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   Starost ův sloupek 
 

Na jednání červnového zastupitelstva zazněly některé podněty, 
s nimiž je vhodné vás, ostatní občany, seznámit. Vzhledem 
k dobré zkušenosti ze soutěže na studii bazénu bylo 
akceptováno pokračování touto formou i na dalších třech 
připravovaných investičních akcích a to rekonstrukci kina, kde 
je hlavní zadání soustředěno na vybudování malé divadelní 
scény a samotného kina komornějšího charakteru. Dále se 
jedná o zástavbu proluky v Novohradské ul., kterou tvoří ruiny 
po dvou domech a jejíž součástí by měl být i havarijní objekt 
bývalé Československé církve husitské. Kromě nebytových 
prostor v přízemí a kancelářských v prvním poschodí se velmi 
prospěšně pro oživení této ulice jeví návrh na propojení právě 
Novohradské ul. s Kostelní ulicí. Poslední záměr se týká čelní 
části objektu bývalého pivovaru na Bělidle, kde by v poslední 
etapě obnovy této kulturní památky především vznikl výstavní 
a koncertní prostor se zázemím. Právě absence těchto prostor 
se ukazuje v letošním roce, kdy si město připomíná sedm set 
padesát let od doby první zmínky o něm, jako alarmující. 
Ještě bych se vrátil k bazénu, neboť se ozývají dotazy, jaký 
bude časový vývoj a kdy bychom v něm mohli ukrajovat první 
tempa. Samotný plavecko rekreační bazén je součástí projektu 
Areál pro volný čas - Kaplice a jsou do něho zakomponovány 
tyto aktivity: dopravní hřiště, skate prostor, dětské hřiště, hřiště 
v přírodě a případný okruh pro in-line brusle. V současné době 
probíhají jednání mezi městem, vítězi architektonické soutěže a 
společností, která bude zajišťovat financovaní prostřednictvím 
dotace. Následuje příprava investice do fáze územního 
rozhodnutí v první etapě, kdy hovoříme o termínu listopad 
letošního roku. Celý projekt bude rozčleněn do cca 3. - 4. 
logických etap. Samotné první kopnutí přímo souvisí se 
získáním dotace a když to půjde hladce, lze o něm hovořit 
nejdříve v roce 2009.        
A nějak ten čas rychle letí. Není to totiž tak dávno, kdy jsme 
vítali jaro s jeho neopakovatelným symbolem vzniku a návratu 
života a je zde léto, které snad nejsilněji oslovuje dítka školou 
povinná, středoškolské a vysokoškolské studentstvo včetně 
jejich kantorů a v neposlední řadě milovníky teplých moří. 
Tak tedy děvčata a chlapci, slečny a páni studenti a vy všichni 
ostatní spoluobčané, užijte si léta podle svých představ a přání 
a pokud zůstáváte doma, tak vězte, že všude dobře, doma 
nejlépe. 

Ferdinand Jiskra 
 

   Pořešínský groš 21. století 
 

KIC Kaplice nechalo vyrazit u příležitosti 750. 
výročí od první zmínky o Kaplici „pořešínský 
groš“. Znázorňuje motiv 750. výročí Kaplice 
na lícové straně a z rubu pečeť Vernéře z Poře-
šína. Výklad pečeti nám říká: přilba a štít jsou 
znamením, že pán z Pořešína, a jeho stav 
vůbec, patřili k vojenské třídě a válečnictví bylo jejich prvním 
povoláním. Zároveň však štítovníci pes a sokol poukazují na 
nejmilejší zábavu šlechty a tou byl v dobách míru hon a lov.  
Pro sběratele a nejen pro ně je pořešínský groš k zakoupení 
v Infocentru Kaplice nebo v Historické expozici Kaplicka.  

 
Starosta města Kaplice Ferdinand Jiskra v uplynulých dnech 
navštěvoval kaplické firmy, kde se seznamoval s jejich výrob-
ním programem a zároveň informoval o možnosti podílu těchto 
firem na oslavách 750. výročí města. Na snímku na dílně, kde 
se sestavují ultralehká letadla.   
 
   Kultura ve m ěstě 
 

Máme za sebou úspěšný koncert Exfanty na zřícenině hradu 
Pořešín, který navštívilo kolem stovky spokojených 
návštěvníků a kde si diváci zároveň mohli poprvé při kulturní 
akci zakoupit tzv. „pořešínský groš“.  
V těchto dnech probíhá a až do 13. července bude zpřístupněna 
výstava věnovaná 210 letům lékárnictví v Kaplici a zde 
bychom rádi poděkovali kaplické lékárně za finanční pomoc a 
za spolupráci při shánění materiálů a také Českému 
farmaceutickému muzeu v Kuksu za zapůjčení exponátů.  
Akce Kolem kolem Kaplicka krom tradičního kvalitního 
zajištění přinesla také jednu novinku – účastníci obdrželi 
speciální kulatou pohlednici, nazvanou „Vyberte si svou trasu“, 
jejímž vydáním se snaží KIC Kaplice napomoci  rozvoji 
cykloturistiky v našem regionu. Pohlednice jsou k dispozici 
v Infocentru i pro další zájemce. Za pomoc při akci Kolem 
kolem Kaplicka bychom rádi poděkovali ČSAD Autobusy 
České Budějovice a.s., pekárně IPEMA a firmě Ovoce, 
zelenina pana Koschanta. Potěšil nás i zájem Nadace Jihočeské 
cyklostezky, která naší akci finančně podpořila ze svého 
Grantového programu. 
Před námi je 4. července v městském parku rockový koncert. 
Předskokanem bude „drsná“ českokrumlovská skupina Crawall 
a hlavním aktérem kapela Znouzectnost z Plzně. Od ní se 
dozvíme, jaká byla jejich cesta ke slávě. Příznivce rocku zveme 
ve 20.00 hodin do parku na břehu řeky Malše.  
Ty, kdo mají rádi humor Miroslava Donutila, zveme 19. srpna 
na pořad „Cestou necestou“ do kulturního domu. Již dnes 
máme připraven program Formanských Kaplických slavností. 
KIC Kaplice kladlo důraz, vedle kvalitního sobotního 
programu, na Dětské formanské odpoledne „Na Cáhlovské 
stezce“, které proběhne 24. srpna. Ten den se děti mohou těšit 
na jízdu na bryčce tažené koňmi, divadelní pohádky, ukázky 
střelby z loveckého luku, různé formanské soutěže...  

pokračování na str. 3 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 4. června 2007  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. souhlasí  
� s nabídkou a způsobem prodeje jmenovaných nemovitostí realitní 

kanceláří Reality Krumlov, Český Krumlov. Navržená cena a za 
nemovitost čp. 40, Blansko u Kaplice je maximální a činí 1.999.000,- 
Kč a navržená cena za nemovitost čp. 123 v Kostelní ulici, Kaplice je 
maximální a činí 4.500.000,- Kč 

