
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ročník X           ZDARMA                    číslo 7 / červenec 2006 
 

   Starost ův sloupek 
 

Do finále vstupuje zahájení 
provozu domu chráněného bydlení 
v Blansku, kde bylo zkolaudováno 
18 bytů s plošnou výměrou od cca 
32 m² do 60 m². Na investici za 
19 513 000,- Kč je podíl dotace 
14 400 000,- Kč a vlastních zdrojů 
za 5 113 000,- Kč. Do současnosti rada města přidělila 13 
bytů se sedmnácti nájemníky. Za zmínku stojí fakt, že celý 
objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem a že kromě 
zkvalitnění péče o seniory bylo nalezeno vhodné využití 
budovy bývalé školy. 
Se sociálním bydlením koresponduje i zahájení výstavby 15 
bytových jednotek u bývalého výměníku v Linecké ulici. 
Jedná se o nepodsklepený pavlačový dům se dvěma byty 
bezbariérovými a třinácti 2 + 1. Byty jsou určeny pro 
příjmově vymezené, což znamená, že čistý příjem rodiny 
nesmí překročit podle členů určitý násobek průměrné mzdy 
v České republice. Celková investice činí 22 604 000,- Kč a 
krytí dotací 9 450 000,- Kč. Dokončení srpen 2007. 
Po doslova tříleté peripetii dojde k přeložení autobusové 
zastávky u bývalého Jihostroje blíže ke Kaplici. Nové 
umístění na místní komunikaci do prostoru zhruba proti 
benzinové pumpě přinese změnu dopravní situace a proto je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti hlavně při výjezdu z města. 
Někdo namítne cosi ve smyslu to trvalo apd. V daných 
souvislostech mi dovolte říci: „Dobře, že se povedlo.“ 
Na četné otázky úprav na stadionu u ZŠ Školní sděluji, že se 
jedná o zrušení stávajícího škvárového oválu a vybudování 
atletické tartanové čtyřdráhy se sprinterskou rovinkou. V 
prostoru za brankami vzniknou sektory pro technické 
disciplíny a víceúčelové hřiště. Náklady činí 7 560 000,- Kč. 
Zastupitelstvo města chtělo řešit i centrální část položením 
umělého povrchu. Tento záměr nebyl uskutečněn z důvodu 
nepřidělené dotace. I tak se kvalitativně zlepší podmínky pro 
školní sport základních škol, gymnázia, střední odborné školy 
ekonomické a středního odborného učiliště. 
Přeji teplé léto, pohodové dovolené a školákům plno 
prázdninových zážitků. 

Ferdinand Jiskra  
 

   Kulturní léto na hrad ě Pořešín 
 

Sdružení Hrady na Malši (sdružuje hrad Louzek, Sokolčí, 
Velešín a Pořešín) i v letošním roce plánuje řadu aktivit. 
V květnu proběhl na hradě Pořešín rozsáhlý záchranný 
archeologický výzkum pod vedením Tomáše Durdíka 
z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. 
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit průběh dvou hlavních bran 
tak, aby mohla být provedena jejich konzervace a zafixování. 
Během tohoto průzkumu byly nalezeny kromě jiného dva 
kahany, pokličky na hrnce podunajského typu, zlomky střepů 
kalíšků i velkých zásobnic na obilí a zlomky kostí, specielně 
třeba větší množství hovězích zánártí.  
 

18. června začal na Pořešíně mezinárodní tábor 
dobrovolníků z celého světa, kteří budou pomáhat s úpravou 

hradu. Jsou mezi nimi 
mladí lidé z Finska, 
Francie, Jižní Koreje, 
Srbska, Turecka, Kana-
dy a Mexika. Tábor 
skončí 1. července a 
doufáme, že u nás 
budou spokojeni. Mezi 
doplňkové aktivity v je-

jich volném čase jsme naplánovali i návštěvu Kaplice            
a dalších zajímavých míst na horním toku řeky Malše. 
 

7. července ve 20.30 hod. pro Vás připraví členové sdružení 
divadelní představení na třetím nádvoří hradu pod názvem 
„Bouře nad Pořešínem, aneb hrůzostrašná hradní 
taškařice“. Představení se koná v rámci festivalu Kapradí      
a proto bude zveřejněno prostřednictvím informačních stojek 
a plakátů infocentra jako každý rok. 
 

8. července startuje na našich hradech další pracovní tábor, 
tentokrát to budou Brontosauři z Prostějova, kteří budou 
připravovat na příští rok ohradu pro ovce na hradě Pořešín, 
budou čistit hrad Louzek, Sokolčí a Velešín od náletových 
dřevin a pomůžou nám při přípravě dalšího divadla na 
Pořešíně v srpnu. 

pokračování na str. 3  

 
   Volby do Poslanecké sn ěmovny 
 

Parlamentu České republiky / 2. – 3. 6. 2006  
 

Zpravodaj vám přináší výsledky červnového hlasování za 
územní celek Kaplice, který měl celkem 9 volebních okrsků. 
Tento územní celek čítá 5.578 voličů. Bylo vydáno a 
odevzdáno 3.459 obálek, z toho celkem 3.444 platných hlasů. 
Volební účast v místě dosáhla 62.01%.  
 

Kód Název strany 
Platné hlasy 

celkem   v % 
9 ODS 1 196 34.72 
10 ČSSD 1 093 31.73 
20 KSČM 541 15.70 
18 Strana zelených 227 6.59 
24 KDU - ČSL 184 5.34 
11 SNK Evropští demokraté 58 1.68 
6 NEZÁVISLÍ 29 0.84 
12 Unie svobody-Demokratická unie 25 0.72 
25 NEZ.DEMOKRATÉ (předs.V.Železný) 20 0.58 
14 Pravý Blok 17 0.49 
1 Strana zdravého rozumu 15 0.43 
5 Právo a Spravedlnost 11 0.31 
22 Národní strana 7 0.20 
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 6 0.17 
3 Balbínova poetická strana 4 0.11 
21 Koalice pro Českou republiku 4 0.11 
8 Koruna Česká (monarch.strana) 3 0.08 
17 Moravané 3 0.08 
15 4 VIZE-www.4vize.cz 1 0.02 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 12. června 2006 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� odkoupení části pozemku p.č. 76/4 k.ú. Pořešín o výměře cca 160 

m² od současných vlastníků zapsaných na listu vlastnictví č. 314 k.ú. 
Pořešín za cenu 100,- Kč/m²  

� prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 462 ulice SNP, Kaplice o 
výměře 63,3 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 633/7628 na 
společných částech budovy a spoluvlastnického podílu o velikosti 
633/7628 ke stavební parcele č. 1104 o výměře 321 m² Daně 
Mlatečkové, trvale bytem Kaplice 462 za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 324.630,- Kč s úhradou kupní ceny do 3 měsíců od 
schválení prodeje  

� směnu části pozemku p.č. 193 díl d) k.ú. Kaplice o výměře 1 m² ve 
vlastnictví Města Kaplice za část pozemku p.č. 1456/1 díl b) k.ú. 
Kaplice o výměře 3 m² ve vlastnictví manželů Petržilkových, bytem 
Kaplice 365  

� prodej pozemků p.č. 1744/6 o výměře 10.966 m², p.č. 1744/10 o 
výměře 11.600 m² a p.č. 1732/4 o výměře 14 m² vše v k.ú. Kaplice 
firmě Kamenolomy ČR s.r.o. Ostrava-Svinov za cenu 170,- Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 1764/2 k.ú. Kaplice o výměře 582 m² za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 2.200,- Kč z důvodu veřejného 
zájmu a lesní porost za cenu 16.710,- Kč firmě Inter-Pinguin, s.r.o. 
České Budějovice 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 66/2 k.ú. Kaplice o výměře 
21 m² za cenu 500,-Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky – garáž č. 3 v domě 
čp. 749 ulice Míru o výměře 19,75 m² a spoluvlastnického podílu    
o velikosti 1975/177236 na společných částech budovy a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1975/177236 ke stavební 
parcele č. 2029/38 o výměře 325 m² formou obálkové metody – 
vyvolávací cena 79.000,- Kč s úhradou kupní ceny do 3 měsíců od 
schválení prodeje (v prostoru garáže prochází rozvody vody a 
kanalizace)  

� zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru – sklad v domě čp. 
776 ulice l. máje o výměře 8,02 m² a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 802/261232 na společných částech budovy a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 802/261232 ke stavební parcele 
č. 2029/53 o výměře 411 m² formou obálkové metody – vyvolávací 
cena 24.610,- Kč s úhradou kupní ceny do 3 měsíců od schválení 
prodeje  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 1518 k.ú. Kaplice – 
pozemek pod stavbou o výměře 16 m² za cenu 200,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 1036/2 k.ú. Kaplice – 
pozemek pod stavbou o výměře 22 m² za cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 1405/2 k.ú. Kaplice – 
pozemek pod stavbou o výměře 33 m² za cenu 500,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 219 k.ú. Kaplice          
o výměře 271 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 558/54 k.ú. Kaplice      
o výměře 111 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 626/62 k.ú. Kaplice      
o výměře 28 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 20 
k.ú. Mostky v osadě Dobechov, včetně 
stavební parcely č. 46/1 o výměře 217 m² 
formou obálkové metody – vyvolávací cena 
400.000,- Kč s úhradou kupní ceny do 3 
měsíců od schválení prodeje   

� zveřejnění záměru prodeje pozemků KN p.č. 
591/42 o výměře 65 m², p.č. 591/43 o 
výměře 54 m², p.č. 591/44 o výměře 45 m², 
p.č. 591/45 o výměře 45 m², p.č. 591/46 o 
výměře 45 m², p.č. 591/47 o výměře 40 m², 
p.č. 591/48 o výměře 36 m², p.č. 591/49 o 
výměře 33 m², p.č. 591/50 o výměře 29 m² 
vše v k.ú. Kaplice (jedná se o pozemky před 

obytnými domy) za cenu 100,- Kč/m² + NSP 
� zveřejnění záměru prodeje pozemků KN p.č. 684/9 o výměře 11 m², 

p.č. 684/8 o výměře 16 m², p.č. 684/7 o výměře 14 m² a p.č. 684/6 o 
výměře 16 m² vše v k.ú. Kaplice (jedná se o pozemky před 
garážemi) za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků KN p.č. 21/11 o výměře 16 m², 
p.č. 21/10 o výměře 50 m², p.č. 168 o výměře 30 m², p.č. 21/5 o 
výměře 33 m² a p.č. 21/7 o výměře 35 m² vše v k.ú. Zdíky (jedná se 
o pozemky pod stavbami) za cenu 200,- Kč/m² + NSP a s vynětím 
z lesního půdního fondu    

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2043 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 30 m² za cenu 200,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 1936, 1939/1, 1940/1, 
1941/2 k.ú. Kaplice za cenu 200,-Kč/m² + NSP, pozemek p.č. 
1941/5 k.ú. Kaplice za cenu 200,- Kč/m² + NSP,  částí pozemků p.č. 
1936, 1939/1 k.ú. Kaplice za cenu 100,- Kč/m² + NSP a částí 
pozemku p.č. 1936, 1941/2 a 1940/1 k.ú. Kaplice za cenu dle 
znaleckého posudku z důvodu veřejného zájmu   

� sdružení finančních prostředků s firmou ENGEL s.r.o. pro 
vybudování kanalizačního řadu Hubenov – firma ENGEL – Kaplice 
dle předloženého návrhu odboru správy majetku MěÚ Kaplice  

� Koncept změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice dle § 
26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů  

� provedení rozpočtového opatření č. 10 dle předloženého návrhu 
finančního odboru MěÚ Kaplice  

� změnu Plánu hospodářské činnosti města na rok 2006 – bytové a 
nebytové hospodářství  

� Darovací smlouvu mezi firmou Bemagro a.s. Malonty a Městem 
Kaplice o poskytnutí finančního daru na nákup travní sekačky pro 
Dům chráněného bydlení v Blansku ve výši 15.000,- Kč 

� Darovací smlouvu mezi Volksbank CZ, a.s., pobočka Kaplice a 
Městem Kaplice o poskytnutí finančního daru pro nově narozené 
občánky města ve výši 4.200,- Kč  

 

II. souhlasí  
� s odkoupením objektu čp. 67 a čp. 364 v Novohradské ulici, včetně 

stavební parcely č. 4 o výměře 126 m² a stavební parcely č. 5 o 
výměře 27 m² od Církve československé husitské Český Krumlov a 
pověřuje vedení města jednáním o podmínkách prodeje 

 

