytem Pořešín 60 za cenu 100,- Kč/ m² + NSP 
▪ prodej pozemku p.č. 76/36 k.ú. Pořešín o výměře 781 m² Josefu a 

Libuši Kaněrovým, bytem Kaplice 542 za cenu 100,- Kč/ m² + 
NSP 
▪ prodej pozemku p.č. 76/38 k.ú. Pořešín o výměře 772 m² Ondřeji 

Laštovkovi, bytem Kaplice 511 za cenu 100,- Kč/ m² + NSP 
▪ prodej pozemku p.č. 76/39 k.ú. Pořešín o výměře 774 m² 

Radimovi Nekužovi, bytem Horní Dvořiště 5 a Marii 
Krauskopfové, bytem Vyšší Brod 38 za cenu 100,- Kč/ m² + NSP 
▪ prodej pozemku p.č. 76/40 k.ú. Pořešín o výměře 779 m² Petrovi 

Kaněrovi, bytem České Budějovice 1016/14 za cenu 100,- Kč/ m² 
+ NSP 
▪ zveřejnění záměru prodeje objektu bývalého Kulturního domu v 

Blansku čp. 40, včetně stavební parcely č. 16 k.ú. Blansko - 
minimální cena dle znaleckého posudku 2.198.000,- Kč + NSP 
▪ odkoupení garáže na pozemku Města Kaplice p.č. 1577/2 k.ú. 

Kaplice od Jiřího Smetany, bytem Český Krumlov čp. 241 za cenu 
dle znaleckého posudku  
▪ odkoupení garáže na pozemku Města Kaplice p.č. 1577/3 k.ú. 

Kaplice od Vladimíra a Marie Rauchových, bytem Kaplice 306 za 
cenu dle znaleckého posudku  
▪ odkoupení garáže včetně st. parcely č. 1579/4 k.ú. Kaplice od 

Ladislava a Pavlíny Hrstkových, bytem Kaplice 745 za cenu dle 
znaleckého posudku 
▪ odkoupení garáže včetně st. parcely č. 1579/5 k.ú. Kaplice od Jana 

a Boženy Neubauerových, bytem Kaplice 111 za cenu dle 
znaleckého posudku 
▪ odkoupení 2 garáží na pozemku Města Kaplice p.č. 1577/4 a p.č. 

1579/3 k.ú. Kaplice - vlastnictví garáží předáno k řešení 
právníkovi města 
▪ prominutí penále z dlužného nájemného z pronájmu nebytových 

prostor v čp. 125 Kostelní ulice p. Petře Sedláčkové, bytem 
Pohorská Ves za podmínky, že p. Sedláčková uhradí dlužné 
nájemné, včetně soudních výloh nejpozději do 31. 5. 2005 - v 
případě nedodržení tohoto termínu bude zahájeno exekuční řízení 
▪ provedení změn rozpočtu města za rok 2004 dle návrhu 

předloženého finančním odborem Městského úřadu Kaplice  
▪ Vnitřní směrnici pro provádění změn a úprav rozpočtu tak, jak 

byla předložena  
▪ navýšení mzdových prostředků pro rok 2005 na základě nař. vlády 
č. 637/04 Sb. dle předloženého návrhu   
▪ Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na realizaci 

stavby psího útulku uzavřenou mezi Městem Český Krumlov a 
Městem Kaplice tak, jak byla předložena  

▪ Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru MUDr. 
Ctiborem Látalem ve výši 50.000,- Kč na podporu sociálního 
programu města  
▪ odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Kaplice dle 

nař. vlády č. 697/2004 Sb., včetně principu odměňování, dle 
předloženého návrhu 
▪ v případě přidělení dotace na výstavbu nového mostu na Papírně 

uvolnění finančního podílu města ve výši 30 % z přiznané 
dotace  
▪ převod hrobky po rodině Schrötrů na hřbitově v Kaplici od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku 
Města Kaplice 
▪ účast Města Kaplice na dražbě souboru nemovitostí s 

příslušenstvím - budova bez č.p. s pozemky p.č. 852/22, 852/29, 
852/52 a soubor pozemkových parcel č. 852/55, 852/56, 852/57, 
852/77, 852/78 vše v k.ú. Kaplice  
▪ stanovisko k „Vyhledávací studii trasy železniční trat ě České 

