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   Formanské slavnosti 
 

Městský park „navštíví“ i Petr Vok 
 

28. – 29. srpen 2009. Již přes 30 let se konají poslední víkend 
v měsíci srpnu v Kaplici slavnosti. Navazujeme i v letošním ročníku 
na to dobré, co v nich v minulosti zaznělo. Začněme pátkem: 
v městském parku jsme pro děti a mládež připravili od 16.00 hodin 
mnoho tradičních vystoupení a soutěží. Děti se mohou těšit na 
pohádku, o jejich zábavu se postará kejklíř a klaun. Sladké odměny 
budou moci vyhrát při malování, závodech v pojídaní koláčů, ve 
slalomu na kole a dobrodružném střílení samostřílem. Minulý rok se 
velmi líbilo chytání ryb v kádích a proto nebude chybět ani letos, 
stejně jako projížďka po parku na bryčce tažené koňmi či ukázky 
kynologického klubu cvičení se psy. Novinkou se stane poněkud 
adrenalinové ručkování na laně přes rybník a skákací hrad. Program 
byl obohacen z velké části díky přispění štědrého sponzora, kterým je 
letos JEDNOTA DS v Kaplici s 90ti letou tradicí.  
Pro starší mládež připravil od 19.00 hodin Budějovický Budvar, n.p. 
diskotéku v pivním stanu, tančit pod korunami stromů se bude až do 
jedné hodiny noční.  
V sobotu si nenechte ujít historický průvod (ať už jako diváci nebo 
přímo jeho účastníci). Vychází kolem 10.30 hodiny od kulturního 
domu a projde Lineckou ulicí, náměstím, odtud pak zamíří do parku. 
Průvod povede Rožmberk Petr Vok, jeho renesanční družina a 
vystupující umělci v dobových kostýmech. Městské slavnosti zahájí 
v parku výstřel z děla a fanfáry. Program se kolem poledních hodin 
ponese v duchu doby dávno minulé. Pro rožmberského velmože (a 
samozřejmě hlavně pro vás) zazní renesanční písně a hudba, 
pokocháte se půvabnými historickými tanci, vzrušení a dávku něčeho 
divokého přinesou na scénu šermíři a fakír vás uvede do světa 
orientální magie. Součástí první části programu budou i mažoretky 
Hlubocké princezny. Do druhé části slavností vás uvedou chorvatští 
hosté, mladý taneční a hudební soubor Gračani, jejichž folkorní a 
tamburašská sekce vytváří jedinečnou jevištní podívanou. Bohaté 
originální kroje jsou samozřejmou součástí. Na pódiu uvítáme ještě 
dva cizojazyčné hosty, jazzovou kapelu z Freistadtu a kapelu z Bad 
Leonfeldenu, obě složené z mladých hudebníků. Hudba starého 
amerického venkova - country zazní v podání svérázného zpěváka a 
muzikanta Martina Žáka. Přední česká  revivalova kapela PANGEA – 
The Beatles Revival Band vás přesune v čase na klasický koncert 
legendy The Beatles… Twist And Shout, She Loves You, A Hard 
Day´s Night, Hey Jude, Drive My Car a další skladby živě, to slibuje 
parádní kulturní zážitek. Večer v přírodním amfiteátru uzavře Swing 
band Agria a Harley, doprovázený tanečním country souborem.  
I skladba programu v pivním stanu je velice pestrá. Hudební produkce 
začíná heligonkami. Přes dechovku, folk a country se s večerními 
hodinami promění až v rockový nářez. Na své by si měli přijít 
fanoušci různých druhů zábavy, k tomu by mohly dopomoci i 
doprovodné programy: výstavy historických vozidel a škodovek na 
náměstí a před Hospůdkou u Malše, chovatelská výstava, kolotoče a 
E.ON Energy Truck Tour na plácku mezi parkem, sídlištěm a bývalou 
školkou. Proto přijměte i vy v tyto dny pozvání do parku v Kaplici.  