III. odstupuje  
� od realizace rekonstrukce kanalizačního řadu v lokalitě Pohorská 

ulice v roce 2006 vzhledem k nedohodě s firmou Ku-Wo 
Immobilien s.r.o. Trhové Sviny   

 

IV. zamítá  
� žádost o snížení prodejní ceny pozemku p.č. 2035/1 k.ú. Kaplice a 

trvá na ceně pozemku 200,- Kč/m² +  NSP 
� žádost o prodej částí pozemku p.č. 1286/1 k.ú. Žďár a trvá na 

rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 6. 6. 2005 
 

V. odkládá  
� rozhodnutí ve věci odkoupení lesních pozemků od soukromých 

vlastníků a pověřuje vedení města ustavením skupiny pro posouzení 
jednotlivých nabídek 
 

VI. pověřuje  
� vedení města ve spolupráci s patřičnými komisemi rady města 

zpracovat návrh cenové mapy pozemků ve vlastnictví města, který 
předloží zastupitelstvu města k posouzení         

� odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice 
posoudit způsob provedení vodo-
rovného značení na komunikaci 
města před objektem čp. 216 
Náměstí a prověřit i ostatní 
přechody ve městě.    

Mgr. F. Jiskra, starosta města      
J. Kaloš, místostarosta města 

 
 
 
 
 
 

Občanská komise MěÚ v Kaplici uvítala 
dne 20. 5. 2006 malé občánky do života. 
Děkujeme Nikole Kreisingerové a Petře 
Korbajové za hezké kulturní vystoupení. 

za komisi M. Ešpandrová 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
červenec

 
 

 
 

Kaplické Kapradí  
7. červenec, pátek    od 20.30 hodin 

BOUŘE NAD POŘEŠÍNEM  
Hr ůzostrašná hradní taškařice   
Nenechte si ujít představení mezi zdmi zříceniny středověkého 
hradu v režii Divadla KVELB.  
Zřícenina hradu Pořešín 
 
19. srpen, sobota     od 20.30 hodin 

SEDM STATEČNÝCH  
Divadelní soubor Buchty a loutky. 
Zřícenina hradu Pořešín 
 

Další akce Kaplického Kapradí budou zveřejněny na plaká-
tech či letácích.  
 
 

9. červenec, neděle   / pořádá farnost Kaplice od 18.00 hodin  

VARHANNÍ KONCERT   
Varhany: Martin Kubát  
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice  
 

Varhanní koncert se koná také v sobotu 8. července od 17.00 hodin 
v majestátním gotickém kostele sv. Jiljí v Dolním Dvořišti.    
 
 

 
   … na hrad ě Pořešín   pokračování ze str. 1 
 

19. srpna bude slavnostně otevřena stezka z Velešína a ze 
Svatého Jana nad Malší na hrad Velešín. Bude to součást 
stezky Via Antiqua, která po dokončení povede z rakouského 
Freistadtu do Českých Budějovic. Tato stezka bude vybavena 
značením a informačními panely, na nichž budou kresby a 
informace o cestování ve středověku a místních 
pozoruhodnostech. Součástí programu bude i další divadelní 
představení (letos poslední) na hradě Pořešín 19. srpna od 
20.30 hod. s názvem „Sedm statečných“. Bude se jednat o 
velmi netradiční představení s řadou neočekávaných situací a 
pyrotechnických efektů, hostovat u nás bude pražský 
divadelní soubor Buchty a loutky.  
 

I v letošním roce Sdružení Hrady na Malši poskytne prostory 
hradu Pořešín Kulturnímu a informačnímu centru v Kaplici 
pro uspořádání koncertu, o němž budete  informováni. 
 

V průběhu srpna 2006 vyvrcholí 5 let příprav a začnou dílčí 
práce na konzervaci hradu Pořešín. V praxi to znamená 
výstavbu lešení a další doprovodné 
jevy, nepříliš oceňované zejména 
návštěvníky (zákazy vstupu, apod.), za 
což se omlouváme, nejde však jinak, 
neb by nám hrad za chvíli zmizel 
v zemi. Celková doba rekonstrukce byla 
naplánovaná na 7 - 8 let. 
 

Konečně na podzim proběhne na hradě 
Louzek seminář střelby z luku a kuše 
pro pěší i pro jezdce. Akce je pro 
veřejnost otevřena. Je to první krok 
k založení spolku zejména pro mládež, 
který se bude věnovat střelbě 
z historických zbraní a doufáme, že na 
každoročním mistrovství České 

republiky (které se letos konalo na hradě Veveří u Brna) 
dosáhneme za pár let hezkých výsledků. Zájemci z řad dětí i 
dospělých se mohou přihlásit na e-mailové adrese 
webmaster@hradynamalsi.cz.  
 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem slušným 
návštěvníkům, městu Kaplice a dalším partnerům sdružení za 
podporu, kterou nám věnují. 

Radek Kocanda, Sdružení Hrady na Malši   
 

 
 
 

 

1. – 31. července 2006  DOVOLENÁ 
 

Na srpen připravujeme 
16 BLOKŮ /2. 8./, TRÁVA / 3. 8./, LETOPISY NARNIE 
/7. 8./ a dále ŠIFRA MISTRA LEONARDA, DOBA 
LEDOVÁ II, X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR, VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ, SCARY MOVIE 4 …  
 

------------------------------------------------------------------- 

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Město Kaplice děkuje  
 

Městský úřad Kaplice odbor životního prostředí chce tímto 
poděkovat firmě RENOVA - Sedlák, s.r.o. a jejím 
zaměstnancům za rychle a kvalitně zrekonstruovaná sběrná 
stanoviště na sídlišti 9. května v Kaplici. Díky zkušenostem a 
vstřícnosti firmy měla 
celá akce hladký 
průběh. Těší nás 
kladné ohlasy občanů 
a dále se budeme sna-
žit zlepšovat kvalitu 
životního prostředí 
v našem městě.  
 
