
 
 
 
 

 

Městský park  
pivní stan  
11.30 Budějovická šestka 
12.30 Agria 
13.30 Jihočeští rodáci 
15.00 Hastroš 
16.00 Hyalit 
17.00 Hastroš 
18.00 Marilyn 
19.30 Ig-elit 
20.30 Saxes 
21.30 CRAWALL, hardcore

Městský park / letní scéna  
11.15 Mažoretky 
11.30 Hudba Agria  

a Česká beseda 
12.00 Šermíři a kejklíři  
12.30 New Rangers 
13.30 Kamelot  
15.00 Harley, Country brajgl 
15.30 Orientální tanec 
16.00 Dechovka Freistadt 
16.50 Česká beseda 

host Rieka  
18.00 Jazz  
19.00 Harley   
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   Starost ův sloupek 
 

Komunikace mezi Blanskem a Soběnovem patří do kategorie 
místních komunikací, což znamená, že je ve správě města. 
Ostatně to se týká i s ní sousední silnice ve směru od Papírny 
na Přísečno. V loňském a předloňském roce byly dokončeny 
úpravy jejich povrchů a lze konstatovat, že byl vyřešen jeden 
z problémů údržby takových a jim podobných dopravních 
spojnic. Mám tím i na mysli cestu z Pořešína k dětskému 
táboru při řece Malši či úsek v Nových Domcích u garáží k 
městské knihovně aj. Jako čtyřleté povodňové memento 
zůstal na výše zmíněné komunikaci až do dnešních dnů 
provizorní most přes říčku Černou, který byl zapůjčen ze 
státních hmotných rezerv do doby vyřešení. Po téměř tříleté 
anabázi se podařilo získat dotaci ve výši 6 888 000,- Kč, 
zůstatek částkou 2 500 000,- Kč dokrýt z rozpočtu města a 
zahájit stavbu mostu nového. Zdánlivě vše v pořádku do 
okamžiku, kdy si uvědomíme, že původní most byl stržen 
ojedinělou přírodní katastrofou a že by to nemělo být město, 
které za vzniklé ztráty, byť v tomto případě čtvrtinově, nese 
náklady, protože má kam své vlastní finanční prostředky 
investovat.  
I když na straně druhé, vážení spoluobčané, by bylo za 
určitých okolností zajímavé přijet k mostu Na Papírně a on 
by se před našimi zraky zjevil brod. Takže přeji trvale snadné 
překonávání této vodní překážky. 
Vzhledem k umístění, a tím tak trochu mimo zájem 
veřejnosti, se zrelizovala rozsáhlá investiční akce, která má 
nejen pro samotnou Kaplici důležitý význam. Jedná se o vy-
budování další, již třetí etapy skládky Bukovsko. Stavba řeší 
ukládání komunálního odpadu při stávající kapacitě přibližně 
na 14 let a je koncipována tak, aby mohlo v budoucnu dojít 
k jejímu dalšímu rozšíření.     
pokračování na str. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaplické Formanské slavnosti 
 

 
Pátek 25. 8. 2006 
Městský park     Dětské Formanské odpoledne 
16.00  Soutěže pro děti, kolotoč a houpačky za lidové ceny, 

ukázka výcviku psů, letové ukázky dravého ptactva 
(orel skalní a sovice sněžná, známá z filmu Harry 
Potter), ukázka ultralehkého letadla, hudba Hastroš, 
diskotéka …  

 

Sobota 26. 8. 2006 
Náměstí  
  9.00  Cikánská hudba, staročeský jarmark 
10.00  Průvod kejklířů, šermířů, mažoretek a hudby  (Linecká)  
10.05 Fanfáry  
10.15 Vystoupení kejklířů a šermířů 
11.00 Fanfáry  
11.05 Slavnostní otevření Historické expozice Kaplicka 
 Mistr řezbář dokončí vyřezávání sochy formana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpoledním programem provází Ing. Kahuda 
 

Městský park  
Výstava veteránů (Veteran Car Club Kaplice) 
Přehlídka drobného zvířectva (ČSCH) 

 

Po celou dobu bude v parku i na náměstí zajištěno 
občerstvení, dobré jídlo, pití a další překvapení…  
 

Neděle 27. 8. 2006 
Kostel sv. Petra a Pavla 
19.00 Koncert přední české flétnistky Lenky Baarové, 

klavírní doprovod J. Niederle 
 

 
 
Ulice K Malši, západní strana (část spadající k pobřeží Malše). 
Roku 1932 je v domě číslo 48 zaznamenán hokynář Josef Werner.  
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  Instalování reklam a pouta čů  
 

Žádost a upozornění 
 

Na základě množících se případů v posledním období, 
týkajících se umísťování a instalace nepovolených 
reklamních a propagačních zařízení, žádám všechny majitele 
nemovitostí (staveb) a pozemků, aby v případě pronájmu 
části nebo celé nemovitosti upozornili předem nájemce, že 
jakákoliv označování provozovny, reklamy nebo umísťování 
poutačů podléhá schválení následujících orgánů státní správy, 
kterými jsou:  
Stavební úřad - veškeré reklamy, označení provozoven a pou-
tačů větších než 0,6 m².  

Odbor dopravy – umísťování reklamy a poutačů v blízkosti 
komunikací II. a III. třídy.  
Krajský úřad JčK, odbor dopravy – umísťování reklamy        
a poutačů u E55/I.  
Oddělení památkové péče - veškeré reklamy, označení pro-
vozoven a poutačů v památkové zóně.  
 

Umísťování poutačů (tzv. A) na veřejných komunikacích 
(chodnících) je současně zpoplatněno podle vyhlášky města. 
 

Zvláštní upozornění pro majitele  
či nájemce výčepů, hospod a restaurací: 

 

Hliníková, dlouhá označení provozovny s logem pivovaru 
(Gambrinus, Budvar apod.) jsou v městské památkové zóně 
zásadně nepřípustná a pokud budou nainstalována, musí být 
okamžitě odstraněna. Jediný řádně povolený poutač tohoto 
typu je na provozovně Alex v Novohradské ulici, který byl 
zřízen na základě souhlasného stanoviska NPÚ před 
stanovením výše uvedené podmínky.  
 

Děkuji za pochopení složité situace pracovníků státní správy. 
Ing. arch. Petr Vološčuk,  

vedoucí odboru výstavby, památkové péče a ÚP MěÚ Kaplice 
 
   Starost ův sloupek       
 

pokračování ze str. 1 
Náklady na její pořízení činí kolem 14 milionů korun, 
přičemž došlo k úspoře cca 800 tisíc. Finančně byla kryta 
úvěrem technických služeb s ručením městem. Stavbu  
uskutečnily samotné technické služby, trvala rok a půl a je 
zkolaudována. Je třeba poděkovat vedení Technických služeb 
města Kaplice za její zajištění a podílejícím se zaměstnancům 
téže firmy za realizaci. 
V horkém až tropickém létě nezapomínejte na večery při 
ohýnku, opékání vuřtů a rosou voňavá srpnová rána. 

           Ferdinand Jiskra 
 

   Historická expozice Kaplicka  
 

Od soboty 26. srpna 2006 se stává Kulturní a informační 
centrum Kaplice provozovatelem Historické expozice Kaplic-
ka, která bude tímto dnem slavnostně otevřena. Trvalá 
výstava, ohlížející se od minulosti regionu, bude umístěna 
v Kostelní ulici čp. 128, v 1. poschodí.  
Při příležitosti otevření této, nejen turisty a návštěvníky města 
žádané expozice, jsme pro vás ve Zpravodaji připravili sérii 
článků o zajímavé stavební historii města.  První část 
naleznete na str. 4.  
 