Budějovice-státní hranice-Linec“:  
  * Zastupitelstvo města Kaplice žádá předkladatele studie o 
přehodnocení návrhu  těch variant tras, které nerespektují upravenou 
původní variantu trati, tj. trasy B2, B5   
  * finanční náklady trasy B2, B5 jsou jednoznačně ze všech 
předložených variant výrazně nejnižší a její realizace zasáhne 
stavební činností minimálně do krajiny a do negativního vlivu na 
životní prostředí  
 

II. souhlasí,  
▪ aby tam, kde Město Kaplice jedná s občany (dlužníky) a 

vystupuje jako soukromý subjekt, bylo možno podmínit žádost 
občana a další jednání tím, že nejprve bude městu uhrazena 
pohledávka, a potom řešena žádost občana - stejně tak, postupovat 
v případě pohledávek vůči Správě domů města Kaplice s.r.o. a 
Technickým službám města Kaplice s.r.o.  

 

III. doporu čuje   
▪ Radě města Kaplice otázku využití tělovýchovné haly ZŠ Školní s 

návrhem školské a kulturní komise projednat na jednání rady dne 
24. 1. 2005  

 

IV. pověřuje  
▪ vedení Města Kaplice vyvoláním jednání se zástupci Povodí 

Vltavy a E.ON ohledně finančního podílu na vybudování 
nového mostu na Papírně 
▪ vedení Města Kaplice požádat majitele nemovitostí a pozemků o 

informování Města Kaplice v případě záměru jejich prodeje či 
pronájmu   
▪ odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice a Městskou policii v Kaplici 

provedením kontroly a zdokumentováním úhrad parkovného na 
parkovišti v  bývalých kasárnách s návrhem řešení poplatku 
kamionů  
▪ finanční výbor opakovaně projednat výši poplatku za užívání 

veřejného prostranství - reklamní tabule dle Vyhlášky města o 
místních poplatcích a návrh předložit zastupitelstvu města z 
důvodu nerentabilnosti stávající částky          
▪ odbor životního prostředí MěÚ Kaplice prověřit stížnosti občanů 

týkající se hlučnosti a úniku zplodin z lakovny firmy BRAWE a 
projednat s Povodím Vltavy termín opravy jezu u parku   
▪ odbor správy majetku MěÚ Kaplice prověřením stavu chodníku v 

městském parku u rybníčku a stavu zábradlí mostu k čistírně 
odpadních vod.    

 

Mgr. F.  Jiskra, starosta města           J. Kaloš, místostarosta 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
únor

 
 
 

 
 

2. středa Komedie USA    105 min.  
3. čtvrtek SEXBOMBA OD VEDLE  
20.00 hod.  Komedie o střetu protichůdných světů, názorů a 

odlišných životních zkušeností. O mladíkovi, 
který přijde o svou nevinnost a dívce, která se 
pokouší ji znovu získat. Režie: L. Greenfield. 
Hrají: E. Cuthbert, E. Hirsch ….  

  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
6. neděle Thriller USA    119 min.   
7. pondělí COLLATERAL 
20.00 hod. Tom Cruise jako nájemný vrah s úkolem 

zlikvidovat během noci hned několik životů a 
Jamie Foxx jako taxikář, rukojmí, jeho 
nedobrovolný pomocník a … zoufalý svědek. 
Režie: M. Mann  

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
9. středa Sci-fi thriller USA    101 min.  
10. čtvrtek VETŘELEC VS. PREDÁTOR 
20.00 hod. Ať už vyhraje ten nebo onen, lidé prohrávají…  
   Režie: P. W. S. Anderson.  
   Hrají: L. Henriksen, S. Lathan 
 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
13. neděle Výpravná retro sci-fi USA /VB 106 min.   
14. pondělí SVĚT ZÍTŘKA 
20.00 hod.  Přijdou bez varování. Zaútočí bez slitování. 