Netradiční oslava MDD 
 

Děti z 2. třídy ZŠ Fantova oslavily svůj svátek zcela 
netradičně. Navštávily Restauraci u Sedláčků, kde si nejen 
vyzkoušely společenské chování, ale i stolničení. U 
slavnostně prostřených stolů na ně čekalo občerstvení – 
zmrzlinový pohár a nápoj a navíc dostaly balíček se 
sladkostmi a dárečky. Oslavu zakončily ve škole 
vyhodnocením třídní soutěže a rozdáním věcných odměn. 
Akci pomohli připravit a sponzorovali Sedláčkovi, Valdovi a 
Hronovi. Děkujeme.  

za spokojené děti třídní učitelka  
 
 

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
červenec

Evička Majerová z MŠ 
Malonty se stala jedním 
z výherců soutěže „Nama-
luj sluníčko“. Mateřská 
škola Malonty byla v této 
výtvarné soutěži mezi 
konkurencí cca stovky 
dalších školek vybrána    
a ohodnocena menším 
finančním darem a drob-
nostmi.    
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        Přestože DDM Kaplice ukončil v měsíci červnu 

činnost zájmových útvarů, nadále se věnuje příležitostné 
činnosti pro veřejnost. Svědčí o tom i tyto dvě větší akce: 
Na 3. června byl naplánován pro všechny děti k jejich svátku 
Dětský den. Bohužel jsme byli nuceni kvůli nepříznivému 
počasí na poslední chvíli tuto akci o týden odložit a přestože 
nás tato změna stála nemalé úsilí, oslavy Dne dětí se 
vydařily. Tímto patří naše poděkování sponzorům akce: EON 
– jaderná elektrárna Temelín, Město Kaplice, členský výbor 
Jednota Kaplice za finanční podporu a také všem 
dobrovolníkům, kteří se zapojili do konečné fáze zajištění 
akce. 
Druhou větší akcí uspořádanou Domem dětí a mládeže 
v Kaplici bylo dne 14. června zábavné soutěžní klání prvních 
tříd základních škol okrsku Kaplice s názvem PRIMA 
PRVŇÁK 2006. Garantem akce byl KÚ České Budějovice. 
Každou zúčastněnou třídu reprezentovalo vždy jedno 
šestičlenné družstvo, ale na své si přišli i diváci z publika.  
Pro všechny družstva bylo připraveno celkem 12 úkolů, které 
zahrnovaly nejen vědomosti, znalosti, rychlost, obratnost a 
dovednost dětí, ale také postřeh, logiku, nápaditost  
v provedení a v neposlední řadě i nezbytný risk a štěstí. Za 
každou soutěž byly přiřazovány podle umístění body, nejvíce 
bodů a zároveň titul PRIMA PRVŇÁK 2006 si po velkém a 
napínavém boji odnesla 1.A ZŠ Fantova Kaplice pod 
vedením paní učitelky Tvarohové (viz. foto). 
Přestože se dopoledne vydařilo, o čemž nejlépe vypovídala 
rozzářená očka dětí a pochvala pořadatelům z řad učitelů, 
musí DDM vyjádřit jisté zklamání nad nezájmem ostatních 
škol o tuto akci. Byly 
osloveny všechny školy 
okrsku Kaplice, ale 
nakonec se zúčastnily 
jen tyto školy: ZŠ 
Fantova Kaplice (2 
třídy), ZŠ Malonty a ZŠ 
Dolní Dvořiště. 
Tento problém se ale 
netýká pouze této akce, 
poslední dobou se DDM 
Kaplice bohužel stále 
častěji setkává s nezáj-
mem o spolupráci ze 
strany škol. Ať již jde o 
účast na vlastních 
akcích, ale i jiné typologie spolupráce - jako třeba zajištění 
starších dětí jako pomocníků na stanoviště při oslavách Dne 
dětí a další, v horším případě školy dokonce nejdříve přislíbí 
účast a pak na poslední chvíli odřeknou, což má samozřejmě 
negativní dopad na celou akci, maří vynaložené úsilí a 
důsledkem často bývají i zbytečné výdaje za ceny, diplomy, 
občerstvení apod.  
Nicméně posláním a smyslem naší práce - ať už se jedná o 
zábavné programy či výchovně vzdělávací činnost - byly, 
jsou a stále budou... děti! 
Přes trochu zklamání, které provází bilanci při blízkém konci 
tohoto školního roku, srdečně děkujeme všem zúčastněným 
školám a těšíme se na další spolupráce v příštím školním 
roce. 

zaměstnanci DDM Kaplice 

Příspěvěk na údržbu  
 

památkov ě chrán ěných staveb 
v městské památkové zóně Kaplice 

 

Rada města Kaplice na svém řádném zasedání dne 7. 6. 2006 
schválila mj. pod č. usnesení 1771 Směrnici č. 4/2006, jejímž 
účelem bylo stanovit jednotný postup při poskytování 
příspěvku z rozpočtu města na údržbu památkově chráněných 
staveb. Cílem tohoto příspěvku je podpora zachování a 
údržby památkově chráněných staveb na území městské 
památkové zóny Kaplice. Příjemci podpory mohou být 
fyzické osoby, vlastníci památkově chráněných staveb 
(nemovitých kulturních památek a staveb, které nejsou 
kulturními památkami, ale nacházejí se na území  Městské 
památkové zóny Kaplice). Finanční prostředky mohou být 
poskytnuty k částečné úhradě  nákladů na údržbu památkově 
chráněných staveb při výměně střešní krytiny, opravě vnější 
uliční fasády budovy či výměně oken nebo dveří, případně 
vrat – taktéž do uliční fasády. Žádosti o poskytnutí příspěvku 
musí předcházet souhlasné závazné stanovisko (rozhodnutí) 
orgánu státní památkové péče při MěÚ Kaplice, vydané 
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění. Příspěvek nelze poskytnout na úpravy 
památkově chráněné stavby, které jsou v rozporu se zásadami 
památkové péče.  Pro rok 2006 je možno žádost o příspěvek 
podat od 12. 6. na tiskopise, který je možno si vyzvednout na 
odboru výstavby-oddělení památkové péče, zde také žadatel 
vyplněnou žádost s patřičnými přílohami odevzdá. Uzávěrka 
příjmu žádostí je 25. 8. 2006 a termín vyhlášení výsledků 
výběru je 25. 9. 2006. Na přiznání příspěvku není právní 
nárok, celková výše prostředků pro udílení příspěvku je dána 
schváleným rozpočtem pro daný rok. Bližší informace k této 
záležitosti je možné získat na odboru výstavby, památkové 

péče a ÚP – kontaktní osoba 
z hlediska památkového dohledu: 
Fialová Jana, tel: 380 303 136. 
 Jana Fialová, odd. památkové péče 

při MěÚ Kaplice 
 
   Pro milovníky koní 
 

Jsme malá soukromá stáj se 
zaměřením na drezúru, vzdálená cca 
3 km od Kaplice. Hledáme lidi 
s láskou ke koním a zájmem o 
jezdecký sport. Nejedná se o 
agroturistiku (placené půjčování 
koní). Máme hodné, dobře 
přiježděné sportovní koně se 

skokovými a drezúrními předpoklady, a proto stojíme hlavně 
o lidi se stálou a pravidelnou docházkou. Nabízíme vám stát 
se součástí našeho spolku bláznů závislých na koni a hnoji, 
kteří nejezdí jen na vyjížďky do přírody, ale také se s chutí 
zapotí na jízdárně. Bližší informace na telefonu: 603 837 698.    