Historická expozice bude otevřena tyto dny v týdnu: úterý až 
sobota od 9.00 do 17.00 hodin. Ceny vstupného: děti, 
studenti, důchodci, ZTP 10,- Kč, ostatní zaplatí 20,- Kč.  

   ZŠ Kaplice, Školní   
 

Poděkování za práci v uplynulém školním roce  
 

V průběhu prázdnin, kdy je nutné zabývat se především 
přípravou nového školního roku, bych se chtěl ohlédnout 
ještě se za tím uplynulým. Kromě běžné a každodenní práce 
je v průběhu školního roku organizováno množství různých 
naukových a sportovních soutěží. Učitelé školy se snaží 
vytvářet dostatek prostoru všem žákům, kteří mají schopnost 
a zájem prezentovat své dovednosti.   
Některé výsledky žáků školy výrazně přesáhly rámec města a 
stojí za to je připomenout. 
V okresním kole matematické pythagoriády a olympiády 
získali ve své kategorii 1. místo Václav Čutka (8. roč.), 2. 
místo Veronika Völklová (6. roč.), Michaela Kaleta (7. roč.), 
a Pavel Jan (9. roč.). Ve svých kategoriích olympiády 
z anglického jazyka zvítězili Michaela Kaleta a Patrick 
Kaleta (8. roč.). V německém jazyce zvítězila Klára 
Leflerová (7. roč.). Dále ještě na 3. místech skončil David 
Sládek (7. roč.) v olympiádách z anglického jazyka a 
zeměpisu. Okresního kola naukových soutěží se úspěšně 
zúčastnilo celkem 23 žáků. 
Smíšené družstvo starších žáků zvítězilo v okresním kole 
dopravní olympiády, navíc Zuzana Faktorová (7. roč.) získala 
i individuální prvenství v kategorii dívek. 
Na sportovním poli si připomenutí zaslouží především 
lehkoatletické výsledky. Velmi úspěšně zahájily školní rok 
již na podzim prvními místy v okresním kole přespolního 
běhu obě kategorie dívek.  V krajském kole v Jindřichově 
Hradci shodně obsadila obě družstva 3. místa. 
Na jaře každoročně probíhají okresní kola atletického 
víceboje a Poháru rozhlasu. V trojboji žáci 1. stupně získali 1. 
místo. V atletickém čtyřboji žáků 2. st. zvítězila družstva 
mladších žákyň a starších žáků, druhé místo pak ještě získaly 
starší žákyně. Právo postupu do krajského kola bylo pouze 
pro starší žáky. Obě družstva dívek po vítězství v okresním 
kole Poháru rozhlasu získala postup do krajského kola této 
soutěže. 
Výsledky a umístění v krajských soutěžích byly bohužel 
poznamenány nejasnostmi ze strany pořadatelů kolem 
termínů. Postupující družstva se nemohla vzhledem k dříve 
naplánovaným jiným školním akcím zúčastnit v nejsilnějším 
složení. Přesto výborné umístění v konkurenci především 
sportovně zaměřených škol Jihočeského kraje zaslouží 
uznání. V Táboře družstvo starších žáků získalo 3. místo ve 
čtyřboji, navíc Tomáš Říha 3. místo v celkovém pořadí 
jednotlivců. Krajského kola Poháru rozhlasu v Českých 
Budějovicích se zúčastnila obě družstva dívek, mladší žákyně 
skončily třetí. 
 

Nově budovaná atletická dráha v areálu škol vytvoří výborné 
podmínky pro rozvoj atletiky pro mládež v Kaplici. Žáci 
kaplických škol v posledních letech obsazují téměř výhradně 
první místa v hodnocení škol okresu a neztrácí se ani 
v konkurenci sportovních škol, jejichž žáci mají podobné 
podmínky k dispozici již několik let. 
 

Základním předpokladem těchto úspěchů je aktivní přístup 
žáků, jejich pravidelná příprava i zájem o daný obor.  Nebylo 
by to ani možné bez práce mnoha učitelů, kteří na přípravu 
úspěšných žáků vynakládají množství času především v době 
mimo pravidelné vyučování.  
Poděkování proto patří všem, žákům i učitelům, kteří se na 
těchto výsledcích podíleli. 

 Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel ZŠ Kaplice, Školní ul. 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
srpen

 
 
 
 

 

2. středa Thriller USA    105 min.  
20.00 hod. 16. BLOKŮ  
  Mezi životem a smrtí je tenká hranice, jak pro 

newyorské policisty, tak pro jejich svědky. 
Režie: R. Donner. Hrají: B. Willis, D. Morse 

  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
3. čtvrtek  Komedie USA/Německo   109 min.  
20.00 hod. TRÁVA  
  Komedie o hodných dětech, které sejdou  na 

špatnou cestu do pekelných hlubin marihuano-
vého a sexuálního šílenství. Režie: A. Fickman. 
Hrají: K. Bell, Ch. Campbell, N. Campbell 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
7. pondělí  Dobrodružný film /  ČESKÉ ZNĚNÍ     132 min.  
17.30 hod. LETOPISY NARNIE 
 LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 
  Příběh čtyř sourozenců, kterým se během hry na 

schovávanou ve venkovském sídle podaří dostat 
do jiného světa…  Režie: A. Adamson. Hrají: T. 
Swinton, G. Henley, W. Moseley 

  Vstup 60,- Kč 
9. středa Drama USA   148 min.  
10 čtvrtek ŠIFRA MISTRA LEONARDA 
20.00 hod. Dvojice dobrodruhů se vydává na vzrušující 

výpravu napříč Paříží, Londýnem a Skotskem, 
během níž se zoufale snaží rozluštit záhadnou 
šifru a přijít na kloub tajemstvím, která mohou 
otřást samotnými základy lidského bytí…  

  Režie: R. Howard. Hrají: T. Hanks, A. Tautou,     
I. McKellen, J. Reno 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
14. pondělí Promítání pro děti   ČESKÉ ZNĚNÍ      91 min.  
17.30 hod. DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA 
  Mamut, lenochod, šavlozubý tygr a prehisto-

rická vererka musejí vzdorovat dalšímu 
ohrožení: tající led hrozí proměnit jejich rajské 
údolí v jeden velký rybník. Režie: C. Saldanha. 
Mluví: J. Lábus, O. Jirák, K. Brožová,… 

   Vstup 60,- Kč 
16. středa Akční sci-fi    
17. čtvrtek X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR 
20.00 hod. Protichůdné názory vůdce mutantů Xaviera, 

hlásajícího toleranci a Magneta jsou podrobeny 
poslední zkoušce - rozpoutají válku, jež má 
všechny války definitivně ukončit. Režie: B. 
Ratner. Hrají: P. Stewart, H. Jackman, H. Berry 

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
21. pondělí Česká komedie     93 min.  
20.00 hod. VŠECHNO NEJLEPŠÍ  
  Ten den měl být pro taxikáře Jardu dokonalý: 

dostal nové auto, čekala ho manželka i milenka. 
Pak ale naložil podivného důchodce a den se 
změnil v trpkou životní lekci. Režie: M. Kotík. 
Hrají: J. Dolanský, V. Preis, T. Matonoha, J. 
Štěpánková, T. Kostková…  

   Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
23. středa Komedie USA   83 min.  
24. čtvrtek SCARY MOVIE 4 
20.00 hod. „Čtvrtý a poslední díl slavné trilogie“. 
  Režie: D. Zucker. Hrají: A. Faris, R. Hall, 

Carmen Electra, L. Nielsen 
 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 
 
 

28. pondělí Promítání pro děti  / ČESKÉ ZNĚNÍ    83 min.  
17.30 hod. ZA PLOTEM 
  Animovaná komedie o mývalovi, který se snaží 

přesvědčit hrstku plachých obyvatel lesa, že za 
plotem, kde bydlí lidé, se dá najít ledacos 
zajímavého… Režie: T. Johnson, K. Kirkpatrick. 
Mluví: P. Soukup, B. Tůma, … 

   Vstup 60,- Kč 
30. středa Horor USA   107 min.  
31. čtrvtek   HORY MAJÍ OČI  
20.00 hod. Drsný, divoký a napínavý příběh o obyčejné 

rodinné dovolené, která se najednou změní v boj 
o holý život. Režie: A. Aja. Hrají: M. Beiley 
Smith, T. Bower, T. Levine 

   Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 
 

Na září v Kině Kaplice připravujeme:  
TRISTAN A ISOLDA /4. 9./, SATAN PŘICHÁZÍ /6. a 7. 
9./, DIVOČINA, POSEIDON, AUTA, SUPERMAN SE 
VRACÍ, BESTIE KARLA …  
 

    Změna telefonního čísla kina  
Telefonní číslo do Kina Kaplice je  380 311 388  
 
 
 
 
 
 

Kaplické  
 Kapradí  
 
 
 
 
 

19. srpen, sobota        
od 18.00 hodin  

EXFANTA  
Koncert evropských renesančních písní  
Duchovní i světské písně v dobových kostýmech.  
Dvůr radnice  
 

19. srpen, sobota     od 20.30 hodin 

SEDM STATEČNÝCH  
Netradiční představení s řadou neočekávaných situací a pyrotech-
nických efektů. Divadelní soubor Buchty a loutky (Praha). 
Zřícenina hradu Pořešín 
 
 

1. září, pátek     od 21.00 hodin 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  
Disco show s efekty, nejen světelnými... Pořádá pražská agentura.  
Kulturní dům    Vstupné 60,- Kč  
------------------------------------------------------------------- 
 

   Šachový turnaj v Kaplici  
 

Tělovýchovný oddíl Spartak ve spolupráci s KIC Kaplice 
pořádá v neděli 3. září 2006 šachový turnaj O pohár města 
v kulturním domě v Kaplici. Začátek turnaje od 10.00 hodin. 
Přihlášky na účast přijímáme v Infocentru, případně na tel. 
380 311 388.   
 

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
srpen
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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.“ 

 

V červencovém Zpravodaji jste se mohli dočíst   
o záhadném nápisu na jednom ze tří náhrobních 
kamenů v kostele sv. Floriána, který zakrýval 
hrob na výsadním místě před bočním oltářem,     
a navíc se obrací (dnes už nečitelně) se slovy      
o mrtvém k poutníkům. Velmi uctivý nápis         
a zmínka o Netolicích… Při hledání jména 
Spinka v historii jsme se tedy do Netolic obrátili. 
Netolice odpověděly, že jim ale není známo toto 
jméno a odkázaly nás na archiv v Prachaticích.  
Tak se stalo a tentokrát přišla v pravdě nečekaná 
reakce! Nečekaná a přesně načasovaná proto, že 
tu v prachatickém archivu v nedávné době právě 
dokončili výzkum dochovaných historických 
náhrobníků v netolických kostelích a ke konci 
roku se jej chystali vydat v tištěné podobě. 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neto-
licích, v jeho kapli sv. Barbory se nalézá rodinná 
hrobka měšťanských erbovníků … Špinků 
z Helfenthalu. Špinkové v Netolicích žili asi od 
roku 1650, tři generace mužů se vystřídaly na 
postech eggenberský úředník a hejtman 
netolického panství; primátor; a městský radní a 
písař. Poslední z nich, radní Václav Fr. Špinka z H. se 25. 11. 
1727 oženil s vdovou Annou Sybillou Záhorkovou 
(Hurdomovou de Fohsa z Vodňan) a jejich jediný syn spatřil 
světlo světo (respektivě byl pokřtěn) 16. 10. 1728. Jeho 
jméno bylo Jan Nepomuk Václav Josef Pavel Špinka z 
Helfenthalu. Janova matka zemřela roku 1732, otec o dva 
roky později 1734 (ani jeden z nich nebyl starší 40 let). Osud 
syna městského radního byl už prvním městem dávno 
zapomenut… Všechno nasvědčuje tomu, že zemřel tady, 
v Kaplici. Což se potvrdilo i v třeboňském archivu, kde 
prachatická archivářka ověřila úmrtní spis Johanna Spinky …  
Zjistila, že v matrice narozených, oddaných a zemřelých ve 
farnosti Kaplice vedené v letech 1724-1760 (inv. č. 4), se na 
str. 172 nalézá latinský zápis o úmrtí, resp. pohřbu: Dne 25. 
Augusty /srpna/ pohřben urozený mladík Joannes Spinka z 
Helfenthalu z Netolic, student v Kaplici, ve věku 12 let, 
pohřben u sv. Floriána. Zápis vlastní neobsahuje žádné další 
informace, farář bohužel tentokrát nepokládal za důležité 
zmínit se o příčině smrti ani o tom, kdo platil výlohy za 
pohřeb... a tak zatím 
zůstávají jen na 
fantazii odpovědi na 
otázky, proč byl mla-
dičký sirotek z uro-
zené rodiny pohřben 
tady, nikoliv do 
rodinné hrobky k ro-
dičům a co se vlastně 
tenkrát přihodilo…   

red  

   U hřbitova dbejte opatrnosti  
 

Rekonstrukce zádlažby  
 

Dne 17. 7. 2006 byla předána  firmě Doprastav České 
Budějovice stavba „Rekonstrukce zádlažby u kaple Josefa a 
Barbory a u hřbitova“. Z tohoto důvodu bude omezen přístup 
do hřbitova. Žádáme občany, kteří budou na kaplický hřbitov 
docházet, aby dbali na zvýšenou bezpečnost při průchodu 
staveništěm. Případné dotazy zodpovíme na odboru majetku 
MěÚ Kaplice.  