Zmizí beze stopy… Nevídaná podívaná o 
záchranné misi jednoho stíhacího pilota, udatné 
reportérky a krásné kapitánky. Režie: K. Conran. 
Hrají: Jude Law, G. Paltrow, Angelina Jolie  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
16. středa Drama USA   79 min.  
17. čtvrtek OTEVŘENÉ MOŘE 
20.00 hod. Zoufalý manželský pár, zapomenutý při 

potápěčském výletu, bojuje na otevřeném moři o 
život, ale ani touha přežít není nekonečná… 
Natočeno podle skutečné události.  

   Režie: Ch. Kentis. Hl. role: B. Ryan, D. Travis 
 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno  
20. neděle Akční film USA   114 min.   
21. pondělí OKRSEK 49 
20.00 hod. Oheň je jejich osud. I hasič - záchranář může 

zažít akci, kdy jednoho dne čeká v plamenech a 
ve rdousivém dýmu na záchranné družstvo nebo 
svou smrt…  

  Režie: J. Russell. Hrají: J. Phoenix, J. Travolta  
 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 22. úterý         Česká komedie   99 min.  
 23. středa SNOWBOARĎÁCI 
 20.00 hod. Dva šestnáctiletí kluci vyrážejí poprvé v životě 

bez rodičů na hory…  
   Režie: K. Janák. Hrají: V. Kotek, J. Mádl,  
   L. Vondráčková, J. Langmajer 
 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno  
27. neděle Akční horor Německo/VB /Francie 94 min.   
28. pondělí RESIDENT EVIL: APOKALYPSA 
20.00 hod. Boj na život a na smrt ve městě mrtvých – to je 

úkol zkušené a novými schopnostmi obdařené 
Alice a odvážné Jill Valentine.  

  Režie: A. Witt. Hl. role: M. Jovovich 
 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 
 

Na březen připravujeme v Kině Kaplice: ALEXANDR 
VELIKÝ, NA DOTEK, KAME ŇÁK 3, VZPOURA VE 
VĚZNICI CARANDIRU, LOVCI POKLADŮ …  

 
 
 
 
 

5. února, sobota     od 20.00 hodin   

PLES HASIČŮ POŘEŠÍN 
K poslechu hraje dechová hudba Šumavanka. Bohatá tombola.  
Předprodej: tel. 380 323 047.  
Slovanský dům 
 
 

5. února, sobota 
MATURITNÍ PLES  

OSMILETÉHO GYMNÁZIA Kaplice 
Sál kulturního domu 
 

11. února, pátek    od 20.00 hodin 

PLES HASIČŮ KAPLICE 
Slovanský dům 
 

12. února, sobota    od 21.00 hodin 

DISCO SHOW 
S turnajem ve fotbálku… 
Kulturní dům 
 

17. – 20. února pro veřejnost           od 10.00 do 18.00 hodin 

VÝSTAVA TROFEJÍ 
Chovatelská přehlídka trofejí uživatelů honiteb. 
Sál kulturního domu 
 

22. února, úterý              čas bude upřesněn 

ON THE ROAD – NA CESTĚ 
Na kole jižní Indií a Srí Lankou 

Cestopisná beseda s Janem Vlasákem, cestovatelem, který se 
nerozpakuje vyjet na kole třeba na ledový sever nebo na Dálný 
Východ. O své návštěvě, dnes tak smutně proslavených míst přijede 
besedovat do Kaplice …  
Kulturní dům 
 

25. února, pátek    od 19.00 hodin 
TANEČNÍ VĚNEČEK 
Pro zájemce je již připraven kurz pro pokročilé !  Bližší info KIC. 
Sál kulturního domu 
 

26. února, sobota    od 20.00 hodin 

MAŠKARNÍ BÁL  / TJ SPARTAK 
Hraje Bud Band. Předprodej vstupenek v Infocentru od 7. 2.  
Sál kulturního domu 
 
  

Kulturní dům v únoru dále nabízí:    
 

MAŽORETKY  
Hlásit se mohou dívky od 8 – 12 let. Středa:  15.30 – 17.00 hodin 
Malý sál v 1. patře  
 

POUŠTNÍ RŮŽE 
Škola orientálních tanců. Nábor začátečníků probíhá: 25. 1. - 30. 2. 
Přihlásit se můžete na tel. 723 982 391, mail: gauhara@post.cz nebo 
každý čtvrtek od 17.00 do 21.00 hod. v tančírně v přízemí KD.  
 