 
 

                PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

 

Infocentrum Kaplice nabízí 
Tel.: 380 311 388 
 

předprodej „palubních lístků“ na koncert 

Divokej Bill : Nekonečná koncertní plavba  
14. 7. 2006 / Letní kino Český Krumlov 
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Brána názor ům otev řena ... 
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova 
kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 
 

 
Historie nekráčela jen přes významné dekrety, listiny, kroniky a důležité 
písemnosti. Je zachycena také na fotografiích a je zachytávána a předávána 
ve vzpomínkách a vyprávěních těch, kteří tady žili před námi… 
  

Tajemství náhrobku v chrámu Pán ě... 
 

„Poutníče, zastav se a čti! Tento kámen zakrývá mrtvolu 
počestného, vysoce urozeného a ušlechtilého mladíka Jana Václava 

Spinky z Helfenthalu z českých Netolic  +1741 dne 23. srpna.  
Jeho duše nechť odpočívá pokojně v Pánu.“ 

 

Tento nápis stojí v latinském jazyce (podle slov kronikáře 
Oberparleitera) na náhrobním kameni v kapli sv. Anny 
v kostele sv. Floriána. Do dnešních dnů se kamenná deska 
dochovala značně vyhlazená a to, co dříve bylo do ní 
kameníkem vytesáno, se zdá nadobro ztracené. Reliéfně 
vystupuje pouze erbovní motiv v horní polovině náhrobníku. 
Navlhčí-li se ovšem spodní část desky a z ostrého úhlu na ní 
dopadnou světelné paprsky, vystoupí nám před očima 
překvapivé množství jemných řádek tence vyrytých písmen. 
Cizojazyčný text není na první pohled tak snadno 
rozluštitelný, ale dosvědčuje, že se jedná o poměrně dlouhý 
nápis.   
Tento kámen byl přeložen do stěny kaple v roce 1903. Do té 
doby se nacházel zapuštěn do podlahy v téže kapli. Nezdobí 
tuto kapli sám, po její levém boku je do stěny vsazen druhý 
náhrobní kámen, jehož text je mnohem lépe zachovalý. Patřil 
kaplanovi P. Michaelu Ianauschovi. Spodní část jeho 
náhrobku zdobí lebka s překříženými hnáty a horní reliéf 
zobrazuje kalich a hostii. Kněz zemřel v roce 1732. Jeho 
soused ho na onen svět doprovodil o 9 let později. Kdo byl 
tento mladý zemřelý, že jej pohřbili na výsadním místě, 
v městském kostele? Vedle náhrobku kněze.  
Je tu ještě jedna skutečnost. V roce 1787 byl starý hřbitov, 
rozkládající se kolem obou kaplických kostelů přemístěn za 
kapli sv. Josefa a sv. Barbory, tehdy bezpochyby až na 
hranici města. Jeden z těchto kamenů se mohl nacházet při 
venkovní zdi kostela a dovnitř byl pietně přestěhován právě 
při přesunu hřbitova. 
Ať už v roce 1741 nebo 1787, mrtvému z Netolic se dostalo 
výsady mít náhrobek v chrámu Páně. Byl to kněz? Šlechtic? 
Voják? Rok 1741 znamenal pro rakousko-uherskou 
monarchii bouřlivé období, pruský král Fridrich II. v dubnu 
1741 rozdrtil rakouskou 
armádu u Molvic, bavorský 
kurfiřt Karel Albrecht 
vtrhnul do Horních Rakous 
a odtud potom pokračoval 
do Čech a na podzim 
obsadil Prahu.  
Celá vojenská operace 
začala v srpnu, ovšem do 
Čech se zřejmě armáda 
dostala až v říjnu. Pak smrt 
Jana Václava Spinky 
s tažením nemůže souviset. 
Lze ještě dnes zjistit, kdo je 
tento mrtvý, čím byl, za 
jakých okolnosí zemřel, kdo 
„cizinci“ koupil hrob 
v kostele…?  
 

Za jistých okolností lze. Věc se jevila zajímavou a tak jsme provedli 
jeden z nejjednoduších kroků, jaké může laik zvolit … co se dělo 
poté, se dočtete příště.  

 
 
 
 
 
 

   Z pohádky do pohádky 
 

Tak by se dala nazvat 
netradiční oslava Dne 
dětí v Mateřské škole 
Kaplice 1. máje 771 (na 
sídlišti). Poděkování 
patří žákům 9. třídy ZŠ 
Fantova Kaplice pod 
vedením paní učitelky 
Světlé, kteří si pečlivě 
připravili masky zná-
mých pohádkových 
postaviček, a tak změnili 
zahradu mateřské školy 
v kouzelnou.  
Děti si zasoutěžily a 

užily spoustu legrace u vodníků, loupežníků, zatančily si 
s vílami, proletěly se na koštěti s čarodějnicemi, Křemílkovi 
s Vochomůrkou pomohly nanosit vodu do rybníčku, pejskovi 
a kočičce upekly pískový dort a nakonec se zasmály 
s kašpárkem. Při soutěžích překonávaly strach z výšek, vody 
či pohyblivého mostu.  
I přes nepříznivé počasí (chladno a mrholení) se oslava Dne 
dětí vydařila. Děti si zamlsaly a domů si odnášely drobné 
dárky. Měsíční přípravy byly odměněny rozzářenými 
dětskými tvářemi.  

za kolektiv mateřské školy studentka PF JU v Českých 
Budějovicích, obor učitelství pro mat. školy, Iva Lebedová 