KIC Kaplice 
 

   Výstava historických vozidel 
 

 

Sdružení majitelů historických vozidel 
Kaplice zve všechny jejich milovníky a 
příznivce na II. ročník výstavy historických 
vozidel a motocyklů, která se koná 29. 8. 
2009 před „Hospůdkou u Malše“ v Kaplici.  
Vy všichni, kteří se rádi pokocháte 
pohledem na nablýskané plechy čtyřkolých 
a dvoukolých historických krasavců, 
neváhejte a přijďte si s námi užít pohodový 

den. Na tuto akci Vás srdečně zve Sdružení majitelů historických 
vozidel Kaplice.  
Za sdružení Vás zdraví a těší se na Vás Jan Kaspar  
 

 

  Pohyb ps ů na ve řejném prostranství 
 

města Kaplice 
 

Upozorňujeme občany, že podle čl. 2 bodu 1 obecně závazné 
vyhlášky města Kaplice č. 3/2007 o stanovení pravidel pro pohyb psů 
na veřejném prostranství se psi mohou na veřejných prostranstvích 
pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby.  
Podle čl. 2 bodu 4 jsou pro volné pobíhání psů určena tato veřejná 
prostranství: pozemek č. 527/1 v k.ú. Blansko (louka od bývalého 
rehabilitačního střediska po křížek na Suchém vrchu) a pozemek č. 
2029/43 v k.ú. Kaplice (louka a lesík na jihovýchodním okraji sídliště 
9. května u psích záchodků). 
Dále bychom chtěli občany upozornit na udržování čistoty veřejného 
prostranství při venčení psů a žádáme o používání sáčků na psí 
exkrementy. Tyto sáčky je možno zdarma obdržet u Městské policie 
Kaplice, Náměstí 70 nebo na Městském úřadě Kaplice, Náměstí 70, 
odboru ekonomickém, v 1. patře, č. dveří 204 u paní Čapkové. 

Za odbor životního prostředí  
a úřad územního plánování Pavla Syslová 

 

   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
v 2. pololetí roku 2009 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Červenec  9. + 23. 7. 6. 7.   
Srpen  6. + 20. 8. 3. 8.   
Září   3. + 17. 9. 14. 9.   
Říjen  1. + 15. + 29. 10. 12. 10.   
Listopad  12. + 26. 11. 9. 11.   
Prosinec  10. + 24. 12. 7. 12.  
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
Případné změny budou občanům včas oznámeny. 
  

PET láhve / Do žlutých nádob odhazujte PET láhve od nápojů, 
které nejsou znečištěné chemikáliemi a oleji. Prosíme, nezapomínejte 
je sešlápnout! 
Sklo / Do zelených nádob odhazujte láhve od nápojů, skleněné 
nádoby a skleněné střepy – tabulkové sklo. Prosíme, nevhazujte 
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
Papír / Do modrých nádob odhazujte noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, krabice, papírové obaly. 
Prosíme nevhazujte mokrý, mastný, uhlový, voskovaný papír a 
použité plenky.  
   

Nebezpečné, objemné odpady a použité elektrozařízení odnášejte      
do sběrného dvora  v Kaplici v Omlenické ulici. 
Provozní doba sběrného dvora pro veřejnost 
Pondělí      ZAVŘENO Úterý          8.00 - 16.00 hodin 
Středa       10.00 – 18.00  Čtvrtek      10.00 - 18.00 hodin 
Pátek          8.00 - 16:00    Sobota        8.00 - 12.00 hodin 
(Polední přestávka: 12.00 - 12.30 hodin)     

 
   Odstran ění dětských h řišť 
 

V průběhu následujících týdnů dojde na Sídlišti 9. května 
k odstranění 6 dětských hřišť, která se nacházejí v nevyhovujícím 
stavu a neodpovídají žádným příslušným normám pro dětská hřiště. 
Jsou zároveň velmi nebezpečná pro děti zde si hrající.  
Město Kaplice v uplynulých letech vybudovalo 2 dětská hřiště na 
Sídlišti 9. května a v letošním roce došlo k vybudování dětského 
hřiště Na Vyhlídce. Náklady na vybudování výše uvedených dětských 
hřišť se pohybují v řádu statisíců. 
Město Kaplice plánuje výstavbu dalších dětských hřišť, jejichž 
realizace je závislá na finančních možnostech v rámci rozpočtu Města 
Kaplice. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí OŽPaÚÚP 
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3. pondělí Drama Slovensko, Česko  129 min.  
4. úterý  NEDODRŽENÝ SLIB  
20.00 hod. Emotivní příběh židovského chlapce, kterému se 