� s vypsáním výběrového řízení na architektonické řešení prostoru 
v Novohradské ulici v místě, kde stály domy čp. 65, 66 a stávající 
objekt čp. 67 s možností propojení s objektem čp. 73 v Kostelní ulici   
 

II. schvaluje  
� zveřejnění záměru prodeje pozemků k. ú. Pořešín p.č. 76/37 o vý-

měře 837 m2, p. č 76/29 o výměře 681 m2, p.č. 76/36 o výměře 781 
m2 pro výstavbu RD za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s 
prodejem (dále NSP) 

� zveřejnění záměru prodeje pozemků k. ú. Žďár p.č. 1296/10 o vý-
měře 100 m2 a p. č. 533/4 o výměře 62 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP   

� zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru p.č. 1255/2 v k.ú. 
Kaplice u čp. 511 Na Vyhlídce formou obálkové metody s vyvo-
lávací cenou 250.000,- Kč + NSP  

� prodej pozemku p.č. 850/19 k. ú. Kaplice o výměře 44 m2 Heleně 
Hofgärtner, Kaplice 386 za cenu 300,- Kč/m2 + NSP 

� prodej pozemku p. č. 402/3 k. ú. Blansko o výměře 270 m2 Václavu a 
Anně Janů, Kaplice 745 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP 

� prodej pozemku p. č. 402/2 k. ú. Blansko o výměře 1959 m2 Haně 
Vošické, Bášť 148 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP 

� prodej pozemku p. č. 1038 k. ú. Kaplice o výměře 249 m2 Vratislavu 
Otrusinovi, Rožmberk n. Vlt. 85 a Janě Musilové, Kaplice 251 za 
cenu 300,- Kč/m2 + NSP 

� prodej pozemku p. č. 1235/1 k. ú. Kaplice o výměře 138 m2 Jiřímu a 
Anně Korbelovým, Kaplice 951 za cenu 150,- Kč/m2 + NSP    

� prodej pozemků v k. ú. Žďár p. č. 531 o výměře 636 m2 a p. č. 533/3 
o výměře 883 m2 Jiřímu a Evě Knížkovým, Kaplice 886 za cenu 50,- 
Kč/m2 + NSP 

� prodej pozemku p. č. 1541/1 k. ú. Kaplice o výměře 4778 m2 Jiřímu 
Kraetzerovi, Kaplice 172 za nejvyšší nabízenou cenu formou 
obálkové metody 251,- Kč/m2 + NSP 

� prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 491/3 Nové Domovy o 
výměře 63,43 m2 a spoluvlastnického podílu 5746/203627 na 
společných částech domu a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5746/203627 ke stavební parcele č. 955 k. ú. Kaplice o výměře 633 
m2 Ladislavu Marosimu, Malonty za nejvyšší nabízenou cenu 
formou obálkové metody 510.000,- Kč s úhradou kupní ceny do 3 
měsíců od schválení prodeje   

� prodej pozemku p. č. 2015/5 k. ú. Kaplice o výměře 7 m2 manželům 
Daně a Štefanu Bigasovým, Kaplice 743 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP      

� revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2007 prodej pozemku 
p. č. 2014/10 k. ú. Kaplice o výměře 136 m2 Ivaně Birešové, Kaplice 
274 a Ivanu Třískovi, Louny 2274 a schvaluje prodej pozemku p. č. 
2014/10 k. ú. Kaplice o výměře 136 m2 manželům Josefu a Ivaně 
Birešovým, Kaplice 274 za cenu 100,- Kč/m2 sníženou o cenu věcné-
ho břemene 2.900,- Kč zřízeného ve prospěch Města Kaplice + NSP      

� prodej lesního pozemku p. č. 1497/44 k. ú. Pořešín o výměře 665 m2 
Václavu Petrovičovi, Pořešínec 2 za cenu 5.040,- Kč 

� odkoupení lesního pozemku p. č. 341/4 k. ú. Žďár u Kaplice o 
výměře 3488 m2 od manželů Marie a Františka Říhových, Kaplice 
327 za cenu 50% z ceny odhadní 

� odkoupení lesního pozemku p. č. 1306 k. ú. Kaplice o výměře 1734 
m2 od Františka Říhy, Kaplice 327 za cenu 50% z ceny odhadní 

� odkoupení lesního pozemku p. č. 263/9 k. ú. Žďár u Kaplice o 
výměře 1895 m2, odkoupení lesního pozemku p. č. 579/32 k. ú. Žďár 
u Kaplice o výměře 12639 m2, odkoupení lesního pozemku p. č. 
265/11 k. ú. Žďár u Kaplice o výměře 914 m2 a odkoupení lesního 
pozemku p. č. 579/37 k. ú. Žďár u Kaplice o výměře 5232 m2 od 
Jany Skipalové, Český Krumlov 372, každý pozemek za cenu 50% 
z ceny odhadní 

� odkoupení lesního pozemku p. č. 1879/1 k. ú. Střítež u Kaplice o 
výměře 7216 m2, odkoupení lesního pozemku p. č. 1879/2 k. ú. 
Střítež u Kaplice o výměře 1058 m2, odkoupení lesního pozemku p. 
č. 1882 k. ú. Střítež u Kaplice o výměře 22629 m2, odkoupení lesního 
pozemku p. č. 1897 k. ú. Střítež u Kaplice o výměře 20014 m2 od 
Anny Chalupské, Kaplice 500, každý pozemek za cenu 50% z ceny 
odhadní 

� odkoupení pozemku p.č. 579/6 k. ú. Žďár o výměře 178 m2 od sou-
časných vlastníků vedených na listu vlastnictví za cenu 12.460,- Kč  

� odkoupení pozemku p.č. 815/16 k. ú. Žďár o výměře 538 m2 od 
Pozemkového fondu ČR  

� zvýšení mzdových prostředků pro Kulturní a informační centrum 
Kaplice o částku 70.000,-Kč od 1. 6. 2007 v rámci plánovaného 
rozpočtu organizace na rok 2007 

� provozování tepelného hospodářství města společností Správa domů 
města Kaplice s.r.o. od 1. 1. 2008 s tím, že Město Kaplice vloží 
majetek do základního jmění vlastní založené společnosti s ručením 
omezeným a pověřuje radu města, finanční odbor a odbor správy 
majetku realizací 

�
 rozšíření třetí etapy privatizace bytů o byty, které nebyly prodány v 1. 