 
Malebná ulička K Malši 
 

Pravděpodobně někdy z doby 
kolem 2. světové války pochází 
pohled do ulice K Malši. Její 
povrch tenkrát tvořila dlažba 
z tzv. kočičích hlav, která 
později ustoupila dlažebním 
kostkám. Nebylo ničím neobvy-
klým zaslechnout zde na 
kamenném dláždění klapot 
koňských kopyt; kůň byl 
důležitým pomocníkem při  
zásobování  zdejších hokynář-
ství. Ulička vyváděla kaplické 
měšťany z náměstí směrem 
k řece a ústila do tehdy prašné 
cesty lemující pobřeží Malše. 
Za kamenným tarasem s dře-
věným zábradlím spadaly louky 
až k břehům a sem chodívaly 
ženy máchat a pak bělit prádlo 
na slunci…        red 

 
 

 

   Stavební historie m ěsta Kaplice 
  

Kaplice st ředověká 
 

Zdánlivě paradoxně začíná historie našeho města v době, kdy 
ještě městem vůbec nebylo. Tak jako mnoho jiných měst i 
Kaplice byla zpočátku pouhou trhovou osadou. Až později se 
Kaplice stává městem s „šachovnicovitou“ sítí ulic a 
pravidelným náměstím. 
Trhová osada i pozdější město vzniklo na křižovatce dvou 
obchodních stezek. První z nich, „Cáhlovská“ vedla z 
rakouského Freistadtu neboli Cáhlova původně zřejmě do 
Doudleb, kde bylo slovanské hradiště, a později pak do 
Českých Budějovic. Druhá, vnitrozemská stezka běžela od 
Nových Hradů a Horní Stropnici směrem na Přídolí, 
Chvalšiny a Boletice. Nevysoký ostroh vymezený meandry 
řeky Malše a také Novodomským potokem byl pro vznik 
města naprosto ideální. 
 

Otázka, kdy se tak stalo, není nikterak jednoduše 
zodpověditelná. Jak dokládá odpustková listina z 
roku 1257, stál už v této době v Kaplici kostel 
Panny Marie. 
Fragmenty tohoto kostela jsou také velmi 
pravděpodobně dosud dochovány v jihový-
chodním nároží lodi současného kostela sv. Petra a 
Pavla, což dokládá několik zajímavých indicií, 
především drobná románská volutová konzolka, 
kterou lze spatřit na vnější straně zmíněného 
nároží.    pokračování na str. 5 
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Velikost tohoto nejstaršího koste-
líka byla pochopitelně podstatně 
menší než stávající kostel. K 
podobě tohoto románského či 
románsko-gotického kostela však 
nelze říci mnoho. Je dost dobře 
možné, že byl vybaven apsidou a 
nelze vyloučit ani existenci věže. 
Postaven mohl být už ve 
dvanáctém století, ale mohlo se tak 
stát třeba až těsně před polovinou 
třináctého století. Jisté naopak je, že důvodem vzniku kostela 
nebyl slib zbloudivšího rytíře, jak sugestivně tvrdí dochovaná 
pověst, ale právě existence trhové osady. 
Dochovalo se z této nejstarší doby ještě něco jiného, než ony 
zmíněné fragmenty zdiva kostela P. Marie? Ano! Nehledejme 
však další zbytky románského zdiva, nýbrž rozvržení parcel. 
Ačkoli z původních domů zřejmě nezbylo nic, dá se ostatně 
předpokládat, že s výjimkou kostela byla nejstarší zástavba 
dřevěná, jejich parcely dosud přesně ukazují kde se tato 
zástavba nalézala, kudy procházely obě obchodní stezky, kde 
bylo tržiště a přilehlý kostelní okrsek se hřbitovem. 
 

Zřejmě až někdy ve čtrnáctém století vzniká západněji od této 
osady pravidelně vyměřené město. Kaplice nepochybně 
nikdy neměla hradby, což asi souvisí také s tím, že především 
druhá polovina čtrnáctého století byla v Čechách obdobím 
relativního klidu. K vysazení města mohlo vskutku dojít až v 
roce 1382, kdy Markvart z Pořešína Kaplici udělil městská 
práva. Je však možné, že tehdy šlo o pouhé potvrzení či 
rozšíření městských práv a že tedy velmi pravděpodobně 
nejde o rok „fyzického“ vzniku města. Udělení městských 
práv však odpovídá na jinou, často kladenou otázku, neboť 
formulace dochované listiny jednoznačně dokládá, že 
Kaplice, ač bez hradeb, v té době nepochybně byla městem. 
Spolu se vznikem pravidelně vyměřeného města byl 
přestavěn také kostel. Jeho loď byla rozšířena na současnou 
velikost a k ní byl, snad v osmdesátých letech čtrnáctého 
století, následně připojen rozměrný, pětiboce uzavřený 
presbytář, zaklenutý pozoruhodnou gotickou klenbou. Její 
ojedinělost spočívá především v použití poměrně nezvyklého 
klenebního obrazce. 
Budování kostela nakonec uzavírá patrně opravdu až po roce 
1507 provedená síťová klenba lodi. I obrazec této klenby je 
značně ojedinělý. Na jejím projektování se v čele 
rožmberské stavební huti snad podílel mistr Hans 
Götzinger. Spolu s touto klenbou byl proveden také 
doposud dochovaný vysoký gotický krov lodi. 
 

Další dochovanou středověkou stavbou je kostel 
svatého Floriana.  Doposud nebyl spolehlivě 
vysvětlen důvod jeho výstavby. Určitě však nevznikl 
proto, že by sloužil české menšině v „německém“ 
městě. Tuto funkci získal až roku 1908, tedy více než 
pět set let po jeho postavení. I tento kostel je 
zajímavým dílem rožmberské stavební huti. 
Kamenické detaily i „parléřovské“ obrazce kleneb 
datují kostel do osmdesátých let patnáctého století. 
Obvyklá datace kostela až po požáru v roce 1507 je 
neopodstatněná a po tomto roce byl kostel 
nepochybně pouze obnoven. 
Z ostatních středověkých staveb v Kaplici zůstaly 
pouze fragmenty. Nikoli však bezvýznamné. Mnohé 
domy kolem náměstí mají například nejen středověké 
sklepy, ale i nikoli nepodstatnou část nadzemního 
zdiva. Zbytky středověkých konstrukcí či druhotně 

použité kamenické prvky tak 
nacházíme poměrně často. Lze 
přitom předpokládat, že už ve 
středověku byly alespoň některé 
domy kolem náměstí zděné a 
patrové. Tyto domy však zřejmě 
neměly jinak obvyklé podloubí. 
Obvyklý kaplický středověký dům 
obsahoval dvě samostatné dlouhé 
souběžné budovy, mezi nimiž byl 
sevřen úzký dvorek. Pravá z obou 

budov byla mohutnější a v přední části obsahovala hlavní 
obytnou místnost domu tzv. „dýmnou jizbu“ v níž bylo 
umístěno otevřené ohniště a také chlebová pec. Pokud byl 
dům patrový, byla tato obytná místnost až v prvním patře. V 
takovém případě byl v přízemí domu umístěn ještě tzv 
„mázhaus“, kde byla často prováděna řemesla nebo 
provozován výčep piva. V zadní části domu byla zpravidla 
řada komor, které mohly být užívány ke skladování i k 
obytným účelům. Dodnes nejvýznamnější fragmenty 
středověkého domu obsahuje dům čp. 205, sloužící dnes jako 
pobočka České Spořitelny. Kromě dochovaných sklepů a 
celkové dispozice zaujme zde především trojice 
pozdněgotických sedlových portálků, jeden z nich dokonce s 
původní, unikátně dochovanou středověkou polychromií, 
která více než jasně ukazuje, že středověk nebyl studený a 
šedivý sloh, jak se dosud mnohdy zcela mylně uvádí. 
Především v Dlouhé a také v Masné ulici je navíc doloženo 
ještě jiné uspořádání středověkého domu. Obytný dům zde 
byl umístěn nikoli kolmo, ale rovnoběžně s ulicí a jeho 
středem probíhal průjezd. Opět v pravé části domu zde byla 
veliká obytná místnost, zatímco v levé, menší části byly opět 
umístěny komory. Zatímco v pravé, obytné části byly tyto 
středověké domy pouze přízemní, komory v levé části byly 
vždy patrové s tím, že spodní komora mohla být částečně 
zahloubena. Nejvýznamnějším dokladem tohoto uspořádání 
je později renesančně a klasicistně přestavěný dům čp. 200 v 
Masné ulici.     Martin Šanda 
-------------------- 
A - původní rostlá trhová osada, B - později vysazené město s 
pravidelným půdorysem, C - pravděpodobný průchod Cáhlovské 
stezky městem, D - pravděpodobný průchod Novohradské stezky 
městem (Použitý mapový podklad zachycuje zástavbu města ve 
druhé polovině devatenáctého století.) 
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   Pozvání na Formanské slavnosti  
 