podařilo uniknout deportaci do koncentračního tábora 
díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a 
několika šťastným náhodám. Režie: J. Chlumský. 
Hrají: O. Vetchý, Z. Porubjaková, P. Oszlík 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
5. středa Drama USA/Německo   100 min.  
20.00 hod. PŘEDČÍTAČ 
 15ti letý Michael a dvakrát starší Hanna se nečekaně, 

ale o to vášnivěji zapletou, až do doby, než Hanna 
záhadně zmizí. O osm let později potkává Michael 
svou lásku za úplně jiných okolností, na soudu 
s válečnými zločinci… Režie: S. Daldry. Hrají: K. 
Winslet, D. Kross, R. Fiennes 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. pondělí Romantická komedie USA   96 min.  
11. úterý HOLKA Z MĚSTA 
20.00 hod. Ambiciózní a podnikavá manažerka z Miami je 

poslána do zapadlého městečka, aby dohlédla na 
přeorganizování jednoho malého podniku. Co však 
začíná jako jednoduchá práce, se brzy stává 
zkušeností, která jí zcela změní život. Režie: J: Elmer. 
Hrají: R. Zellweger, H. Connick Jr.  

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. středa Historické drama VB/Itálie/Francie     110 min.  
20.00 hod. VÉVODKYNĚ 
  Vedla velmi extravagantní a rozmarný život plný 

intrik. Tato kontroverzní šlechtična si ovšem neprožila 
právě šťastné manželství… Režie: S. Dibb. Hrají: 
Keira Knightley, R. Fienes, Ch. Rampling  

 Vstup 50,- Kč, mládeži přístupno 
17. pondělí Francouzské drama    105 min.  
18. úterý COCO CHANEL  
20.00 hod. Kabaretní zpěvačka, švadelna, kurtizána, zamilovaná 

žena i rebelka… Příběh moderní ženy, která navždy 
změnila svět módy, svět žen. Režie: A. Fontaine. 
Hrají: A. Tautou, A. Nivola, M. Gillain  

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
19. středa Komedie Velké Británie   118 min.   
20.00 hod. HAPPY GO LUCKY 
 Je těžké být šťastný? Poppy je nezkrotná a 

bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a 
neutuchající optimismus do každé situace, která ji 
potká. Režie: M. Leigh. Hrají: S. Hawkins, E. Marsan 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
24. pondělí Francouzský dokumenární film   120 min.   
20.00 hod. HOME 
 „Z ptačí perspektivy“ se vydáme na cestu kolem světa 

do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin 
Země. Režie: Y. Arthus-Bertrand. V českém znění 
Zdeněk Svěrák 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

 
25. úterý Mysteriozní thriller USA  140 min.  
26. středa  ANDĚLÉ A DÉMONI 
20.00 hod. Když R. Langdon objeví důkazy o znovuobnovení 

starověkého tajného bratrstva Ilumináti, čelí i on 
smrtelnému nebezpečí, které ohrožuje nejnenávidě-
nějšího nepřítele této tajné organizace: katolickou 
církev. Režie: R. Howard. Hrají: T. Hanks, E. 
McGregor, S. Skarsgard 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
31. pondělí Historické drama ČR   77 min.   
20.00 hod. JMÉNEM KRÁLE 
 Kdo stojí za podivnými vraždami? Píše se 13. století a 

na jeden český hrad hrad míří usmířit dva znesvářené 
rody Oldřich z Chlumu… Režie: P. Nikolaev. Hrají: 
K. Roden, K. Issová, J. Kanyza, M. Hrubešová  

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 
 

Na září připravujeme 
 

1. út., 2. středa PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY  / Český film  
7. pondělí  KRVAVÝ VALENTÝN  / Horor USA 
8. út., 9. středa HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE      
14. pondělí  NOC V MUZEU 2 / Komedie USA 
21. pondělí OPERACE DUNAJ / Český film    
22. út., 23. středa ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 / Akční USA 
28. pondělí KRVAVÉ POBŘEŽÍ  / Čínské historické drama  
29. út., 30. středa PROROCTVÍ / Mysteriozní thriller  

 
  

 
 

 
14. srpen, pátek      od 21.00 hodin  

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice 
 

26. srpen, středa     od 18.00 hodin 

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ TÁBORÁK  
Připraveny jsou soutěže a hry. Římskokatolická farnost srdečně zve 
děti i dospělé. 
Farní dvůr v Kaplici 
 

28. + 29. srpen, pátek a sobota    

FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI  
Městský park  
 

 

   Předprodej na České hrady.cz  
 

Letní kulturní festival v Rožmberku nad 
Vltavou 
 

Pátek 7. srpna od 19.00 hod.: J. SCHMITZER, BRATŘI EBENOVÉ, 
karnevalový večírek...  
 