 
   Ohlédnutí za divadlem 
 

Na začátku tohoto školního roku nám paní učitelka V. Světlá 
nabídla předplatné na sérii divadelních her v Jihočeském 
divadle v Českých Budějovicích. Jako první jsme zhlédli 
činohru Miláček. Poté následovaly další hry různých žánrů -
Bill Bull west city cabaret, Muž sedmi sester, O myších a 
lidech, Jak je důležité míti Filipa. Na závěr si pro nás herci 

připravili hru Hamlet.  
Všechna vystoupení se 
nám moc líbila. Na konci 
každého vystoupení jsme 
mohli besedovat s herci a 
režisérem. Ti se s námi 
podělili i o historky ze 
zákulisí a z příprav na 
premiéry.  
Jsme rádi, že jsme nabídku 
na předplatné přijali, a 
chtěli bychom paní učitelce 
poděkovat. Pokud i Vy, 
žáci této základní školy, 
máte možnost si předplatit 
divadelní představení Mla-
dý divák pro příští rok, 
nenechte si ji ujít. Je to 

vynikající kulturní zážitek! 
Žákyně 9. B ZŠ Fantova, (Klára Štěpánková, The Thi Hong 

Nhung, Lucka Křivohlávková, Lenka Murtingerová) 
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                TURISTIKA  a  SPORT 
červenec

    
 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 
1. 7.  HOCHTRON U SALZBURGU 
 

4. 7.  JAROMĚŘSKÝMI LESY   ÚTERÝ  14 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Mostky - Dobechov - 
Hodonice - Nové Stavení - Velký Rybník – Jaroměř - Zámeček – 
Kaplice. 
11. 7. MALŠÍN    ÚTERÝ  14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hod. na nádr. ČD, dále vlakem do Lipna 
n. Vltavou. Trasa: Lipno n. Vlt. - po Žl. - Dvorečná - Kyselov - 
Bolechy - Ostrov - Malšín - Kleštín - Čertova Stěna - vlak ve 14.30 
hod. přes Rybník do Kaplice. 
18. 7.  NOVOHRADSKÝMI HORAMI   ÚTERÝ  15 km 
Autobusem z autobusového nádr. v 9.10 hod. do Černého Údolí. 
Trasa: Černé Údolí - Staré Hutě - Kuní Hora - Kraví Hora - Hojná 
Voda - Dobrá Voda - Horní Stropnice - autobus. 
25. 7.  ZÁHORKOVICKÉ RYBNÍKY   ÚTERÝ 13 km 
Autobusem od školy v 8.20 hod. do Mirkovic. Trasa: Mirkovice - 
Jílkův Mlýn - Žabař - Černice - Mojné - Záhorkovice – Záhor-
kovické rybníky - Markvartice - Zubčická Lhotka - Zvíkov – bus.  
 

   Florbalisté FBC  
 

hodnotili uplynulou sezónu 
 

Florbalisté FBC Spartak Kaplice na valné hromadě oddílu 
uzavřeli a zhodnotili vcelku úspěšnou sezónu 2005-2006. A 
pohled do tabulek jednotlivých soutěží napovídá, že se za své 
výsledky hráči rozhodně stydět nemusejí.  
A-tým, účastník 3. ligy, obsadil v konečném hodnocení 
nejvyrovnanějšího ročníku v historii soutěže lichotivé 5. 
místo, když jen zaváhání v úvodním kole ho připravilo o 
bronzovou příčku! Je ohdivuhodné, a v Kaplici možná i 
nedoceněné, jak se naši hráči úspěšně měří s takovými kolosy 
jako jsou Liberec, Pardubice, Jablonec, Pelhřimov, Č. 
Budějovice, Jihlava, a jak v těchto aglomeracích svým 
vystoupením zviditelňují naše město. 
Za úspěch lze považovat i účinkování B-týmu v Jihočeské 
Lize. 5. místo v nabité soutěži za situace, kdy z 11 družstev 
jich hned pět sestupovalo a kdy náš tým byl zdaleka 
nejmladší je nutno ocenit. Úspěchy slavil oddíl i v 
mládežnických kategoriích. Junioři si druhým místem v 
Jihočeské lize vybojovali postup do 2. ligy, starší žáci 
postoupili do baráže o účast na mistrovství ČR (postup jim o 
jediný bod nakonec unikl), pouze mladším žákům se nedařilo 
a ve své soutěži skončili předposlední.  
Na valné hromadě byli také poprvé v historii klubu vyhlášeni 
nejlepší či nejužitečnější hráči jednotlivých týmů. Z mladších 
žáků byl vybrán F. Troják, ze starších O. Balint, z juniorů 
K.Veselý, z B-týmu M. Šindelář a z „áčka“ L. Půlpán. 
K důležité změně došlo také ve vedení oddílu. Po devíti 
letech ukončil své působení v čele klubu zakládající člen 
Michal Morong a pomyslné žezlo předal Petru Čutkovi. M. 
Morong bude navždy zapsán v historii klubu, jen jeho 
zásluhou je kaplický florbal tam kde je. Michalova nezměrná 
obětavost, organizační schopnost, zapálení pro věc bez 
ohledu na čas a v neposlední řadě i jeho herní výkonnost 
nechť je příkladem pro ostatní členy klubu a zvláště pro 
nastupující mladé hráče! 
V nastávající desáté, jubilejní sezóně existence klubu čekají 
na jeho členy nemalé úkoly. Pro zvýšení herní výkonnosti 
jednotlivých týmů se ukazuje jako nezbytné hráčské posílení 

a rozšíření kádrů jak dospělých tak i mládežnických družstev. 
Po krátké přestávce čeká na hráče také naročná letní příprava, 
která by měla být základem pro zvýšení herní úrovně všech 
hráčů. Úroveň soutěží totiž rok od roku roste, co stačilo letos, 
nebude rozhodně stačit příští sezónu. Kapličtí florbalisté také 
děkují svým skalním příznivcům a doufají, že v dalším 
soutěžním ročníku jich svými výkony přilákají do hlediště 
ještě více!              Jan Rous 
 
   Fotbal     výsledky 
 

"A" mužstvo  
Dohr. 23. kola Dražice – FK Spartak Kaplice 2:3 (2:1) - B: 25. Novotný, 28. 
Samec – 45. Houška, 70. M.Pulec, 87. Románek. 26. kolo FK Spartak Kaplice 
– Hluboká nad Vltavou 7:1 (4:1) - B: 4. (p), 18., 45. M.Pulec, 33., 67. Urazil, 55., 
81. Houška – 37. Sochor. 27. kolo Malše Roudné – FK Spartak Kaplice 0:1 
(0:0) - B: 81.Urazil. 28. kolo FK Spartak Kaplice – FC ZVVZ Milevsko 2:1 (2:0) - 
B: 2. Houška, 24. M.Pulec – 65. Kosík. 29. kolo FC Mariner Bavorovice – FK 
Spartak Kaplice 2:4 (1:3) - B: 43., 78. Vokurka – 29. Krůček, 34. Vošický (p), 37. 
Houška, 68. M.Pulec. 30. kolo FK Spartak Kaplice – FC PROTOM Přešťovice 
0:0 
 