AEROBIK S ALENOU  
Úterý a čtvrtek:  19.00 – 20.00 hodin.  Neděle:  18.30 – 19.30 hodin. 
Step aerobik, bodystyling, rehabilitační cvičení (30,- Kč/ hodina). 
Nabízíme cvičení na magnetickém orbitracu (zpevňuje svalstvo 
celého těla, spaluje kalorie a měří jejich spotřebu, atd. ...)    
Malý sál v 1. patře  
 

 

17. 2. a 3. 3. od 17.00 hodin / Kostel sv. Petra a sv. Pavla 

Mše svatá pro mládež  

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
únor
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   21 tisíc návšt ěv v knihovn ě  
 

V roce 2005 bude knihovna slavit 60. výročí od svého 
založení. Po celou tu dobu fungovala bez přerušení a to i 
přesto, že se už několikrát stěhovala. Do některého 
z budoucích Zpravodajů se chystá zajímavá výprava do 
historie kaplické knihovny, dnes se však ohlédneme za 
uplynulým rokem 2004.  
V loňském roce tu bylo zapsáno 1.180 čtenářů, do toho 
započítáváme 390 čtenářů dětských. Spolu s pobočkami 
v Blansku a na sídlišti 9. května se může Městská knihovna 
pochlubit úctyhodným počtem návštěv, prošlo jí téměř 
21.000 lidí, v roce 2003 pro srovnání navštívilo knihovnu 
něco málo pod 20.000 lidí. Celkem jsme půjčili 89.254 knih a 
časopisů, o více jak 10.000 kusů než předloni. Děti v tomto 
konečném čísle zaznamenaly 26.319 výpůjček.   
Internetovou studovnu, kde jsou k dispozici dva počítače, 
navštívilo asi 1.100 zájemců (současná cenu za minutu 
provozu Internetu je 0,50 Kč).  
V roce 2004 jsme nakoupili asi 1.500 knih, jak naučného 
obsahu, tak beletrii. Mezi knihami, které nakupujeme, se 
vyskytují i tituly, jež jsou pro mnohé jedince nedostupné, což 
jistě také výrazně přispívá ke zvyšující se návštěvnosti. Vedle 
knih odebíráme 68 titulů novin a časopisů. Veškeré finanční 
prostředky na náš provoz a nákup knih dostáváme od Města 
Kaplice, za což děkujeme. 

knihovnice Městské knihovny v Kaplici 
 

 
 
 
 
 
 
1. 2.  Přes Bídu do Besednic    10 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Suchý vrch - Na Papírně – Přísečno - 
Bída - Besednice. Zpět autobusem v 13.25 hodin. 
8. 2.  Z Omleničky přes Zahrádky do Dolní Pláně  14 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hodin do Omleničky. Pěší trasa: 
Omlenička - Zahrádka - Silniční Domky - Osek – Hamr - Věžovatá 
Pláně - Dolní Pláně - autobus do Kaplice. 
15. 2.  Z Přibyslavi do Dolního Dvořiště  10 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hodin do Přibyslavi. Pěší trasa: 
Přibyslav - Hněvanov - Trojany - Dolní Dvořiště. Zpět autobusem. 
22. 2.  Do Klení      12 km 
Autobusem (nádr.) v 9.10 hodin do Benešova nad Černou. Pěší 
trasa: Benešov nad Černou - Klení - Valtéřov - Benešov nad Černou. 
Zpět autobusem. 
 

  Poděkování za kulturní vystupování  
 

při akcích Občanské komise za rok 2004 
 

Občanská komise Městského úřadu v Kaplici děkuje 
Základní umělecké škole a všem učitelům za hezké vystou-
pení žáků u příležitosti vánočního setkání důchodců a Svátku 
matek. Dále děkujeme Mateřské škole ze sídliště 1. máje za 
vystupování  při slavnostním Vítání dětí do života. 