Město Kaplice se dostalo do podvědomí v širokém okolí také 
Kaplickými slavnostmi, které letos mají přívlastek 
„formanské“. Byli to formané, kteří do Kaplice v minulosti 
přinesli život a tím i rozmach malé trhové osady.  
K letošnímu bohatému kulturnímu programu, který v Kaplici 
tradičně proběhne poslední srpnový víkend, napomohla 
Evropská unie, neboť město získalo grant na pořádání 
slavností v rámci iniciativy Společenství Intereg IIIA.   
Není potřebné vyjmenovávat sled pořadů všech tří dnů, 
s programem se čtenář může seznámit na titulní straně. 
Reaguji pouze na některá doporučení a změny. Páteční 
odpoledne bude patřit v parku především dětem. Ve 
spolupráci s DDM Kaplice jsme připravili dětské odpoledne, 
které nabídne mnoho soutěží, ukázek cvičení se zvířaty (psi, 
draví ptáci), hudbu, možnost si sednout do ultralehkého 
letadla z kaplické firmy a mnoho zajímavostí. Na doporučení 
mladé generace jsme zařadili více kapel z oblasti rocku a big 
beatu. Jako v loňském roce, i v letošním dostane na náměstí 
prostor staročeský jarmark. Proto bych požádal spoluobčany, 
kteří oplývají nějakou rukodělnou činností, aby se na 
slavnostech prezentovali, neboť několik míst je stále volných 
(účast je bezplatná). V rámci tohoto dopoledne dorazí na 
náměstí průvod od budovy kina, kterého se zúčastní velká 
část účinkujících. Na náměstí budou přivítáni cikánskou 
hudbou. Následně zazní fanfáry a začne program, jehož 
hlavním bodem je otevření Historické expozice Kaplicka. 
K této významné události vydalo Město Kaplice spolu s KIC 
Kaplice skládačku pod názvem „Kaplicko - od minulosti po 
současnost“, kterou je možné zdarma získat v Infocentru. Při 
této příležitosti bude starostovi města předán forman 
v životní velikosti od mistra řezbářského.  
Tečkou za těmito slavnostmi, po náročném sobotním 
odpoledni v městském parku, by se měl stát koncert přední 
české flétnistky Lenky Baarové za klavírního doprovodu J. 
Niederleho. Tento koncert, vzletně nazvaný „pastvou pro 
duši…“, proběhne v neděli v kostele sv. Petra a Pavla ve 
večerních hodinách.  
Jménem štábu spolupracovníků a pořadatelů srdečně zvu 
všechny spoluobčany ze širokého okolí na slavnosti a 
vyslovuji přání, aby nám vyšlo počasí.  

Josef Sejk, ředitel KIC Kaplice  
 
   Nová služba Infocentra  
 

Díky podpoře Krajského úřadu 
dojde v nejbližší době k rozšíření 
technického vybavení kaplického 
Infocentra. Infocentrum by mělo 
zlepšit služby především 
v oblasti kopírování, chystá se 
nákup velmi kvalitního barevné-
ho kopírovacího stroje, spoje-
ného s tiskárnou a zároveň nákup 
kamery a počítače. Od 1. září tak 
budou moci návštěvníci a zákaz-
níci Infocentra využít jedné z 
nejlevnějších možností kopíro-
vání v regionu (včetně barevného 
xeroxu). V další nabídce bude 
například i vázání dokumentů a 
materiálů kroužkovou vazbou 
(např. maturitní práce).  

   Vodácké pozvání na Malši  
 

V úterý 12. 9. 2006 v 17.30 hodin zveme všechny zájemce o 
vodní sporty na parkoviště u řeky, na jízdu po Malši v kanoi 
nebo raftu. Přiveďte své děti a můžete se společně svézt nebo 
se jen podívat, co se lze v oddíle UTOPENCI naučit.  
Nabízíme tak další sportovní aktivitu Vašim dětem. Přes 
zimu sportují děti v tělocvičně a od jara do podzimu trénují 
na vodě nebo se účastní společných akcí pořádaných 
oddílem. Několikrát v roce mají soustředění mimo město a 
celoroční aktivity vrcholí putovním táborem po českých 
řekách. O případném zápisu do dětského oddílu se můžete 
domluvit na místě s vedoucími. Přihlásit se mohou děti od 9 
let, podmínkou je, aby byly plavci.  
 

Oddíl UTOPENCI má v Kaplici dlouholetou tradici jako 
organizátor vodní turistiky i závodní činnosti. Pro členy 
oddílu i veřejnost pořádáme akce na Vltavě, Otavě, Lužnici, 
Berounce... Každý rok na podzim spolupracujeme při čištění 
Vltavy a po povodních v roce 2002 jsme čistili i řeku Malši. 
Velkou účast a zájem o svezení na vodě jsme zažili letos při 
Dni dětí, nápor jsme skoro s nasazením života zvládli a děti 
měly netradiční zážitky.  
Věnujeme se také závodnímu raftingu. Máme postavenou 
slalomovou trať na Malši, kde trénujeme. Oddíl má 6 
raftových týmů - 3 týmy mužů, 2 juniorské a od letošního 
jara závodí i raft žen. V průběžném pořadí Českého poháru 
jsou muži na 16. místě v republice. Junioři Kaplice D ve 
složení Sládek Tomáš, Litt Pavel, Holub Jakub, a Trescher 
Jan již několik sezón sklízí zasloužené úspěchy. Letos jsou v 
průběžném hodnocení Českého poháru Juniorů na 1. místě a 
na posledních závodech na Víru vyhráli slalom i sprint. 
Výborné 3. místo obsadili na Mistrovství České republiky 
Juniorů na řece Kamenici. 
Nový tým Bejby ve složení Kovaříková Dagmar, Litt Jan, 
Musil Filip, Zemánek Jiří závodí první sezónu, přesto si 
vedou velice dobře, což dokazuje 4. místo ve sprintu Juniorů 
na kanálu ve Víru. 
Všechny zájemce o rafting chceme pozvat na Mistrovství 
České republiky ve slalomu a sprintu, které se koná ve dnech 
19. - 20. 8. 2006 na umělém kanálu v Českém Vrbném u 
Českých Budějovic přibližně od 10.00 hodin. Budou zde 
závodit všechny kaplické týmy. 
Dne 2. 9. 2006 se bude konat zajímavý a náročný raftový 
závod v rámci MČR ve sjezdu na Lipně - Čertovy proudy, 
kterých se účastní jen nejzdatnější týmy v republice. Kaplici 
reprezentují jen mužské posádky. 
 