a 2. vlně a o byty v Českobudějovické ulici čp. 33 dle již schválených 
Pravidel prodeje bytového fondu Města Kaplice dne 6. 6. 2005 a 
zveřejnění záměru prodeje bytu v ulici Pohorská čp. 95/1 včetně 
podílu 7018/37747 na společných částech domu a pozemku č. 524 
v k. ú. Kaplice, bytu v ulici Pohorská čp. 474/2 včetně podílu 
8577/144131 na společných částech domu a pozemku č. 518 v k. ú. 
Kaplice, bytu v ulici Pohorská čp. 475/3 včetně podílu 7249/144131 
na společných částech domu a pozemku č. 518 v k. ú. Kaplice, bytu 
v ulici Pohorská čp. 93/1 včetně podílu 11789/80660 na společných 
částech domu a pozemku č. 521 v k. ú. Kaplice, bytu v ulici Pohorská 
čp. 318/6 včetně podílu 73/1172 na společných částech domu a 
pozemku č. 890 v k. ú. Kaplice všechny za částku 2.500,- Kč/m2, 
byty v ulici Bezručova čp. 452/1 včetně podílu 5888/21606 na 
společných částech domu a pozemku č. 871 v k. ú. Kaplice a čp. 
452/2 včetně podílu 5371/21606 na společných částech domu a 
pozemku č. 871 oba za částku 1.500,- Kč/m2, půdních prostor v ulici 
Pohorská čp. 94/5 včetně spoluvlastnického podílu 11789/80660 na 
společných částech domu a pozemku č. 521 v k. ú. Kaplice o výměře 
327 m2 za částku 750,- Kč/m2  za částku 750,- Kč/m2  a bytů v ulici 
Českobudějovická čp. 33 včetně podílu na společných částech domu 
a pozemku č. 1410 v k. ú. Kaplice za částku 4.689,- Kč/m2 

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 1/2007 o čistotě ulic a 
jiných veřejných prostranství a o ochraně veřejné zeleně 

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 2/2007 o zákazu 
nabízení a poskytování služeb směrujících k uspokojování sexuálních 
potřeb 

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 3/2007 o stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 

� provedení rozpočtového opatření č. 9 včetně předložených změn 
finančního odboru MěÚ Kaplice 

� dohodu o poskytnutí příspěvku SDH Hubenov na zájmovou činnost 
mládeže dle přeloženého návrhu  

� Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2007 paní Anně 
Balážové, bytem Dlouhá 341, Kaplice dle předloženého návrhu 

� Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2007 firmě I-
KONTAKT s.r.o. dle předloženého návrhu 

� Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 3/2007 paní Anně 
Loškové, bytem Pohorská 302, Kaplice dle předloženého návrhu  

� Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 4/2007 paní Růženě 
Šandové, bytem Dlouhá 134, Kaplice dle předloženého návrhu 

� Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 5/2007 paní Margerě 
Filipčíkové, bytem Horská 8, Kaplice dle předloženého návrhu 

 
III. zamítá  

� odkoupení lesního pozemku p.č. 1304/1 k. ú. Kaplice o výměře   
1730 m2, lesního pozemku p.č. 244/3 k. ú. Žďár u Kaplice o výměře 
727 m2, lesního pozemku p.č. 265/18 k. ú. Žďár u Kaplice o výměře 
7588 m2, lesního pozemku p. č. 1691/19 k. ú. Střítež u Kaplice           
o výměře 2012 m2 a lesního pozemku p. č. 1691/22 k. ú. Střítež u 
Kaplice o výměře 6528 m2   

pokračování na str. 5 
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ČERVENEC – DOVOLENÁ 
 

 

V srpnu se můžete těšit na: PIRÁTI Z KARIBIKU – NA 
KONCI SVĚTA, SPIDER MAN 3, ROMING, 
NEZNÁMÝ SVŮDCE, SHREK TŘETÍ, TAJNOSTI, 
DIVOČÁCI, ODSTŘELOVA Č, EDITH PIAF, 
SMRTONOSNÁ PAST 4 

 

Začátkem října: HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 

 
 
 

 

 
 

 

Od 25. 6. – 13. 7.          8.00 – 17.00 hodin 

HISTORIE LÉKÁRNICTVÍ 
V KAPLICI 
Výstava věnovaná lékárnickému „řemeslu“. 
Trojrozměrné exponáty, historické repositorum, 
herbář a další…  
Kino Kaplice, vestibul    
 

 

4. července, středa   od 20.00 hodin 

ROCKOVÝ KONCERT 
ZNOUZECTNOST + Crawall 
Koncert plzeňské punk-rockové skupiny a hosta.  
Městský park  Předprodej v Infocentru  50,- Kč 
 

8. července, neděle   od 16.00 hodin 

VARHANNÍ KONCERT  
Na programu jsou skladby J. S. Bacha, G. Frescobaldiho,  
A. Dvořáka a M. Regera.  
 

Varhany: Martin Kubát 
Zpěv: Petra Šišková 
Kostel sv. Petra a Pavla   
Vstupné dobrovolné 
 

 
   Zemská výstava  
 

o společném soužití „Bavorsko – Čechy 1500 let“ 
v bavorském Zwieselu nadchla žáky ZŠ Fantova 

 

Malé bavorské městečko Zwiesel v blízkosti hranic připravilo 
svým charakterem unikátní výstavu, která přibližuje 1500 letou 
historii sousedství Bavorsko – Čechy. Viděli jsme hodnotné 
historické exponáty z České republiky, z Německa  i jiných 
zemí. Česko-německé vztahy jsou zde zachyceny bez 
jakýchkoli emocí. Výstava probíhá až do 14. 10. 2007. Protože 
jsme se nacházeli v Bavorském národním parku, navštívili 
jsme v Ludwigsthalu „Dům divočiny“, kde je instalovaná 
pozoruhodná expozice, která nás zavedla do nitra země a 
umožnila nám pozorovat život lesa v podzemí. K „Domu 
divočiny“ jsme došli zajímavou turistickou stezkou podél 
ohrad s volně se pohybujícími zvířaty. 
Tento zajímavý den pro nás připravily učitelky spolu s CK 
Saturn.        

žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ Fantova  

   Pasování prv ňáčků  
 

a knihovna o prázdninách 
 

Ve dnech 6. a 8. června 
2007 proběhlo v děts-
kém oddělení knihovny 
pasování prvňáčků ze 
ZŠ Školní a ZŠ Fantova. 
Poté, co žáci z 1. tříd 
dobyli hrad Žofie 
z Knížkovic a společně 
přečetli heslo pro vstup 
do hradu, byli pasováni 
na „Rytíře krásného 
slova“.  
Všichni pasovaní „rytí-
ři“ dostali medaili, která 
jim umožní stát se čte-
nářem dětského oddě-
lení knihovny v průběhu 
jednoho kalendářního roku zdarma.  
Dětem se akce moc líbila a my se těšíme na své nové čtenáře! 
Ještě upozornění pro všechny čtenáře knihovny: 
o prázdninách bude oddělení knihovny pro děti zavřeno 23. 7. 
– 3. 8. 2007, v oddělení pro dospělé provoz nezměněn. 