Beseda pro důchodce 31. 1.  2005 
Občanská komise MěÚ Kaplice zve všechny občany - 
důchodce na besedu zaměřenou na činnost Městského úřadu. 
Na besedě budou zodpovězeny dotazy o práci jednotlivých 
odborů Městského úřadu apod. Beseda se koná v pondělí,  
dne 31. 1. 2005 od 16.00 hod., v sále Slovanského domu v 
Kaplici. Této besedy se zúčastní starosta města Kaplice pan 
Ferdinand Jiskra a tajemník pan Václav Malík. Těsíme se na 
účast všech občanů.  

Marie Ešpandrová 

   Z historie 
 

Počátky nejstarších dějin  
města Kaplice (6 /a) 
 

Dnes hledáme odpověď na dvě otázky, které se bezprostředně 
týkají nejstarších dějin města Kaplice. První otázka zní: Kde 
byla původní  kaple, která dala název pozdějšímu místu. 
Druhá je s ní spojená: Kde stál kostel blahoslavené Panny 
Marie v Kaplici , o kterém se zmiňuje listina z roku 1257.  
S politováním musíme konstatovat, že z doby předhusitské 
(kromě zmíněné listiny) se nezachovaly žádné záznamy, 
které by pomohly zodpovědět naše otázky. Dodnes se 
zachovalo všeobecně rozšířené mínění, které je písemně 
doloženo teprve z doby založení českobudějovické diecéze. 
Pochází z konce 18. století, tedy z doby osvícenství, ale i z 
doby romantismu. Toto mínění se postupem času ustálilo na 
téměř nevyvratitelné tvrzení, že původní kaple stála na místě 
dnešního kostelíka sv. Floriána. 
Tvrzení nacházíme nejprve v archivní Knize pamětihodností 
kaplického děkanátu (Liber memorabilium), která je psána 
příležitostně a útržkovitě. Vedle latiny je zde užívána 
němčina a v době pozdější i čeština. Kniha se začala psát 
roku 1788. Poprvé se zde vyskytuje písemně zachycené 
tvrzení, že kostel sv. Floriána stojí na starších základech 
původní kaple. V textu je napsáno, že původní kaple byla 
tam, kde je nyní nový presbytář malého českého kostela. 
Tento text z roku 1788 je velmi stručný a pochází od 
tehdejšího děkana, kterým byl Jan Pavel Spalt (čti: Špalt). 
Děkan Spalt se neodvolává na žádné písemné prameny, ani 
na žádná svědectví... 
Toto tvrzení mělo později svého zastánce, který je ještě více 
rozvinul do detailu. Byl jím významný inženýr architekt a 
historik architektury Antonín Cechner (1857 - 1942). 
Cechner dává uvedenému tvrzení odbornou podporu. Ve své 
knize „Soupis památek historických a uměleckých v 
politickém okresu Kaplickém“ (Praha 1921), která vyšla 
česky a německy, píše Cechner na stranách 90 až 91 doslova 
/text je zkrácen/: „Kostel sv. Floriána zvaný „Český kostel“, 
postavený na starších základech na konci XV. neb počátku 
XVI. století... Vnitřek jest proveden z počátku XVI. století, 
ale okolnosti, že presbytář nemá opěráků, dále že dlažba 
kostela jest o 5 stupňů hlouběji, než okolní terén, svědčí o 
větším stáří stavby, než by souditi se dalo dle architektury 
vnitřku; srovná-li se s tímto poznatkem stará tradice, dle které 
dáno jméno městu podle staré kaple, která tu nejdříve stála, 
lze souditi, že ježto základy a části zdí nad zemí z „českého 
kostela“ ukazují na konec XIII. století, mohly by tudíž 
náležeti oné prvotní kapli..." Na straně 86 má poznámku o 
kobce (místnosti) pod věží kostela sv. Petra a Pavla, která je 
přístupná z podkruchtí vnitřku kostela po 5 stupních 
(schodech): „Tato okolnost svědčí o velkém stáří věže. Byla 
podle toho věž dříve než loď a jest pravděpodobno, že stála v 
XIII. v ěku už jako zvonice sousedního kostela sv. Floriána, 
jenž rovněž má dlažbu hloub než terén a založen též už v 
XIII. v ěku.“ /konec citátu/ Tento názor nebudeme prozatím 
komentovat.  
 