Věříme, že jsme 
Vás článkem po-
těšili, že nejsou 
kolem nás jen 
velké kolektivní 
sporty a velké 
kluby, ale i 
v malých oddí-
lech lze úspěšně 
vychovat spor-
tovce a nebo jen 
najít vztah k 
přírodě, vodě         
a partě kama-
rádů. 

oddíl Utopenci 
Kaplice 
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   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k 30. červnu 2006  
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 11 000 11 000 5 344 948,00 
daň z příjmů fyzic. osob OSVČ 7 200 7 200 3 120 571,00 
daň z příjmů právnických osob 11 300 11 300 5 260 145,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 2 200 4 962 4 961 835,00 
daň z přidaté hodnoty 18 000 18 000 9 776 898,00 
daň z nemovitostí 3 300 3 300 1 480 750,00 
poplatek za znečištění ovzduší 5 5 0,00 
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 15 31 19 819,00 
výtěžek z výherních hracích 
automatů    347 262,16 
ostatní daně  220 309 454,00 
správní poplatky 4 290 4 481 2 720 855,00 
místní poplatky 1 782 1 782 901 497,00 
likvidace komunálního odpadu 2 900 2 900 2 415 624,00 
Daňové příjmy celkem 61 992 65 181 36 659 658,16 
příjmy z poskytování služeb     31 143 142 189,50 
odvody příspěvkových 
organizací            2 126 2 152 1 027 978,00 
příjmy z pronájmu majetku   9 000 9 113 4 666 041,50 
příjmy z úroků  a dividend                               209 395 464 820,39 
přijaté sankční platby           674 756 414 229,00 
náklady řízení 75 75 55 260,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 3 080 3 080 1 700 829,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 484 745 115,00 
přijaté neinvestiční dary městské 
policii                        7 7 000,00 
přijaté pojistné náhrady          24 61 226,00 
ostatní nedaňové příjmy                   470 509 251 514,08 
příjmy z úhrad vydobývacího 
prostoru   15 15 14 211,00 
splátky půjček SF                           40 34 380,00 
Nedaňové příjmy celkem  15 680 16 793 9 584 793,47 
příjmy z prodeje domů 42 000 42 000 24 058 008,50 
příjmy z prodej pozemků 500 500 248 905,00 
Kapitálové příjmy celkem  42 500 42 500 24 306 913,50 
dotace ze SR v rámci souhr  
vztahu 18 386,70 18 386,70 9 193 374,00 
dotace ze SR sociální dávky  33 200,00 33 200,00 16 800 000,00 
dotace MPO na Živnostenský 
úřad             80,00 80 000,00 
dotace MMR komunikace Nové 
Domky, Pořešín   703,00  
příspěvky od obcí  360,00 294 118,00 
investiční dotace SFŽP čerpadlo 
Blansko      1 608,90  
převod z fondu HČ 5 200,30 5 900,30 954 218,00 
převod z HČ záloha na zisk  213,00 213 000,00 
invest dotace chráněné bydlení 
Blansko  4 883,00 4 883,00 3 666 463,00 
dotace ze SR Parlamentní volby                  245,10 245 100,00 
dotace ze SR na výkon st.správy                613,45 855 087,00 
inv dotace MMR most Papírna                    6 880,00  
dotace SFRB Linecká 15 BJ                       9 450,00  
dotace MMR Bělidlo 101 tur. 
ubytovna           5 500,00  
dotace Interreg IIIA-Kaplické 
slavnosti 2005   107 940,00 
fin podpora Jč. kraje tělocvična 
OA, venkov, KIC  305,10 181 100,00 
Přijaté dotace celkem  61 670,00 88 328,55 32 590 400,00 
PŘÍJMY 
CELKEM 181 842,00 212 802,55 103 141 765,13 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 150 150 32 053,20 
zaměření majetku města 1 000 1 000 362 490,00 
údržba městských pozemků-louky 40 40   
nákup lesních pozemků 200 800 574 228,00 
činnost LOH FO, PO                             195 195 328,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 390 2 185 1 164 099,20 
komunikace úklid, posypy 3 100 4 700 4 482 807,00 
opravy komunikací 800 1 050 312 142,00 
BESIP propagace, materiál 10 10 3 765,00 
vyhrazená parkovací místa ZTP 50 50 3 592,00 
příspěvek nadace Jč cyklostezky 7 7 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 51 51 6 000,00 
dopravní značení, odtah vraků 160 160 46 719,50 
přeložka komunikace II.třídy SŘ 1 400 1 400   
opravy místních komunikací   1 004 14 875,00 
oprava autobusových zastávek 80 80   
změna projektu náměstí  64 63 308,00 
přemístění autobus. zastávky Jihostroj 1 500 2 050 211 358,00 
ZTV Jih 800 800 517 650,00 
vyhýbací pruhy k zámečku 70 70   
most Papírna podíl a dotace                       1 600 9 380   
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 7 951 8 215 1 758 753,10 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  150 150 137 590,18 
studie sjezdu komunikace R3 191 191 190 400,00 
bezbariérové přístupy-projekt 
mobility, kino PD   145 14 851,00 
Doprava celkem 17 920 29 577 7 771 005,78 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 15 3 600,00 
vodovodní řad Blansko 2 563 2 563   
přívodní řad úhrada úroků ČS 219 219 114 910,10 
vodovod, kanalizace Hubenov 
Chuchlíky 250 511 115 760,00 
projekty JVS, žádost o dotaci 
doplatek a podíl 4 000 4 000   
opravy kanalizací a vpustí 193 193 34 261,70 
intenzifikace ČOV Kaplice 
kolaudace 100 100   
kanalizace-Blansko, ZTV 
Šumavská 300 350 62 985,30 
Vodní hospodářství celkem 7 640 7 951 331 517,10 
Spoje - zřízení TV Prima 40 40 19 751,00 
MŠ Nové domovy-ventily, soc. 
zařízení, zahrada  1 000 876 177 706,00 
MŠ 1. máje-rekonstrukce 
zahrady,ventily  250 446 145 766,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 1 759 1 759 880 000,00 
MŠ Nové Domky příspěvek na 
činnost 1 080 1 150 610 000,00 
MŠ Nové Domky rekonstrukce 
střechy, soc. zařízení 1 000 1 000 487 903,30 
MŠ 1. máje 771 příspěvek na 
činnost 1 472 1 402 736 000,00 
Předškolní zařízení celkem 6 561 6 633 3 037 375,30 
ZŠ Fantova oprava TÚV pod 
tělocvičnou 600 600   
ZŠ Fantova rekonstrukce střech 1 800 1 800 1 768 565,90 
ZŠ Školní rekontrukce střech 
tělocvičny a dílen 1 900 1 900 523 497,40 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 376 3 376 1 688 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 114 4 114 2 060 000,00 
Základní školy celkem 11 790 11 790 6 040 063,30 
ŠJ Školní výměna oken 150 150 150 000,00 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 760 760 380 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 456 482 228 000,00 
Školní stravování celkem 1 366 1 392 758 000,00 
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městská knihovna 1 998 1 998 943 455,38 
zřízení historické expozice   284 32 444,75 
kronika města 20 20   
Kaplické slavnosti 250 250   
přeshraniční spolupráce 40 40 3 614,00 
KIC příspěvek na činnost 3 220 3 045 1 627 000,00 
realizace výstavy písemnictví 50 60 60 016,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 10  
hrad Pořešín 200 200 114 240,00 
údržba městského rozhlasu 30 30 12 281,00 
údržba památek  400 408 7 326,00 
KIC investiční příspěvek, DDHM 450 450 450 000,00 
občanská komise 89 93 39 365,40 
Kultura celkem 6 757 6 888 3 289 742,53 
sportovní hala Bělidlo 600 600 195 702,00 
hřiště u ZŠ Školní podíl 7 560 7 560 47 600,00 
koupaliště 380 380   
údržba sportovišť 1 530 1 530 389 730,00 
neinv. příspěvek sport. odd. na 
mládež 520 520 520 000,00 
příspěvky na provoz neziskovým 
aj. org. 190 194 191 400,00 
provoz sportovišť 70 70 70 000,00 
dětská a dopravní hřiště 1 060 1 057 112 455,00 
studie bazén  60  
DDM služby reklama ČEZ  50  
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  11 910 12 021 1 526 887,00 
Zdravotnictví   12 12 6 000,00 
úroky z úvěru BSŠ 912 912 458 387,79 
realitní kancelář služby 600 600 206 400,00 
chráněné bydlení Blansko 7 620 9 429 4 638 577,50 
ubytovna Dobechov 500 28 27 600,00 
ubytovna Českobudějovická čp. 
30, 31   472   
privatizace kolky, daň z převodu 
nem. 1 650 1 650 1 353 536,00 
Linecká čp. 3 malometr byty podíl 
7 BJ 5 000 5 000 80 620,00 
Linecká 15 BJ  23 450 478 631,00 
úklid sněhu ze střech   84 83 719,00 
turistická ubytovna Bělidlo 101 1 500 11 500   
veřejné osvětlení energie 500 500 205 208,00 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 250 309 139,00 
měření TUV na patách domů 1 450 1 450   
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 740 740 390 168,42 
rekonstrukce teplovodu Nové 
Domovy 1 050 1 150 17 500,00 
projektová dokumentace  400 145   
právní služby a soudní výlohy 
NBH 150 220 24 213,20 
ostatní služby pro územní rozvoj 400 400 145 363,00 
výkup havarijních objektů 800 800 600 000,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 170 29 670,00 
rezerva na opravy 500 331  
městský mobiliář 100 100 5 879,04 
nákup pozemků 5 794 5 794 5 527 445,00 
věcná břemena, nájmy   36 9 738,00 
územní plán změna 280 320 142 800,00 
architekt města 90 90 42 364,00 
tělocvična OA podlaha  363  
odstraňování nepovol. staveb, 
údržba nem. občanů  300 353 53 000,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 31 756 67 337 14 829 958,95 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
PET lahví 745 745 314 902,00 
sběrný dvůr-staveb. úpravy, 
vybavení, provoz 1 700 1 700 259 422,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 900 900 373 502,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 
občané 2 850 2 850 1 425 000,00 
vývoz kontejnerů osady 100 100   
    