Sobota 8. srpna od 11.30 hodin: SKYLINE, CHINASKI, WOH-
NOUT, SUNSHINE, DIVOKEJ BILL & ČECHOMOR, MONKEY 
BUSINESS, HENTAI CORPORATION, NICELAND, VYPSANÁ 
FIXA, TLESKAČ, VLADIMÍR 518 & HUGO TOXXX… 
Vstupenky na oba dny v předprodeji v Infocentru Kaplice /pátek 170,- 
Kč, sobota 350,- Kč/ 
 

   Městská knihovna - letní provoz  
 

10. - 14. srpna 2009  oddělení pro dospělé z technických 
důvodů zavřeno  

27. července - 7. srpna 2009  prázdniny v oddělení pro děti  
Pobočka Blansko a Sídliště 9. května otevřeny. Informace jsou též 
k dispozici na stránkách knihovny  www.knihovnakaplice.cz.  

        KULTURNÍ NABÍDKA 
srpen 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
srpen 



 
strana 5 

 

   Sraz škodovek 
 

Ve dnech 28. – 30. 8. 2009 pořádáme v jihočeské Kaplici již čtvrtý 
ročník tradičního kaplického setkání Škodovek s motorem vepředu. 
Jedná se o sraz historických vozidel značky Škoda od předválečných 
Laurin a Klement až po Škody 1203 do roku 1984. 
Sraz je plánovám na tři dny, ale záleží jen na Vás, kdy přijedete. 
V sobotu dopoledne je připravena orientační soutěž s cílem a 
výstavou vozidel na kaplických městských slavnostech. V neděli je 
připraven výlet s překvapením na konci.  
Pokud jste příznivci a majitelé těchto krásných škodovek, přijeďte si 
s námi  užít a zpříjemnit poslední víkend prázdnin a léta.  
A zárověň bych chtěl tímto pozvat všechny návštěvníky městských 
slavností na výstavu těchto vozidel, která začne ve 14.00 hodin na 
kaplickém náměstí. 
Více informací z minulých ročníků a o srazu na internetových 
stránkách http://kaplice.spartaky.cz. 

Tomáš Hrubý 

 

   Stará řemesla v Kaplici 
 

Dne 23. 6. 2009 jsem s dětmi ze školní družiny ZŠ Fantova navštívila 
výstavu „Zapomenutá řemesla“, která se konala v příjemném 
prostředí Městské knihovny. Tuto výstavu pořádala Základní škola 
Omlenická, Kaplice pod vedením paní ředitelky Mgr. L. Šímové. 
Výstava byla spojena s prezentací knížky „Zapomenutá řemesla“ 
(Rozvoj cechů a řemesel v Kaplici). Navazovala na loňskou výstavu s 
názvem „Putování za duhou“. 
Již na chodbě na nás dýchla atmosféra dřívější doby, kterou navodily 
krásné výtvarné práce. Zaposlouchali jsme se do líbezné hudby žáků 
ZUŠ Kaplice. Dětem z družiny se líbily nejen výtvarné práce, 
výrobky z keramiky a kartonu, ale i vystoupení děvčat, která 
předvedla s paní učitelkou Halabrínovou ukázku práce soukeníků. 
Děti se do vystoupení aktivně zapojily a také měly možnost 
vyzkoušet si tiskání na plátno a osahat si jednotlivé textilní suroviny - 
len, konopí a vlnu. Byl to pro ně veliký zážitek. Rádi bychom s touto 
školou navázali spolupráci, vždyť jsme v jedné budově. 
Na závěr bych chtěla vyzdvihnout práci paní učitelky M. Halabrínové 
a všech ostatních učitelek, které s trpělivostí vedly žáky k tomu, aby 
vytvořili tak krásné věci. 

Ivana Dvořáková, vychovatelka ZŠ Fantova 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování do Domova pro seniory 
Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Domova pro 
seniory v Kaplici, zvláště p. Konopové, p. Zárubové a všem 
sestřičkám za obětavou a příkladnou péči o naší již zesnulou 
maminku paní Antonii Maňurovou. 