Cechnerovo tvrzení se šířilo dál v odborném světě 
architektury a umění až zakotvilo trvale v historii ... 
Byl to Josef V. Šimák, který ve své práci „Středověká 
kolonisace v zemích Českých“ (Praha 1938) navázal na 
Cechnerovy názory a dovedl je do důsledku. Šimákova studie 
vyšla dvakrát.  

pokračování na str. 5 
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   Z historie        pokračování ze str. 4 
 

Jednou pod uvedeným názvem v témže roce v rámci 
rozsáhlé, vícesvazkové prvorepublikové příručky „České 
dějiny“ sepsané Václavem Novotným se spolupracovníky. 
Podruhé vyšla také v roce 1938 u Jana Laichtera jako separát 
s pozměněným názvem „Pronikání Němců do Čech 
kolonisací ve 13. a 14. století“. Text obou vydaných prací je 
naprosto totožný.  
Uveďme si citát ze Šimákovy studie. Je možno citovat podle 
Českých dějin, díl I., část 5., ze strany 1078 nebo podle 
separátu ze strany 578. Stojí tam doslova: „Městečkem 
celému zboží byla Kaplice. Jejím počátkem jest vskutku 
kaple Mariánská (dnešní „český kostel“ sv. Floriana), potom 
kostel „in Capliz“, nad vtokem potoka do Malše, jemuž dává 
15. dubna 1257 papež odpustky pro poutníky o dnech 
Nanebevzetí, sv. Petra a Pavla, Všech svatých. Tehdá tedy 
ještě nebylo nynějšího farního chrámu, jenž hned vedle stojí a 
teprve později byl založen pro nové městečko, vysazené na 
kříži cest na sz. od svatyně...“ 
Na stejné straně je o kostele sv. Floriana v poznámce dole 
uvedeno: „Reg. II. č. 147. Poněvadž ač gotický, nemá 
opěráků, jeho dlažba leží o 5 stupňů hloub pod okolní úrovní, 
a základy a zdi svědčí XIII. stol., soudí Cechner (Soupis pam. 
XLII. 86, 91, tu i ostatní literatura), že jest stavbou starší, 
nežli sousední děkanský, jehož věž podobně hlubšího spodu 
byla mu samostatnou zvonicí.“ /konec citátu/ J. V. Šimák se 
tedy drží mínění A. Cechnera, které nejen opakuje, ale ještě 
jasněji vyjadřuje, že původní mariánská kaple a kostel bl. 
Panny Marie z roku 1257 jsou věcně a místně totožné s 
dnešním kostelem sv. Floriana. 
Je možné říci, že tak vypadala situace porozumění našim 
otázkám před 2. světovou válkou. Pak nastala pauza. Během 
války a po ní byly jistě jiné starosti, než se zabývat těmito 
otázkami. Teprve až po určité době se archiváři a historikové 
začali znovu více zajímat o starou českou historii a při 
publikování nového přehledu starých listin „Codex 
diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae“, díl V., část 1., 
který vydali Jindřich Šebánek a Dáša Dušková v Praze 1974, 
spatřujeme určitou fixaci chápání celé věci. Zatímco u pana 
děkana Spalta se jednalo pouze o kapli, na jejíchž základech 
stojí kostel sv. Floriana, zde jde o mnohem víc - zcela v 
duchu A. Cechnera a J. V. Šimáka. 
Na straně 204 citovaného kodexu, kde se pojednává o listině 
z roku 1257, můžeme číst dole poznámku, která nás ujišťuje, 
že původní kostel Panny Marie je nejspíše dnešní kostel sv. 
Floriana (a nikoli kostel sv. Petra a Pavla), jak to potvrzuje 
Karel Dolista - historik premonstrátského řádu... 
K tomu ovšem dodávám svou zkušenost: Telefonický 
rozhovor s panem Dr. Karlem Dolistou mne ujistil o 
pochybné hodnotě jeho svědectví, když na mou otázku, zda 
byl někdy v Kaplici, odpověděl pan doktor záporně. 
Omlouvám se a prosím pana doktora o prominutí. Nechtěl 
jsem se pana doktora nějak nepříjemně dotknout - zde by 
nám přece mělo jít o společnou věc, tj. o zjištění pravdy... 
V dnešním pojednání šlo o vývoj jednoho tvrzení. To však v 
žádném případě neznamená (ani nesmí vzniknout dojem), že 
se nevyskytli v minulé době odpůrci tohoto tvrzení. Odpůrci 
jistě existovali a existují. Na prvním místě bych chtěl 
jmenovat pana prof. Dr. J. M. Klimesche (historika 
pořešínského kraje), dále částečného odpůrce kronikáře 
Ignáce Oberparleitera, v době pozdější všechny vážné 
historické badatele, kteří spolehlivě zpracovávají popisy 
zachovaných památek (např. Karel Kuča se 
spolupracovníky), nemůžeme zapomenout pracovníky 