pracovnice městské knihovny 
 

   Kultura ve m ěstě     pokračování ze str. 1 
 

V sobotu 15. září zahájí Taneční škola Tango Základní taneční 
kurz v kulturním domě. Ti, kdo se chtějí do kurzu přihlásit, 
mají jednu z posledních příležitostí.   
Na přání řady občanů jsme pozvali na 25. 9. do Kaplice živou 
legendu - soubor Kučerovci. Bude to vzpomínka na léta 
minulá, ale dojde samozřejmě i na poslední vzniklé skladby.  
K 750. letům Kaplice se na 6. října připravuje hlavní velká 
kulturní akce: Historické slavnosti s lidově-historickou 
tématikou, spojené s velkolepým kostýmovaným průvodem 
městem. Tato akce se koná za výrazné podpory firem TIP 
TRADING s.r.o., AGRANA BOHEMIA FRUIT s.r.o., 
ISOTHERM s.r.o., Kamenolomy ČR s.r.o., Střechy P.T.S. 
s.r.o. Kaplice. Těmto firmám patří velký dík.  
Říjen přivede do Kaplice také hvězdy Věru Martinovou spolu 
s Janem Krausem v zábavné talkshow. Závěr oslav 750. let 
vyvrcholí 28. 10. v prostorách v okolí kaplických kostelů. 
S programem budete seznámeni později.  
Jsme rádi, že se místní kulturní nabídka stává výraznou 
součástí života kaplických občanů, což je znát i na zvýšené 
návštěvnosti, a opět se těšíme s vámi na shledanou při některé z 
příštích kulturních akcích.  

Josef Sejk, KIC Kaplice 
 

   Pomocná ruka podnikatel ům 
 

Axis4.info  
 

Axis4.info, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a 
probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil 
působnost i do našeho regionu. Projekt Axis4.info se velice 
úspěšně rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily 
desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům 
v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a 
důvěryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu 
doporučit.      

další informace na str. 5 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červenec

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červenec
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   Informace o bytech  
 

postavených se státní dotací v Kaplici,  
Linecká čp. 847 
 

V současné době Město Kaplice dokončuje výstavbu 15 
bytů, které jsou stavěny se státní dotací na podporu 
výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené 
osoby. Jedná se o 13 bytů o vel. 2+0 a 2 bezbarierové 
byty o výměře do 60 m². Dle pokynů Ministerstva pro 
místní rozvoj jsou stanoveny následující podmínky. 
  

Některé základní podmínky pronájmu bytů: 
1) Byt postavený s dotací podle programu podpory 
výstavby nájemních bytů lze pronajmout: 
a) samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční 
příjem v období 12 kalendářních měsíců před 
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek 
průměrné měsíční mzdy na národní hospodářství 
zveřejnění Českým statistickým úřadem 
b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční 
příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek 
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejnění 
Českým statistickým úřadem.  
 

2) Smlouvu o nájmu k bytu vystavěného se státní dotací podle 
programu výst. nájemních bytů uzavře obec pouze s osobou, 
která nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo 
spoluvlastnické právo a jemu obdobné právo k bytu ani k 
bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí 
splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. 
 

3) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností 
jejího opakovaného prodloužení za stejných a nebo změněných 
podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje 
obec.              MěÚ Kaplice 
 

   Žáci ZŠ Fantova v Kaplici  
 

navštívili Muzeum budoucnosti v Linci 
 

Internetové informace o tomto muzeu byly velmi lákavé. 
Skutečnost však předčila naše očekávání. S úsměvem nás 
přivítala ředitelka dr. Aignerová a spolu s kolegyní nás v 
českém jazyce velmi ochotně provedla prostory muzea. Je zde 
instalována nejnovější digitální technologie z různých oborů a 
odvětví. Seznámili jsme se s možnostmi jejího uplatnění v 
praxi i v životě. Velikou zvláštností muzea je ta skutečnost, že 
každý návštěvník si vše může vyzkoušet na „vlastní kůži“ a 
sestavené exponáty aktivně měnit. Byla to skutečně „cesta“ do 
virtuálních světů pro malé i velké plná nezapomenutelných 
zážitků! Paní dr. Aignerová Vás všechny srdečně zve! 
Posuďte sami z dojmů některých žáků: 
„Tolik zajímavých exponátů jsem ještě neviděla. Nejzajíma-
vější bylo to, že jsem si vše sama vyzkoušela.“ 
„V takovém zajímavém muzeu bych vydržela celý den.“ 
„Nejvíce se mi líbilo, jak jsme lítali nad Lincem. Bylo to moc 
krásné a ještě bych si to jednou zopakoval.“ 

Žáci a učitelky ZŠ Fantova 

 
Vokální skupina Exfanta z Kaplice vystoupila v červnu na 
hradě Pořešín. Zároveň také vydala v tomto měsíci spolu 
s Pěveckým sborem Kaplice CD „Renesanční popěvky; 
Evropská hudba 16. století“…  

 
   Ohlédnutí za uplynulým školním  

 

rokem v Základní škole Kaplice, Školní ul. 
 

Konec června je příležitostí k ohlédnutí za právě končícím 
školním rokem. Stojí za to připomenout některé události v 
životě školy, které považujeme za důležité. 
Jako v ostatních školách pracovali učitelé po celý rok na 
vytvoření školního vzdělávacího programu. Podle něho budou 
vzděláváni od září žáci v 1. a 6. ročníku. Pro plnění programu v 
oblasti informačních technologií se podařilo vytvořit další 
učebnu výpočetní techniky se 14 pracovišti. Škola má nyní pro 
žáky k dispozici celkem 32 počítače s připojením na Internet. 
Mimořádně úspěšní v letošním roce byli žáci školy v 
předmětových olympiádách. Snažíme se umožnit účast na 
úrovni okresu všem žákům, kteří projeví zájem o předmětové 
soutěže a uspějí ve školních kolech. Ti nejlepší postoupili i do 
krajských kol, kde se neztratili v konkurenci žáků víceletých 
gymnázií. Úspěchem v okrese si postup do krajského kola 
vybojovali Václav Čutka ve fyzice, Lenka Pokrývková v 
matematice,  Eva Dušková a Radek Chýna v zeměpise. 
Mimořádného úspěchu dosáhl Patrick Kaleta v konverzační 
soutěži v anglickém jazyce, když po vítězství v krajském kole 
reprezentoval školu v republikovém kole v Praze. Bez 
možnosti postupu získal 1. místo v konverzační soutěži v 
německém jazyce Robert Ondráček a 2. místo v téže soutěži 
Klára Leflerová. 
Účastí ve sportovních soutěžích umožňujeme žákům realizovat 
se i na tomto poli. Za zmínku stojí účast starších žáků v krajské 
soutěži v basketbalu. Největším úspěchem je vítězství starších 
žákyň v rámci kraje ve florbalu a postup do dalšího kola v 
Plzni. V rámci České republiky obsadily 6. – 12. místo. 
Velkou pozornost věnujeme atletice. Již pravidelné školní 
atletické dny předcházejí okresním atletickým soutěžím škol. 
Letos žáci 1. stupně obsadili 3. místo, starší žáci a mladší 
žákyně 2. místo, mladší žáci a starší žákyně zvítězili a 
postoupili do krajského kola. Tam v konkurenci atletických 
škol chlapci získali 3. místo, děvčata byla dokonce druhá. 
Děkuji všem žákům i učitelům, kteří se na těchto i dalších 
úspěších podílejí, a přeji dostatek odpočinku během prázdnin. 

Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy 
 

Léto v pohybu 
 

Zveme Vás na cvičení aerobiku na letním koupališti v Kaplici 
První cvičení 3. července 2007 od 19.00 hodin  

 

Další cvičení po domluvě s instruktorkou na místě.  
Sebou: podložku, pitný režim, chuť zacvičit si, dobrou  náladu. 

Nabízíme: body-styling, aquaerobik, rehabilitační cvičení… 
 (tel.: 724 974 032)  
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  Děti z MŠ 1. máje Kaplice  
 

si konec školního roku opravdu užívají  
 

I tento rok si celý kolektiv MŠ připravil pro děti bohatý 
program spojený s oslavou MDD. Týden byl plný divadel, 
písniček a soutěží. Velké poděkování patří žákům 9. třídy ZŠ 
Fantova Kaplice a zástupkyni ředitele školy Mgr. Janě 
Drdákové. Pod vedením p. učitelky Mgr. Jitky Papouškové si 
připravili masky známých pohádkových postav a vtáhli tak 
mladší kamarády do světa pohádek a kouzel. Děti plnily úkoly, 
překonávaly překážky, tancovaly. Odměnou jim byl balíček 
plný sladkostí a malých překvapení i velká medaile. 
Největší překvapení si však pro děti připravil pan Putzer - 
majitel půjčovny raftů „Rafting Vltava“. Nabídl MŠ 
jednodenní výlet po řece Vltavě. Sobotní akce se zúčastnilo 
neuvěřitelných 90 lidí - 46 dospělých (rodičů) a 44 dětí. Každé 
dítě dostalo od pana Putzera pirátské tričko, vestu a pádlo. A 
plavba na dvanácti raftových člunech mohla začít. Z Vyššího 
Brodu ke Třem veverkám na limonádu a svačinu, odtud pak do 
cíle – Rožmberku nad Vltavou. 
Dětem se nejvíce líbily peřeje a jezy, po návratu do kempu 
byly plné dojmů. Každý se chlubil, který jez sjel a který je 
nejvíce pocákal. Rozzářené úsměvy dětí a spokojenost rodičů 
jsou největším poděkováním za nevšední zážitek. 
A na co se děti mohou ještě těšit? Čeká je dopoledne strávené v 
ZOO Hluboká nad Vltavou a výlet do Českého Krumlova na 
otáčivé hlediště na pohádku Kocour v botách. 

MŠ Kaplice, 1. máje  
 

   Zastupitelstvo … pokračování ze str. 2 
 

IV. pověřuje  
� vedení Města Kaplice, paní Opekarovou, pana Krbu vyvolat jednání 

s lékaři o zajištění rozúčtování vody na Poliklinice Kaplice a zajištění 
dostatku praktických lékařů   

� odbor správy majetku provést kontrolu zápisu na katastru nemovitostí 
v souvislosti s prodejem bytů čp. 501/11 Na Vyhlídce a čp. 755/2 Míru 
třetí osobě  

� radu města se zabývat problematikou pohybu čtyřkolek mimo místní a 
účelové komunikace 

 

V. se vzdává 
� předkupního práva k bytu paní Petry Pintnerové Kaplice, Na Vyhlídce 
čp. 501/11 a souhlasí s prodejem bytu třetí osobě za částku 700.000,- 
Kč. 

� předkupního práva k bytu manželů Čajanových Kaplice, Míru 755/2 a 
souhlasí s prodejem bytu třetí osobě za částku 1.150.000,- Kč. 
 
Mgr. F. Jiskra, v. r., starosta    Mgr. J. Havelka, v. r., místostarosta 

 

   Zajímavá kultura v okolí  
 

Novohradské Znění 2007 
 

2. ročník festivalu worldmusic 13. - 16. 7. 2007 
Koncerty, kurzy i projekce se uskuteční v inspirativním a 
příjemném prostředí historických budov v Nových Hradech.  
Novohradské Znění je mezinárodní setkání umělců a interpretů 
se zájmem o alikvotní zpěv a novodobé formy alternativní 
hudby. V rámci festivalu proběhnou koncerty a improvizovaná 
vystoupení skupin a interpretů z ČR, Slovenska, Austrálie, 
Německa, Rakouska. 
Součástí festivalu budou přednášky, výukové semináře, 
prezentace, projekce a expozice spojené s tématy všestranného 
využití hlasu a zvuku (historie, hlasové techniky, relaxace, 
terapie). 
 

   Axis4.info  
 

 

Co je Axis4.info? Centrální registr Axis4.info je aktivita 
Hospodářské komory ČR, cílem které je vybudování 
celorepublikového internetového katalogu výrobků a činností  
podnikatelských subjektů a institucí ze všech oborů průmyslu, 
obchodu a služeb. 
Podrobné údaje o Vaší firmě jsou tak k dispozici Vašim 
potencionálním zákazníkům nebo partnerům. Účastí v projektu 
tak podnikatel získá možnost široké propagace, na kterou by 
musel jinak vynaložit značné finanční prostředky. 
 
Co konkrétně přináší projekt Axis4.info Vaší firmě: 
 

1)  Vstupem do registru podnikatelských subjektů Axis4.info 
se údaje o Vaší firmě a nabízeném sortimentu stávají 
součástí informací, které Hospodářská komora ČR spolu 
s regionální samosprávou krajů a měst prezentují 
v tuzemsku i v zahraničí. 

2) Vstupem do registru umožníte Vašim stávajícím i 
potencionálním zákazníkům získávat aktuální informace o 
Vašich produktech a službách. Jak vyplývá z údajů 
Hospodářské komory ČR, stále více podnikatelů používá 
k vyhledávání svých dodavatelů právě systém Axis4.info. 

3)  Axis4.info není pouze seznamem. Vstupem do registru 
získáte také možnost své údaje kdykoli upravovat nebo 
doplňovat. Tyto informace o Vás můžete využít i jako 
plnohodnotnou internetovou stránku, která slouží k pre-
zentaci Vaší společnosti.  

4)  Axis4.info umožňuje rychlé získávání informací o Vašich  
zákaznících, dodavatelích i konkurentech.  

 

Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání v  regionu se město 
Kaplice rozhodlo projekt Axis4.info podpořit. Informace 
obsažené v katalogu budou propojené na internetové stránky 
regionu. Toto propojení přinese další výhody: Vaše společnost 
se  zařazením  do registru a zobrazením sídla v podrobných 
mapách stane součástí podnikatelského prostředí a celkové 
infrastruktury v našem městě. 
 