likvidace černých skládek, 
autovraků 70 70   
posudky, rozbory, odpovědnost za 
škody 65 65   
úklid města 2 400 2 400 1 073 726,00 
úklid zeleň města  1 607 1 607 420 962,00 
chemická ochrana a ošetření 40 40   
výstava trofejí 15 15 11 964,00 
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 135 215 186 178,00 
péče o vzhled-vánoční výzdoba, 
květinová výzdoba  140 150 79 934,50 
revitalizace městského parku-
studie 30 102 32 130,00 
Ochrana život. postř. celkem 10 797 10 959 4 177 720,50 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 33 200 33 200 16 459 909,00 
dům s pečov. službou 592 592 269 902,76 
Chráněné bydlení Blansko  484 68 064,50 
klub důchodců 71 71 12 429,24 
sociální pomoc os. nepřizp. 93 93 1 619,50 
Sociální péče celkem 756 1 240 352 016,00 
 

Civilní nouzové 
plánování 10 17 8 562,00 
Městská policie 1 615 1 725 718 467,78 
Požární ochrana 225 264 50 244,41 
Volby do PS 
Parlamentu   245 194 901,00 
Místní zastupitel. 
orgány  2 144 2 144 1 003 247,63 
Činnost místní správy 31 181 31 759 15 133 862,42 
Finanční operace a 
ostatní čin.  2 200 4 610 3 685 908,66 

VÝDAJE  CELKEM                                                        179 270 232 163 80 559 239,56 
 

FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na bankovních 
účtech -4 264,00 4 168,90 -20 006 089,36 
uhrazené splátky dlouhodob 
půjček ČMZRB -1 890,00 -1 890,00 -945 000,00 
uhrazené splátky dlouhodob. 
půjček ČS -3 868,00 -3 868,00 -1 931 436,21 
aktivní dlouhodobé operace  7 450,00 7 450,00 300 000,00 
přijaté dlouhodobé půjčky  13 500,00  

FINANCOVÁNÍ  
CELKEM -2 572,00 19 360,90 -22 582 525,57 
 

Sestavila: J. Jiskrová 
 

   Zlatá svatba 
 

V sobotu 24. 06. 2006 si v obřadní místnosti Městského 
úřadu Kaplice připomněli 50. výročí společného života Marie 
a Ludvík Komendovi. Za občanskou komisi přejeme hodně 
zdraví do dalších let. 
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                TURISTIKA  a  SPORT 
srpen

Brána názor ům otev řena ... 
 

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

 

   Kolem kolem Kaplicka  
 

III. ro čník - 173 účastníků  
 

Poslední červnovou sobotu se na 
Kaplicku konal už 3. ročník 
cyklistického výletu Kolem kolem 
Kaplicka. Co především potěšilo 
pořadatele, je rok od roku zvyšující 
se počet účastníků, který letos 
dosáhl čísla 173 jezdců na kolech. 
Pozitivně vyznělo i hodnocení akce 
ze strany účastníků, ať už se 
jednalo o program, dobré jídlo či 
organizaci. 
Kulturní a informační centrum 
Kaplice by tímto chtělo poděkovat 
všem spolupracovníkům, jež se na 
akci podíleli a v neposlední řadě i 
Českému Červenému kříži (Svatý 
Kámen, Praha) za poskytnutý azyl 
a kvalitní pomoc. Ke kvalitnímu 
zajištění této akce napomohlo i 
přidělení grantu Evropské unie.  
Pro další ročník štáb doporučuje 
nově zařadit trasu rakouským Údolím 
hamrů, vedoucím z Freistadtu do Passbergu, 
s pokračováním přes nově otevřený přechod 
v Cetvinách. Cílem všech tras by se opět 
měl stát Svatý Kámen. Na doporučení 
cykloturistů bude zařazena i trasa pro 
náročnější, měřící přes 50 km.    
Součástí sportovní akce byla také výtvarná 
soutěž „Malování na cestě“, jejímž tématem 
byl právě výlet Kolem kolem Kaplicka. 
Z vybraného dětského obrázku a fotografií 
ze třech ročníků výletu jsme sestavili novou 
pohlednici, která bude sloužit jako 
bezplatný propagační materiál akce. Získat 
jí lze v Infocentru na Linecké ulici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Začarovaný kruh… 
Za svůj dlouholetý úklid Kaplice jsem se nedočkal vděku. Spíše 
naopak! Jen paní Tolarová našla tolik odvahy, aby mi veřejně 
poděkovala. Kdyby mne snad někdy napadlo, že by mi zastu-
pitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo odměnu třeba 5.000,- Kč, 
tak bude lepší, když se dobrovolně přihlásím do blázince.  
Vždyť za ty roky jsem obci ušetřil nejméně 50.000,- Kč. Nevěříte? 
Spočítejte si to. Jak dlouho jsou tu kontejnery na PET lahve a sklo? 
Pravidelně sbírám tříděný odpad a házím jej do správných 
kontejnerů. Základ: částka za tříděný odpad z EKOTOMU plus 
částka, která se ušetřila za skládkování. A dále už deset let jezdím 
po výkupech se starým vyhozeným železem. Připočtěte si částku za 
ušetřené náklady na likvidaci černých skládek. A nejen to… Když si 
to všechno sečtete, zjistíte, že jsem ještě velice skromný s částkou 
50ti tisíc. 
redakčně zkráceno        Leoš Luzar  
 