"B" mužstvo - I. B třída 
22. kolo Smrčina Horná Planá – FK Spartak Kaplice „B“ 0:0. 23. kolo FK 
Spartak Kaplice „B“ – Šumava Frymburk 1:0 (1:0) - B: 17. Studený. 24. kolo 
Sokol Křemže – FK Spartak Kaplice „B“ 1:0 (1:0) - B: 26. Anderle. 25. kolo FK 
Spartak Kaplice „B“ – SK Zlatá Koruna 0:4 (0:4) - B: 5., 45. Andrejco, 35. 
Rychtář, 38. Klein. 26. kolo FK Dynamo Vyšší Brod – FK Spartak Kaplice 1:2 
(0:1) - B: 55. Bäuml – 42. Fiala, 50. Preusler.  
 

St.dorost – KP II. 
24. kolo Centropen Dačice – FK Spartak Kaplice 1:4 (0:2) - B: 52. H.Brandl – 
27., 88. Lesňák, 16. F.Kouba, 85. Kuzma. 25. kolo FK Spartak Kaplice – Blatná 
4:3 (4:2) - B: 16., 32. Bóga, 23. Koclíř, 27. Lesňák – 4., 20. Polan, 49. Ďulík. 26. 
kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: 45. Lesňák, 73. 
Smolen. 27. kolo SK Vodňany – FK Spartak Kaplice 1:3 (1:0) - B: 22. 
P.Koutský – 75. (p), 82. Koclíř, 65. Smolen. 28. kolo FK Spartak Kaplice – 
Slovan Břilice 6:1 (4:0) - B: 8., 69. Kovařík, 5. R.Svoboda, 28. Kuzma, 30. 
J.Ševčík, 54. Bóga – 60. Majerčák 
 

Ml.dorost – KP II. 
24. kolo Centropen Dačice – FK Spartak Kaplice 3:0 kontumačně (nehráno pro 
malý počet hostujících hráčů). 25. kolo FK Spartak Kaplice – Blatná 4:0 (2:0) - 
B: 14., 44., 77. Krauskopf, 38. M.Rybár. 26. kolo Slavoj Hrdějovice – FK 
Spartak Kaplice 3:0 kontumačně (nehráno pro malý počet hostujících hráčů). 
27. kolo SK Vodňany – FK Spartak Kaplice 4:1 (2:0) - B: 25., 76. Krejčí, 39. 
Machnyk, 46. Víšek – 59. O.Svoboda. 28. kolo FK Spartak Kaplice – Slovan 
Břilice 2:1 (0:1) - B: 50., 78. Smolen – 26. Schams.   
 

starší žáci - I. A třída 
Dohr. 15. kola SK Jankov – FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: Dang Van 2. 18. 
kolo SK Slavia Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice 2:1 (1:1) - B: 34., 60. (p) 
Vojič – 33. O.Svoboda. 20. kolo SKP Č. Budějovice „B“ – FK Spartak Kaplice 
1:1 (1:0) - B: za hosty Micák. Dohr. 19. kola FK Spartak Kaplice – Spartak 
Trhové Sviny 4:1 (2:0) - B: 11. Přívratský, 35. Goldfinger, 41. O.Svoboda, 47. 
Micák – 55. Kurali. 21. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 9:3 (6:1) - 
B: za domácí – O.Svoboda 4, Dang Van, Přívratský, Rubeš, Gazda, Plosz. 22. 
kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice 6:3 (4:0) - B: za hosty – Putschögl, Micák, 
Goldfinger.  
 

mladší žáci - I. A třída 
Dohr. 15. kola SK Jankov – FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: T.Valíček, Micák. 
18. kolo SK Slavia Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice 2:1 (1:0) - B: 15. 
Kindermann, 48. Jiřík – 50. Čajan. 20. kolo SKP Č. Budějovice „B“ – FK 
Spartak Kaplice 6:0 (0:0). Dohr. 19. kola FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové 
Sviny 3:2 (3:0) - B: 11. Troják, 17. Čajan, 22. T.Valíček – 33. Cebula, 57. 
Kodras. 21. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 6:0 (5:0) - B: 
T.Valíček 3, Krninský 2, Hami. 22. kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:3) 
- B: Čajan, Hami, Troják.  
 

přípravka - okresní přebor 
14. kolo FK Spartak Kaplice – FC Vltava * Loučovice 4:1 (3:0) - B: za domácí 
Lang (p), Řepa, Divoký (p), Marek. 15. kolo FC Velešín – FK Spartak Kaplice 
7:1 (2:1) - B: za hosty Řepa. 16. kolo FK Spartak Kaplice  - FK Slavoj Č. 
Krumlov „B“ 2:2 (0:1) - B: 35. Řepa, 40. Tetour – 15. Šimáček, 50. Procházka. 
17. kolo FK Nová Ves * Brloh – FK Spartak Kaplice 0:13 (0:7) - B: Řepa, Roule 
3, Skypala, Kotva 2, Jirků, Sedláček, Tůma.  
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strana 7 

   Profesor v pohrani čí       
 

(Povídka)     pokračování a dokončení z minulého čísla Zpravodaje 
Jan Kubíček, Gymnázium Kaplice 
 