Více informací o projektu Axis4.info získáte na adrese 
www.axis4.cz, informačních centrech Hospodářské komory 
nebo na zelené lince Axis4.info č. 800 900 501. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borovanské borůvkobraní 
 

Neděle 15. 7. / Areál ZŠ Borovany  
 

Z programu:  
Soutěž jedlíků v pojídání borůvkových knedlíků (11.00 hod.), 
Borůvkový zahrádkář (13.00 hodin), Borůvkový host – paní 
Jiřina Bohdalová u nás natáčí pořad ČT „Dobré rady nad 
zlato“(14.00 hodin), soutěže pro děti, loutková pohádka, 
borůvková lékárna, borůvkový a řemeslný jarmark, borůvkové 
tvoření – výtvarné dílny (batika, keramika) a další…  

cca do 18.00 hodin 
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červenec  / www.ddmkaplice.cz 
 

DDM Kaplice děkuje  
 

DDM Kaplice děkuje místním hasičům, vodákům - 
Utopencům, kynologům, chovatelům, členům Veterán Car 
Clubu Kaplice, pionýrům – Poutníkům, skautům ze stř. Jantar 
a Sirius, panu Hájkovi z Pohorské Vsi (koníci) a všem 
ochotným lidem, kteří se podíleli na přípravě oslavy Dne dětí 
– 2. 6. 2007. Nesmíme zapomenout na naše sponzory (MěÚ a 
Jednota Kaplice), kteří nám přispěli na drobné ceny pro naše 
nejmenší. Vážíme si vaší pomoci a spolupráce, bez které by se 
nám nepodařilo připravit pro děti tak bohatý a zajímavý 
program. 
Přejeme tímto všem našim členům i příznivcům slunné a 
pohodové léto plné neopakovatelných chvil a pestrých  
zážitků. A  těšíme se na Vás opět v září. 
 

Naše činnost během července  
30. 6. - 7. 7. letní tábor v Deskách - Návraty do 

minulosti  (výtvarně zaměřen) 
7. 7. - 14. 7. letní tábor v Deskách - Trosečníci 

 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Malí fotbalisté děkují 
Rádi bychom poděkovali firmě Jaroslav Pokrývka - zemní práce, 
Benešov nad Černou, za sponzorský dar v hodnotě 10.000,- Kč pro 
malé fotbalisty kaplické přípravky.            D. Štrbačková 
 
Poděkování paní učitelce Slaninové 
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Slaninové a paní učitelce 
Ptáčkové za to, že nás vzaly na nádherný výlet do Prahy. Navštívili 
jsme Pražský hrad, chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku, 
trojrozměrné kino a mnoho dalších zajímavých míst. Moc vám 
děkujeme. 
Zároveň se chceme rozloučit s paní učitelkou Slaninovou, která nás 
učila ve čtvrté a páté třídě a nyní odcházíme do šesté třídy. Měla 
s námi velikou trpělivost. Měli jsme vás moc rádi.  

třída 5. B, ZŠ Školní 
 
 
 

 
 
3. 7.  JAROMĚŘSKÝMI LESY    14 km 
Odchod v 9.00 hod. z parku. Trasa: Kaplice - Mostky - Dobechov – 
Hodonice - Nové Stavení - Velký rybník - Jaroměř – Zámeček...  
10. 7. TŘEŠŇOVICKÝ KOPEC   15 km 
Autobusem od školy v 6.45 hod. do Rožmitálu n. Šum. 
Trasa: Rožmitál n. Š. - po M - Třešňovický kopec (814 m) - Na 
rozhledu - Rožmberk - po Č - Hor. Kaliště - Přibyslav - Trojany - 
Dolní Dvořiště, autobus v 13.25 hod. 
17. 7.  ZLATÁ KORUNA   13 km 
Autobusem os školy v 6.35 hod. do Mirkovic. Trasa: Mirkovice - 
Jílkův Mlýn - Mojné - Dol. Třebonín - Chlumce - na M – Zlatá 
Koruna - bus v 12.55 hod. do ČK a dále do Kaplice. 
24. 7.  SVATÁ TROJICE    14 km 
Odjezd z autob. nádr. v 6.30 hod. do Benešova n. Černou a dále do 
Trhových Svinů. Trasa: Tr. Sviny - Svatá Trojice - Mohuřice - Slavče 
- Dobrkovská Lhotka – Besednice, autobus v 13.28 hod. 
31. 7.  KÁJOV     13 km 
Autobusem od školy v 8.20 hod. do Č. Krumlova. Trasa: Č. Krumlov 
- podél řeky do Větřní - Dol. Němče - Kladné - Kájov - rozcestí, 
autobus v 15.35 hod. 

Řádková inzerce 
   

Kaplický Swing band hledá zpěvačku  
Zajímavé uplatnění. Žánry: pop, jazz, swing, 60. léta. Požadavky: 
mladá, perspektivní, amatér, smysl pro humor, hudební nadání. Dále 
hledáme hráče na saxofon a trombon (pozoun). Mob. 731 118 151. 
 

Daruji májová koťátka, odčervená, čistotná (zvyklá na kočičí 
záchody). Tel.: 380 312 347. Mob.: 607 169 358.  
 

Hledáme cvičitelku aerobiku  
TJ Spartak Kaplice, oddíl AEROBIK ŽENY hledá cvičitelku nebo 
cvičitele aerobiku, i bez cvičitelského průkazu, který umožníme 
získat. Spojení tel.: 380 303 125, 728 360 588.   
 

Nabízíme kancelářské prostory k pronájmu   
v budově Elektro, v Kostelní ulici čp. 77. Od 1. 9. 2007. Bližší 
informace vám podáme na prodejně Elektro, tel. 380 312 064.  

 
   Fotbal     výsledky 
 
"A" mužstvo  
26. kolo FK Spartak Kaplice – FC PROTOM Přešťovice 2:2 (2:1) - B: 
39., 43. Lesňák – 27. Chvosta, 88. Šroub. 27. kolo FK Spartak Kaplice 
– FK Slavoj Český Krumlov 0:0. 28. kolo Dražice – FK Spartak Kaplice 
4:6 (2:4) - B: 26.,41. Ursacher, 81. Voneš (11), 90. Vinklárek – 5., 16. 
Lesňák, 14., 63. Houška, 8. Smolen, 72. Kopřiva (11). 29. kolo FK 
Spartak Kaplice – FC Písek 1:2 (0:1) - B: 51. M.Pulec (11) – 18. Malý, 
56. Pastyrik (11). 30. kolo Tatran Prachatice „B“ – FK Spartak Kaplice 
4:5 (1:0) - B: 12., 60.Šicner, 58., 75. Pasák – 88., 90. Záveský, 62. 
Švarc (11), 83. M.Pulec, 85. Lesňák.  
 