Jménem celé rodiny Ondřej Maňur  
 

ZŠ Školní děkuje 
panu Klimešovi z Městské policie Kaplice za zprostředkování a 
předvedení výcviku služebních psů a panu Boledovičovi, vedoucímu 
obvodního oddělení Policie ČR v Kaplici, za zprostředkování a 
ukázku sebeobrany. Obě akce se uskutečnily v rámci Dne ochrany 
člověka 26. 6. 2009, který byl připraven pro žáky 2. stupně ZŠ 
Školní.  

M. Blažková 

   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

5. srpen    Folkový koncert Nezmaři  
Začátek ve 20.00 hodin. Nádvoří hradu Rožmberk.  
 

8. + 9. srpna  Česko-německé setkání v Cetvinách  
Spojená s poutí rodáků. 8. 8. od 14.00 hodin – modlitba za zemřelé a 
česko-německá mše sv. Neděle 9. 8. od 14.30 hodin českoněmecké 
společné zpívání v kostele (vede rodina Talířova).  
 

9. srpen    Poutní slavnost v kostele P. Marie Sněžné 
Na Svatém Kameni. Mši sv. v 11.00 hodin bude předsedat bývalý 
linecký biskup Maximilian Aichern, obsah kázání bude přetlumočen 
do češtiny, i některé části bohoslužby. Hudební doprovod: chrámový 
sbor z Windhaagu.  
 

19. srpen (?)  Folkový koncert Žalman a spol.  
Začátek ve 20.00 hodin. Nádvoří hradu Rožmberk. 
 

22. srpna  Oslavy v Rožmitále na Šumavě  
Obecní oslavy k 750. výročí první zmínky o kostele a obci. 
Odpoledne požehnání obecního praporu, varhanní koncert. 
 

23. srpna  Varhanní koncert na Svatém Kameni 
Od 18.00 hodin. Na varhany hraje Jana Havlíčková 
 

23. srpna  Slavnostní otevření  
                  zrekonstruovaného kostelíka v Bělé 
Od 14.00 hodin za přítomnosti dvou biskupů: Maximilliana Aicherna 
(bývalý linecký biskup) a Jiřího Paďoura (českobudějovický biskup). 
Mše svatá. Občerstvení. V Bělé u Malont. 
 

26. srpna - 1. září  Květinové aranžmá na hradě 
Květinová výstava v historických interiérech hradu Rožmberk.  
 

29. srpen  Šermířský den  
Den se skupinou historického šermu Vítkovci. Od 10.00 do 16.00 
hodin, nádvoří hradu Rožmberk.  
 

Otevření výstavy „Po stopách společné historie“   
Výstava je zaměřena na historii Novohradska a jednotlivé národy, 
které jsou neodmyslitelně spjaty s touto oblastí. Seznámíte se 
s mnoha odvětvími lidské činnosti, prohlédnete si staré dobové 
fotografie a také uvidíte řadu interaktivních exponátů. 
Výstava je součástí projektu „Produkt cestovního ruchu – Po stopách 
společné historie“, který realizuje Město Nové Hrady ve spolupráci 
s Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a Böhmerwaldmuzeem ve Vídni. Výstava bude 
otevřena od poloviny srpna v Nových Hradech.  
Projekt je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. 8.  TERČÍ DVŮR     12 km  
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa: 
Pohorská Ves – po Z. – Terčí Dvůr – Čtyřdomí – Černé Údolí, 
autobus v 14.50 hodin.  
11. 8.  POLŽOV     13 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče – Nesmeň 
– Přední Díly – Něchov – Todně – Polžov – Ločenice, v 15.00 hodin 
autobus.  
18. 8.  ZŘÍCENINA HRADU KOTEK   14 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Kam. Újezda. Trasa: Kam. 
Újezd – U Kotku – Kotek – po M. – Hvízdalka – Opálice – Krnín – 
Dolní Třebonín – Dolní Svince – Holkov, autobus.  
25. 8.  STRAKONICE     12 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádr. ČD, vlak v 6.09 hodin do 
ČB., dále osobní vlak v 7.11 hodin do Strakonic. Trasa: Švandova 
stezka + prohlídka města a hradu, vlak zpět ze Strakonic v 15.07, 

        SPORT A TURISTIKA  

TJ Cíl Kaplice              srpen 
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z ČB. v 16.31, autobus z Kaplice nádraží ČD v 18.35 hod.  