Poznámka z redakce: Věc má jednoduché řešení. Prostě… všichni 
přistoupí na ohleduplné pravidlo třídění odpadu.  
 

 
   TJ Cíl Kaplice 
 
1. 8.   ŽIŽKOVO RODIŠTĚ 

 ÚTERÝ   12 km 
Autobusem od školy v 6.30 hod. (ČB) na 
vlak. nádr. Kaplice. Vlakem v 6.53 hod. do 
ČB, dále v 8.03 hod. do Trocnova z. 
Radostice. Trasa: Radostice - po M. - 
Mikšův dvorec - Žižkův dvorec - Ostrovský 
Újezd - Čeřejov - Otěvěk - Trhové Sviny -
autobus 12.50, 14.30 hod. 
8. 8.  Z ČERNÉ V POŠUM. DO HOŘIC 

                       ÚTERÝ  11 km 
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Č. 
Krumlova. Vlakem v 8.55 hod. do Černé 
v Pošumaví. Trasa: Černá v P. - po M. do 
Muckova - po Žl. do Hořic na Š. - vlak 
v 14.42, 16.31 hod. do ČK – pak autobus.   

 
12. 8.  SVATÝ TOMÁŠ – VÍKTŮV KÁMEN  SOBOTA 14 km 
Link. autobusem od školy v 5.20 hod. (ČB) na vlak. nádr., vlakem 
v 6.13 hod. do Rybníka, dále v 6.36 hod. do Lipna n. Vltavou. 
Odtud zvláštním autobusem do Přední Výtoně. Trasa: Př. Výtoň - po 
Č. - Sv. Tomáš -Vítkův Kámen - rozhledna. Zpět po Žl. – Frýdava - 
přívoz - Frymburk - autobus v 17.35 hod. do Kaplice.  
 

15. 8.  VELEŠÍNSKÝ HRAD   ÚTERÝ   14 km  
Autobusem od školy v 7.55 hod. do Velešína. Trasa: Velešín - 
Svabov - Sedlce - hrad Velešín - Hrachovy Hory - Labuť - Mokrý 
Lom - Ločenice - autobus v 15.00 hod. do Kaplice.  
 

22. 8.   SLABOŠOVKA    ÚTERÝ  12 km  
Odchod z parku v 8.00 hod. Trasa: Suchý vrch - Na Papírně - 
Přísečno - Bída - Besednice - Slabošovka - Malče - autobus v 13.34 
hod.  
 

29. 8.  Z POHORSKÉ VSI DO MALONT  ÚTERÝ  12 km  
Autobusem z nádraží v 9.10 hod. do Pohorské Vsi. Trasa: Pohorská 
Ves - Jednoty - Leopold - Malonty (sbírání hub cestou). Z Malont 
autobus v 15.20 hod.  
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   Otevřený kostel v Cetvinách 
 

V sobotu 12. srpna 2006    
CETVINY : PROCESÍ a BOHOSLUŽBA  
14.00  sraz na cetvinském hřbitově, procesí od 

hřbitova ke kostelu Narození Panny Marie  
 (biskupský vikář V. Dvořák, P. Šimák)  
14.45 bohoslužba v kostele Narození Panny Marie 
 

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

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Kulturní a informační centrum Kaplice děkuje firmě 
OKNOTHERM s.r.o. za podporu při organizování akce 
Kolem kolem Kaplicka.  
 

Dárky pro děti na poutní slavnosti 
 

Rádi bychom poděkovali prodejně NASO Computer, Ovoce 
a zelenina Koschant a pekárně IPEMA za poskytnutí dárků 
pro děti, které byly rozdány při soutěžích v rámci poutní 
slavnosti v neděli 25. 6. 2006.  

 Římskokatolická farnost Kaplice  
a Spolek divadelních ochotníků Dobřevámtak. 
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   Akce roku v CREDU  
 

Hned první prázdninový den, kdy mnoho dětí vyrazilo na prázdniny, 
pořádal OBCHODNÍ DŮM CREDO tzv. „Den otevřených dveří“, 
kam dorazily stovky lidí z celé Kaplice, širokého okolí i sousedního 
Rakouska. Není se ale čemu divit, vždyť CREDO nabídlo spoustu 
zábavy všem věkovým generacím. 
Přední česká módní návrhářka Helena Bedrnová tu pořádala dvě 
módní přehlídky při příležitosti otevření její prodejny přímo v 
CREDU. Což znamená, že když dámy potřebují něco pěkného na 
sebe, už se nemusejí trmácet kdoví kam. 
Zazpívat přijela česká popová zpěvačka z Black Milk Tereza 
Černochová a celou akci provázel dnes již legendární moderátor 
české televize Alexandr Hemala, který vtipem jenom hýřil. 
O zábavu měli postaráno hlavně ti nejmenší, pro které zde bylo 
připraveno na 11 soutěží a k tomu hodně cen a darů! Nechyběla ani 
tombola s obrovským množstvím výher jak pro děti tak pro dospělé. 
Na své si přišli i příznivci veteránů. Místní „Klub Veteránů“ 
předvedl jak historická auta, tak motorky. Zájemci o nevšední 
zážitek se na přání mohli svést v historickém člunu motorky. 
Prezentace nové Škody Roomster a ultralehkého letadla přinesla 
příjemné zpestření nabitého programu. 
A zatímco vně obchodního domu probíhaly prezentace aut, motorek, 
letadel aj., uvnitř děti soutěžily, Helena Bedrnová organizovala 
známou „Proměnu“, jako v pořadu „Vypadáš skvěle“ a příjemnou 
atmosféru udržovala místní kapela. 
I když nám dopolední počasí moc nepřálo, celá akce se ukázala 
povedenou. Málokdo očekával tak masivní účast.  Mezi návštěvníky 
nechyběl ani starosta Mgr. Ferdinand Jiskra. V rámci celé Kaplice je 
důležité, že se vytváří  její druhé centrum, které nabídne všem 
kompletní škálu zboží, služeb a zábavy. 
Všem bychom doporučili, aby na příští akci, která se bude konat na 
podzim, nikdo nechyběl a sám se přišel přesvědčit, že nákupní 
centrum CREDO je tu pro vás.  
 
Snímek: Tereza Černochová v CREDU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po měsíční přestávce  
zveme Vás do kina 

 s novými promítacími stroji 
 

LETOPISY NARNIE  
7. srpna  od 17.30 hodin 