  Brothánek se posadil na posteli. Do uší mu bušily povely a křik 
přicházející od bývalé Jiřice. Oblékl se a rozběhl se liduprázdnou 
vesnicí na pracoviště, kde ráno zanechal doktora Vebra. Hustě 
sněžilo. Lehké vločky, pomalu přikrývající novohradské kopce, 
vytvářely klidnou atmosféru, leč o to zlověstněji působil sloupec 
kouře stoupající ze známého místa. Už od Pohořského rybníka 
zřetelně viděl vojáky, jak těsně u sebe stojí před plechovými 
budovami. Bránili vesničanům, vesměs ženám, dostat se dovnitř. 
Dřevěné střechy pohlcovaly plameny. Profesor se prodíral davem, 
ignoroval výkřiky zpátky, nazad, zurück i několik výstřelů, až 
zahlédl paní Vebrovou, jak se nepozorovaně dostala do hlavní haly. 
Zevnitř se ozývalo dunění. Do toho praskání shnilých trámů! 
Profesor se vydal za ní. 
   Uvnitř se stěží dalo dýchat. Přes hustý dým spatřil majora 
Ševčenského. S několika vojáky házel zatlučené bedny do 
nákladního auta a rozebíral tak schodiště, jedinou cestu do prvního 
patra. Patricie Vebrová mu stála v cestě. K lomozu zvenčí se přidal 
hluk z podlaží pod střechou, takže profesor neslyšel, o čem se 
ti dva baví. Paní Vebrová divoce mávala rukama, přitom 
ukazovala na bedny a směrem vzhůru. Major vypadal ještě 
rozčileněji. Těkal očima všude možně jen ne nahoru a hrubě 
odstrkoval Patricii. Poslední bedny se zřítily. Schody přestaly 
existovat. Ševčenský sňal z ramene samopal a zamířil 
Vebrové na hruď, ta však neustoupila. Třesk! Do zdi za 
Brothánkem narazilo z druhé strany čísi tělo. Major dosud 
nevystřelil. Profesor zpanikařil. Uvědomil si, že nedokáže 
pomoci ani těm venku, ani těm nahoře a ani Patricii Vebrové. 
   Ve stejné době se v prvním patře skupinka dvaceti 
uvězněných neorganizovaně snažila zachránit si život. 
Několika mužům se podařilo prokopnout chabou zdí do 
sousední haly, která ovšem hořela ještě více. Z obou stran je 
obklopoval horký štiplavý dým. Lidé se nevědomky tiskli čím dál 
tím víc k sobě. Nedaleko se s rachotem zřítila celá zeď. Venku 
zesílely výstřely. Pouze Erik Vebr věděl evidentně přesně, co dělá. 
Od každého si vzal kabát a vrátil mu jej namočený v jednom 
z četných sudů na vodu, určenou v všeobecnému upotřebení. Na 
takovou situaci byl dokonale připravený. Přežil bombardování 
Drážďan „hodnými Spojenci“ 13. a 14. února 1945. Tehdy se musel 
probourávat z jednoho hořícího sklepa do druhého, kam se schoval 
před britskými a americkými bombardéry.  
   „Hoďte si to přes hlavu a běžte!“ zahřměl velice energicky Vebr a 
sám se na chvíli rozběhl zpět. 
   Pobyt v přízemí se stával stále nebezpečnějším. Ševčenský náhle 
odhodil samopal, otočil se a pádil k automobilu, poraziv při tom 
vojáka, stojícího mu v cestě. Střecha zapraskala. Z výše padal hořící 
kus trámu a zaklínil se mezi nákladový prostor a kabinu pro řidiče 
právě ve chvíli, když vůz nastartoval a vyrazil s bednami i s 
Ševčenským z hořící budovy. Brothánek vyklopýtal z úkrytu a 
uchopil šokovanou Patricii. Odváděl ji pryč, jako přednedávnem 
jejího manžela.  
   Skupina uvězněných mezitím seskakovala do měkkého sněhu 
poté, co se zdárně probojovala až do poslední, okrajové haly. Doktor 
Vebr se přestal oklepávat, jakmile spatřil, jak se vojáci hromadně 
stahují, bezděčně tvoří půlkruh a soustřeďují pozornost na dodávku 
s hořící plachtou, jež zběsile uháněla do vnitrozemí. Musel uznat, že 
to nebyl ošklivý pohled. Z druhé strany mu šli vstříc dvě velmi 
známé osoby. 
   „Eriku, Eriku, vaše žena, to auto, Ševčenský, já …“ 
   „Já vím, Lukáši, ten trám nespad‘ jen tak náhodou,“ 
   „Ty jsi shodil…“ Oba se svorně rozběhli za autem. 
   Ozvala se ohlušující palčivá rána. Každý kousek těla jako by 
pocítil sílu výbušniny, která  dozajista z některých částí vojenské 
dodávky nadělala nové oběžnice Zeměkoule. Lukáš Brothánek se 
sbíral ze země. Hlasy, které mluvily jen několik metrů od něj, slyšel 
pan profesor jen jaksi zdálky, tlumeně. 
   „Takže to byla pravda, že v těch bednách, po kterých jsme celou 
dobu šlapali, byl skutečně ekrazit. Proto tak zmlátili Vebra, když se 
zeptal.“ 

   „A kde je Ševčenský?“ 
   „Tady všude,“ rozpřáhl kdosi ruce doširoka. 
   „No jo, mám ho i na botě!“ dodal smrtelně vážně doktor Vebr. 
 

   Lukáš Brothánek přecházel po pokoji a četl úřední dopis: 
„Rozšíření pohraničního pásma – podstoupení budov v Pohoří na 
Šumavě armádním účelům – náhradní byty v obci Malonty…“ 
bručel si pro sebe snad už posté. Nedalo se říci, že by byl nešťastný. 
On i rodina Vebrova již dostali poštou adresy nových bydlišť. 
V Malontech  navíc znovu otevírají školu a mají nedostatek kantorů. 
Dokonce tam mají obchůdek s potravinami a poštu. Brothánek si 
povzdychl. Sled událostí posledních dnů ho utvrdil v přesvědčení, že 
i s nejlepšími přáteli se za současných podmínek v Pohoří žít nedá. 
Zejména poté, co někteří lidé ukázali, že raději nechají několik 
dělníků zabít, aby s přesidlováním neměli tolik práce. Vzal do ruky 
druhý list papíru, hustě popsaný rukopisem, který nápadně 
připomínal švabachové písmo. V hlavičce stálo: Serafín Vebr. Múj 
táta leckarsch a zachranarsch. Profesor se usmál, pohodlně se usadil 
do křesla a pustil se do čtení. 
-------------------------------------------------------------------------- 

Chcete se stát rytířem krásného slova?  
 

Tak to musíte být prvňák, který 
už umí číst a u paní Žofie z 
Knížkovic úspěšně složit 
zkoušku čtení v hradební 
knihovně.  
V polovině června bylo v 
Městské knihovně v Kaplici 
pasováno do řádu malých 
čtenářů 44 dětí ze základní 
školy ve Školní ulici. 
Pracovnicím knihovny patří 
velký dík za přípravu a per-
fektní organizaci celé akce.  

Děkují učitelky Helena Korkobcová a Dana Jiraňová, ZŠ Školní  
 
 