   Veteráni versus nová doba 
 

O prodlouženém svátečním víkendu 4. - 5. 7. 2009 pořádal místní 
Veterán car club na koupališti v Kaplici „ Sraz vozidel všech značek“ 
– tentokrát s přívlastkem veteráni versus nová doba. Vyhlášeny byly 
4. kategorie: veteráni auto, moto a neveteráni auto, moto. Sešlo se zde 
na pět desítek (soutěžících) vozidel, jejichž posádky si přijely 
vyzkoušet změřit své síly mezi sebou. Pro veterány byl tento sraz a 
hlavně jeho soutěž zařazena do II. ročníku celoroční soutěže, kterou 
místní veterán klub pořádá pod názvem „Putování po stopách 
Vítkovců“. Soutěží se v rámci něj o putovní pohár.  
Na sraz přijelo mnoho značek automobilů a motocyklů, jak starých 
tak nových. Nejčastěji zde byly zastoupeny české vozy Škoda 
(Spartak, Octavia, Felicia, 1000MB). Z dalších značek se zúčastnily 
Aero, Tatra, Fiat, Opel, VW, Range Rover, Trabant, Porsche, BMW, 
Land Rover, ale přijely také válečné Jeep Willis v typickém zbarvení. 
Motocykly zástupovaly ČZ, Jawa, BMW, Dněpr, Harley Davidson a 
jiné. 
Sraz se velice vydařil. Po seskupení a rozpravě se soutěžící přesunuli 
z koupaliště na kaplické náměstí, kde byl pro ně a zároveň pro diváky 
před odstartováním připraven doplňující program. Představily se zde 
nové vozy Renault, zatančila taneční skupina hip-hop Storm Dancers 
Kaplice. Kaplicko-netřebická mládež ukázala, jak umí jezdit na 
kolech, bruslích a skateboardech. Hlavním dopoledním programem se 
stalo nasimulování dopravní nehody a ukázka její likvidace. Při této 
ukázce se představil Integrovaný záchranný systém – hasiči Kaplice, 
záchranná služba Kaplice, dopravní policie Č. Krumlov a odtahová 
služba AutoLibra. Diváci v této ukázce mohli shlédnout průběh 
vyproštění zraněných z havarovaného vozu, jejich ošetření, likvidaci 
požáru vozidla a jeho odtažení. Po ukončení ukázky se soutěžící 
naobědvali a z náměstí byla odstartována samotná soutěž.  
Pořadatelé připravili pro zúčastněné soutěžní trasu – tzv. orientační 
jízdu, asi 100 km dlouhou. Ta vedla částečně i územím Rakouska. Z 
Kaplice mířila na Omlenice, Bujanov, Rožmitál na Šumavě, Jistebník, 
Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod a přes Rakousko na Dolní 
Dvořiště. Poslední soutěžní otázka čekala na posádky vozidel opět 
v Kaplici.  
Součástí závodu byla také jízda zručnosti kolem kaplického náměstí. 
Mezi úkoly, které museli soutěžící na trase plnit, patřilo hledání, 
přepočítávání, výměna kola na čas. Kdo chtěl získat body za razítko 
růžového zajíčka, musel si pro něho dojít do řeky Vltavy.  
V cíli na koupališti čekalo všechny občerstvení (opékaly se klobásky i 
čuník), soutěže pro děti i dospělé a celkové vyhodnocení. Pro některé 
soutěžící vyhlášením výsledků soutěž skončila, pro ty, kteří zůstali, 
hrála k poslechu i k tanci skoro až do ranních hodin kaplická kapela 
Pyškot a přispěla tak pod hvězdnou oblohou k příjemné zábavě. 
Druhý den po probuzení a načerpání sil jsme ještě poseděli, 
popovídali až do odpoledních hodin a pak jsme se rozjeli domů.  
Našich akcí se může zúčastnit každý kdo má auto/moto jakékoliv 
značky do roku výroby 1982 (vozidlo nemusí byt registrováno jako 
veterán). Další nejbližší soutěž připravujeme pod názvem „Jízda 
sv.Václava“  (26. 9. 2009). Pro zájemce jsou připraveny internetové 
stránky www.vcckaplice.cz, kde se dozvíte více o našich akcích. 
Těšíme se na shledání se všemi příznivci. 
 