Památkového ústavu a všechny ostatní, kdo to myslí s 
historickou pravdou vážně. Nelze opomenout ani stavebně 
historický průzkum, který v Kaplici provedl PhDr. Jan Muk z 
Prahy... 
Teprve v novější době svítá naděje, že se celá věc spolehlivě 
rozřeší i s přispěním nedestruktivního archeologického výz-
kumu. Ale o tom všem později v dalších pojednáních. 
 

Vysvětlivky:  * V textu se vyskytuje zkratka: Reg. II. č. 147., která odkazuje 
na Emlerova Regesta, II. díl, ve kterých je pod číslem 147 uvedena listina z 
roku 1257.  * Slovo „zboží“ je typickým historickým termínem, které 
naznačuje majetek, jmění, statek atp. 
 

/Pokračování příště/                                                Milan Píša 
 

 
 
 
 
 
1. - 4.  Testík o muzice - soutěž ZÚ 
1. - 18.  Karnevalové masky - výtvarně tvořivá soutěž 

Své práce odevzdávejte do 18. 2. v DDM Kaplice sl. 
Korecké. Nejlepší práce odměníme. 

4. Pohádkové show - dopoledne plné her a soutěží 
inspirované pohádkovými postavičkami začíná od 9.30 
hodin v tělocvičně DDM. 

4.   Zájezd do plaveckého stadionu / Č. Budějovice 
Odjezd v 8.30 hodin od ZŠ Fantova. Cena (doprava, vstup 
na 1,5 hod.) je 70,- Kč. Přihlášky a platby v kanceláři 
DDM p. Matějčkové do 2. 2. 2005. Zájezd se uskuteční při 
minimálním počtu 30ti zájemců. 

7. - 11. Psí miláčci, Kouzelný prsten - soutěže ZÚ 
14. - 18. Šnek a muchomůrka - soutěž ZÚ 
21. - 25. Přesmyčky, rébusy - soutěže ZÚ 
23. Turnaj ve hře "Člověče nezlob se"  

Od 14.30 hodin v DDM.  
25. Karneval pro nejmenší (pro děti do 6 let) 

Hry, soutěže, tanec. Od 15.00 hodin v tělocvičně DDM.   
S sebou: masky, přezůvky. Dospělí: 5,- Kč.  

26. Kloboučková párty - sobotní dopoledne plné soutěží, her, 
zábavy. Od 9.30 hodin v tělocvičně DDM, podmínkou 
vstupu klobouček (čepice). Tombola (lístek / 2,- Kč). 

Každý čtvrtek Klub maminek od 9.30 hodin v DDM. 
 

Rádi bychom pod ěkovali …  
  

Děkujeme Všem přátelům a kamarádům, kteří se přišli rozloučit 
s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem panem Jaroslavem 
Žáčkem dne 16. 12. 2004. Zvláště děkujeme panu Maurencovi, za 
lidský přístup k pozůstalým. 

manželka, syn a dcera  
Inzerce:  Stavební firma přijme zedníka (popřípadě tesaře, 
stavebního zámečníka) s řidičským průkazem sk. B, lépe skupiny C, 
s bydlištěm lokalita Kaplice – Malonty. Nástup dle dohody. 
Informace na tel.: 777 197 056, večer 387 987 147. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