"B" mužstvo - I.B třída 
22. kolo SK Slavia Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice „B“ 2:1 (1:1) - 
B: 27. R.Matoušek, 90. Bez (11) – 41. Mazanec. 23. kolo FK Spartak 
Kaplice „B“ – FK Dynamo Vyšší Brod 2:0 (1:0) - B: 21., 50. Jirka. 24. 
kolo Sokol Chvalšiny – FK Spartak Kaplice „B“ 2:0 (0:0) - B: 68. 
Měchura, 79. Fujdiar. 25. kolo  FK Slavoj Č.Krumlov „B“ – FK Spartak 
Kaplice „B“ 5:0 (2:0) - B: 31., 75. Čábela, 16. Čermák, 47. Benčič, 77. 
Peťule. 26. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Zlatá Koruna 4:4 (3:3) - 
B: 5., 27. Kovařík, 14. O.Svoboda, 90. Zifčák – 42., 45. Dušek, 35. 
Rychtář, 85. Šustr. 
 

dorost – I. A třída 
22. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 2:2 (0:1) - B: 68. 
Bóga, 85. Řežáb – 11. Holčík, 89. Bujnovský. 23. kolo SK Včelná – FK 
Spartak Kaplice 1:5 (1:2) - B: 39. Poláček – 41. (11), 67. Bóga, 12. 
Zayml, 62. F.Kouba, 86. Hejný (11). 24. kolo FK Spartak Kaplice – 
Nové Hrady 3:1 (0:0) - B: 67. Debnár, 74. Zayml, 85. F.Kouba – 57. 
Tácha (11). 25. kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice 3:0 (1:0) - B: 5. 
Maroušek, 53. Míka, 90. Šťastný. 26. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj 
Hrdějovice 4:0 (4:0) - B: 29., 33., 45. Smolen, 6. Zayml.  
 

starší žáci - I. A třída 
18. kolo FK Spartak Kaplice – Malše Roudné 2:3 (0:1) - B: 36. Micák, 
68. T.Valíček – 5., 58., 63. Bakalář. 19. kolo FK Spartak Kaplice – FK 
Slavoj Č.Krumlov „B“ 2:6 (1:2) - B: 21. Krenauer, 61. Přívratský – 15., 
36., 45. Kitzler, 8. Kubík, 50. Kopřiva, 64. Dvořák. 20. kolo SK Jankov – 
FK Spartak Kaplice 4:1 (2:1) - B: za hosty Goldfinger. 21. kolo FK 
Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice „B“ 2:7 (2:1) - B: za domácí: 
Micák, Řežáb. 22. kolo Calofrig Borovany – FK Spartak Kaplice 1:7 
(1:2) - B: za hosty Dang Van 3, Goldfinger 2, Řežáb, Micák. 
 

mladší žáci - I. A třída 
18. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 2:5 (1:3) - B: 4. Hami, 
42. Roule – 19., 21. Holý, 11. T.Hůlka, 43. G.Had, 55. Vogl. 19. kolo FK 
Spartak Kaplice – FK Slavoj Č.Krumlov „B“ 1:3 (0:0) - B: 40. Roule – 34. 
Kaprál, 46. Grznárik, 48. Macek. 20. kolo SK Jankov – FK Spartak 
Kaplice 1:11 (0:5) - B: za hosty Roule 5, Řepa 4, P.Olt, Tácha. 21. kolo 
FK Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice „B“ 0:0. 22. kolo Calofrig 
Borovany – FK Spartak Kaplice 3:2 (1:0) - B: za hosty Řepa, Krnínský. 
 

přípravka - okresní přebor 
12. kolo FC Vltava Loučovice – FK Spartak Kaplice 1:5 (0:1) - B: za 
hosty Divoký 2, Marek, Jirků, Dreiling. 13. kolo FC Šumava Frymburk – 
FK Spartak Kaplice 3:1 (1:1) - B: za hosty Marek. 14. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov „B“ 1:1 (1:1) - B: za domácí Dreiling. 

Libor Granec 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

        SPORT A TURISTIKA 
TJ Cíl Kaplice              červenec
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   Stavební historie m ěsta Kaplice  
 

Kaplice klasicistní 
 

V naší cestě Kaplickou historií jsme 
dnes dospěli na práh moderní doby. 
Klasicismus charakterizuje osví-
cenství, racionalita, praktičnost. 
Klasicistní stavby jsou proto na 
jedné straně inspirované velikou 
antickou stavební kulturou, k níž se 
programově hlásí, ale na druhé 
straně jsou především stavěny s 
důrazem na úspornost, praktičnost, 
přehlednost a jednoduchost. Hned na 
úvod je také potřeba říci, že se 
klasicistní budovy dělí na dvě velké 
skupiny staveb. Na jedné straně to 
jsou rozsáhlé a nákladné stavby, 
často stavěné pro potřeby státních 
institucí, jakými jsou například známý pražský dům U Hybernů, 
pevnost v Josefově či zámek Kačina. Tento oficiální, akademický 
klasicismus můžeme vymezit lety 1780 – 1850. Vedle tohoto 
oficiálního klasicismu však existuje ještě další, velmi silný proud 
klasicismu, který bychom mohli charakterizovat jako lidový 
klasicismus. Tento lidový klasicismus je charakteristický pro velkou 
většinu našich vesnic a malých měst. Přetrvával v nich hluboko do 
dvacátého století. Často se přitom jedná o poslední architektonicky 
hodnotnou stavební fázi měst a vesnic. Po němž už následovaly pouze 
rozkladné a ničivé zásahy socialistického stavebnictví, pokračující 
dnes v pozměněné podobě poněkud kýčovitými stavbami rodinných  
domků vybíraných z nabídkových katalogů nadnárodních 
společností... 
 