Veterán car klub Kaplice chce touto cestou poděkovat našim hlavním 
sponzorům Správa domů města Kaplice, Feroprodej, ADM Jíří Mášl, 
město Kaplice, Auto-pneu servis Novák-Samek, Autoslužby Patrik 
Eliáš, elektroinstalace Sigmund Jiří, Biliard bar Alex, že jsme s jejich 
pomocí mohli uspořádat tento sraz. Dále chceme poděkovat ze věcné 
dary f.Renault AutoLinhart Borek, OK WAY značení komunikací, 
kadeřnictví Žahourková, f. Kopp, autodíly Bílková Michaela, ovoce 
zelenina Koschant, rybářské potřeby Mikešová, autotaxi Blahna, PC 
servis, domácí potřeby Kořánová, ing. Jiří Novák, B@technik. 
Samozřejmě, že děkujeme složkám IZS: hasiči-Kaplice, záchranná 
služba Kaplice, dopravní policie Č. Krumlov a f. AutoLibra za 
ukázku jejich techniky. 
Již dnes připravujeme další sraz a budeme se snažit uspořádat jej ještě 
lepší než letos… 

Stanislav ŠEBEK, člen klubu   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad městský park 
 

Bydlím na vzdálenějším sídlišti a tudíž moje cesta do města vedla 
vždy parkem. Při zpáteční cestě jsem si dopřávala odpočinku na 
lavičce a to mě poslední dobou chybělo a tak to také bylo míněno při 
rozhovoru s novináři Českokrumlovska.  
Velmi jsem si přála, aby byl park co nejdříve zpřístupněn. Vedlejší 
cesta po schodech a silnici bez chodníku kolem parku není pro nás 
starší bezpečná.  
A tak jsem se dočkala a musím po pravdě říct, že jsem novou úpravou 
potěšena. Chodníky, po kterých se dobře chodí, čistota kolem a ta 
zelená barva po celém parku – to je balzám na oči.  
Je to teď pěkné, klidné prostředí, kam má možnost každý zajít, 
posadit se na pohodlnou lavičku a těšit se pohledem na krásu přírody. 
A při tom posezení určitě zjistí, tak jako já, že plot kolem parku vůbec 
neruší.  

 

Brána názor ům otev řena ...  
 

Vstupte! Nehas, co t ě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, 
pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, 
pak do „brány“ můžeš kdykoliv vstoupit: chválou, kritikou, 
námětem do diskuse…  
 

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

Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 
Anonymy nezveřejňujeme. 
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Kulturní a informa ční centrum Kaplice děkuje 
 
 

NADACI JIHO ČESKÉ CYKLOSTEZKY 
a jejímu generálnímu partneru  

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN 
 

za podporu akce  
Kolem kolem Kaplicka 

a sponzorům: TIP TRADING spol. s r.o., 
JEDNOTA DS v Kaplici 

 
 

sponzorům akce Petropavlovská pouť 
ZEMAV Rybník spol. s r.o.,  

JEDNOTA DS v Kaplici  
a dalším, kteří se na přípravě a průběhu  

obou akcích podíleli 

Řimnáčová Vlasta 
 

   Kaplický poutník 
 

Kaplický poutník je název knihy, kterou 
v těchto dnech dokončují pracovníci KIC 
Kaplice za finančního přispění Jihočeského 
kraje. Autor Václav Hajer si kladl za cíl 
představit Kaplicko jako region, který je 
ještě stále do určité míry tajemným a 
skrovně probádaným. 
Je to už mnoho let, celá staletí, co z Frei-
stadtu přes Kaplici až do Českých 
Budějovic projížděli formané se svým 
nákladem po Cáhlovské stezce. Část jejich 
obchodního přepravování po zemských 
cestách později převzala koněspřežka, ale i 
formané i koněspřežní železnice patří 
dávno minulosti. Ani dřevo se již neplaví 
složitým systémem klauzur, vypouštění 
vody, různých skluzů a nadobro zůstává 
opuštěna řada kdysi živoucích vsí. Jen 
krajina kolem nás nezaznamenala příliš 
mnoho velkých změn. Ať už jde o lesy, 
řeky, údolí či hory.  
Záměrem vydavatele bylo na několika 
trasách, doplněných ilustracemi a 
dobovými pohlednicemi, historií regionu a 
zajímavostmi představit Kaplicko jak ho 
neznáme. Kniha Kaplický poutník se snaží oslovit nejen návštěvníka, 
přicházejícího sem z jiného kraje, ale i místní obyvatele. V šestnácti 
typech na výlety přibližuje jak trasy (samotným městem Kaplice, ale i 
poměrně širokým okolím od jižních hranic až po Velešín), tak 
historii, pověsti, tajemství a věci už téměř zapomenuté…   
Zájemci o tuto knihu se mohou těšit na říjen, kdy v kaplickém 
kulturním domě proběhne její prezentace. Následně přijde do prodeje.  