Podobně jako samotný klasicismus, lze i kaplické stavby 
tohoto období dělit do dvou skupin. Akademický klasicismus 
zastupují tři stavební počiny. Klasicistně přestavěná radnice, 
dnes už neexistující masné krámy v Masné ulici a školní 
budova v Kostelní ulici. Všechny tři stavby charakterizuje 
klidná, jednoduchá, přehledně komponovaná fasáda opatřená 
dórským tvaroslovím.  
Klasicistní přestavby kaplické radnice se týkají zajímavé 
historické okolnosti. Město totiž nechalo radnici krátce před 
polovinou devatenáctého století opravit. V roce 1850 však 
vešlo v platnost nové správní uspořádání a Kaplice se stala 
sídlem okresního soudu, který pro svou činnost získal právě 
budovu radnice. Městský úřad se proto přesunul do poněkud 
nevyhovujících prostor měšťanského pivovaru, v nichž sídlil 
téměř přesně sto let, než se mohl vrátit zpět do historické 
radniční budovy. Ta byla pro potřeby soudu významně 
přestavěna, a také rozšířena na úkor dvou menších domků, 
které se do té doby nacházely na náměstí nalevo od radnice. Z 
této doby pochází nynější, jednoduchá, kultivovaná, lineární, 
klasicistní fasáda. Při této klasicistní přestavbě získala fasáda 
radnice jednobarevný, světle okrový nátěr, který měl imitovat 
barvu světlého pískovce. Historické fotografie navíc dokládají, 
že byla všechna okna opatřena dřevěnými žaluziovými 
okenicemi, které se na fasádě výrazně uplatňovaly.  
To, že radnici získal okresní soud se promítlo ještě do jedné 
stavby, totiž do masných krámů. Původní masné krámy byly 
v Kostelní ulici, a byly částečně vestavěny do budovy radnice. 
To se okresnímu soudu pochopitelně nelíbilo a proto byly v 
Masné ulici po roce 1851 vybudovány nové masné krámy. 
Budova měla osově řešenou klasicistní fasádu s širokým 
vstupem uprostřed, nad nímž se nacházel klasicistní atikový 
štít. Za touto fasádou bylo volné, nekryté prostranství, k němuž 
po obou stranách přiléhaly jednotlivé řeznické krámy, kterých 
bylo dohromady osm. Na dochovaném projektu stavby je 
podepsán stavitel, jehož jméno zní Schultz nebo Schūtz. Tento 

člověk pravděpodobně  navrhoval též projekt přestavby radnice 
a patrně i zmíněnou školu v Kostelní ulici. Budova sloužila 

svému účelu ještě ve 
dvacátých letech dvacátého 
století, kdy byla jako zcela 
nehygienický provoz uza-
vřena a nahrazena moderně 
pojatými jatkami. Na jejím 
místě dnes stojí budova 
bývalé pošty.  
Téměř každé stavby ve 
městě se klasicismus dotkl 
radikální proměnou so-
ciálních a hygienických 
podmínek. Mnoho domů v 
této době se z měšťanských 
mění na nájemné. Zatímco 
do té doby v každém domě 

bydlela pouze rodina majitele, nyní jsou v domech kolem 
náměstí zřizovány nájemní byty. Spolu s těmito stavebními 
úpravami vrcholí tzv. „Sporáková a záchodová revoluce“. 
Zatímco do té doby hospodyňky vařily v keramických koflících 
na otevřeném ohni v prostoru černé kuchyně, nyní se 
prostřednictvím kachlového sporáku s litinovými plotýnkami 
vrací vaření zpět do světnice. Na konci devatenáctého století se 
také množí projekty na výstavbu kanalizace a záchody už 
nemají podobu dřevěného domečku na dvoře, nýbrž zděných 
místnůstek umístěných zpravidla na konci pavlače. Požární 
předpisy si pak vyžádaly likvidaci krásných renesančních a 
barokních štítů, které do té doby sloužily jako „koruna“ 
každého domu a ukazovaly význam majitele. Zatímco na 
fotografii z roku 1866 mají tyto štíty téměř všechny domy na 
náměstí, na počátku dvacátého století zde nebyl už ani jediný... 
Ze staveb lidového či pololidového klasicismu jmenujme 
například štukovou klasicistní fasádu významného domu čp. 
200 v Masné ulici, který si mj. dodnes zachoval krásná 
klasicistní vrata opatřená tzv. „solárním motivem“, tj 
zužujícími se profilovanými prkny, jejichž uspořádání 
připomíná sluneční paprsky. Klasicistně byl přestavěn také 
měšťanský pivovar na náměstí. Řada půvabných 
klasicistních domů se dochovala v Horské ulici a v tzv. 
Nových domcích. Zapomenout nesmíme ani na půvabnou 
klasicistní fasádu domu čp. 32 v Českobudějovické ulici. Tyto 
stavby jsou však bohužel stále ohrožovány „modernizačním 
úsilím“ majitelů, takže jich i v posledních patnácti letech 
nemálo zaniklo či bylo výrazně poškozeno. Pokud si dnes v 
Kaplici něco opravdu zaslouží ochranu a péči, pak je to právě 
tento lidový klasicismus. Jeho projevy můžeme sledovat na 
starých fotografiích. Dnes holé, ošklivé fasády byly v minulosti 
často členěny jednoduchým klasicistním štukovým dekorem a 
opatřeny klasicistními výkladci, dveřmi či vraty, žaluziovými 
okenicemi či šestitabulkovými okny.  

Martin Šanda 

 
Foto nahoře:  
Linecká ulice ve 
třicátých letech 20. 
stol. Většina domů má 
stále ještě charakte-
ristickou klasicistní 
úpravu. 
  

 
Dům čp. 200 v Masné ulici v podobě, kterou získal ve druhé polovině 
devatenáctého století. 
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   Dočasné vy řazení vozidla z registru  
 

S ohledem na skutečnost, že dnem 1. července 2007 nastane 
poprvé stav spočívající v uplynutí lhůty, která omezuje dobu 
dočasného vyřazení vozidla z registru na dobu 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců (viz § 13 odst. 3 zákona č. 
56/2001 Sb.), Vám sdělujeme následující: 
1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v odůvodněných 
případech dobu dočasného vyřazení vozidla z registru na 
žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla 
prodlouží.  
 

2) Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od 
uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Cyklů prodlou-
žení o 6 měsíců může být neomezený počet. 
 
 

3) Pokud se vlastník vozidla ve stanovené lhůtě nedostaví 
požádat o prodloužení režimu dočasného vyřazení, věc  
zúřadujeme tehdy, až se vlastník dostaví s nějakým úkonem 
k vyřízení. Při této příležitosti mu budou zpoplatněny všechna 
prodloužení doby dočasného vyřazení tak, jak mělo být 
správně učiněno. 
 

4) Pokud vlastník nebude souhlasit s postupem podle bodu 3, 
bude postupováno ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – ostatní 
přestupky proti pořádku ve státní správě..., kde lze uložit 
pokutu až do výše 30 000,- Kč. 
 

Nezapomeňte na výměnu řidičského průkazu 
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb o provozu 
na pozemních komunikacích a ve znění pozdějších předpisů 
musí být do 31. 12. 2007 provedena výměna dosavadních 
řidičských průkazů (dále ŘP), které byly vydány v období 1. 7. 
1964 do 31. 12. 1993.  
Nenechávejte proto výměnu Vašeho ŘP na poslední chvíli! 
Vyhnete se tak zbytečným frontám u přepážek na odboru 
dopravy a silničního hospodářství, případně problémům s 
neplatným ŘP. K žádosti o výměnu ŘP budete potřebovat:  
* řidičský průkaz (platný), * platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz,cestovní pas), * 1 fotografii velikosti 
3,5/4,5cm (čelní pohled,možno i černobílou), * vyplněnou 
žádost o vydání ŘP. 
 

Pro informaci: Řidičské průkazy vydané  
a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2007,  
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2010,  
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. 12. 2013. 

MěÚ, odbor dopravy a sil. hospodářství 
 
 
 
 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