KIC Kaplice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Poutní místa na Malši 
 

První etapa projektu „Poutní místa na Malši“ 
v podstatě končila Petropavlovskou poutí 
v Kaplici a Kulturní a informační centrum 
Kaplice začíná být v současnosti partnerem 
zrcadlového projektu rakouské strany, kterou 
zastupuje sdružení Zukunftsforum Freiwald.  
Rakouští sousedé připravují prostřednictvím 
dalších přeshraničních iniciativ v prostoru 
kolem Malše oživení tohoto regionu pro pěší 
a cyklo turistiku. Cílem jejich projektu je 
rozvoj „kulturního tématického parku“, který 
využije potenciálu ať již církevních objektů a 
staveb, ale také atraktivity přírodního rázu a 
krásné krajiny. Dále si klade za cíl 
napomáhat trvale k udržitelnosti rekreační 
turistiky pro obyvatele z blízkého okolí.  
Rovněž i KIC Kaplice očekává nové 
vyhlášení grantů, neboť bychom chtěli 
pokračovat v druhé etapě, vedoucí tentokrát 
dál podél toku řeky Malše z Kaplice do 
Českých Budějovic. Pro Kaplici je 
potěšitelné, že dokumenty, které zde vznikají, 
se staly podkladem pro konání zemské 
přeshraniční výstavy v roce 2013.  
 

   Z historie  
 

Dvě  zaniklé osady na území dnešní Kaplice 
 

Na území dnešní Kaplice ve 20. století zanikly dvě osady, které ležely 
mezi Kaplicí a Bujanovem. Blíže Kaplici byly Jermaly, které jsou 
poprvé připomínány v roce 1446, kdy odváděly desátek faře v Kap-
lici. Německé jméno Ermelei bylo příjmení prvního usedlíka. V roce 
1531 Jan z Rožmberka dává povolení Jiříkovi Diendorferovi, 
mýtnému z Kaplice, aby svedl dva potůčky do rybníka v Jermalech. 
V roce 1841 zde bylo 9 domů a 46 obyvatel. Při sčítání v roce 1930 
zde v 12 domech žilo 62 obyvatel, z toho 6 Čechů a 56 Němců. Až do 
roku 1851 patřily Jermaly pod panství Nové Hrady a do svého zániku 
po druhé světové válce byly osadou Kaplice. K osadě patřila i samota 
Veloun. 
Osada Rožnov je poprvé připomínána jako ,,Roznow villa“ v roce 
1358. Jméno pochází z německého Rosenau, což byla niva nebo luh 
porostlý mnoha keři šípkových růží. V roce 1386 byla ves dána na 
plat kaplanství Kaplice. Na konci 16. století patří pod panství Nové 
Hrady Rožmberkům a po třicetileté válce Buquoyům. V roce 1841 
zde byly 4 domy a 29 obyvatel. V roce 1930 zde ve 4 domech žilo 21 
německých obyvatel. 

František Schusser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Country Saloon Clondike  
STEAK – RESTAURANT  

Českobudějovická 778, Kaplice, WWW.COUNTRYSALOON.EU  
  

 program září 2009 
 

AKCE !! Pivo 11⁰ za 18,-  Kč 
Whisky Jack Daniel´s 40,- Kč 

 

1. narozeniny 

18. 9. pátek 
Zveme všechny příznivce Country 

Saloonu a dobré muziky, 
na oslavu 1. narozenin. 

 

K dobré pohodě  
nám zahraje country kapela 

 

HASTROŠ 
 

Začátek od 21.00 hod.  vstupné: 40,- Kč 
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Rádi byste pečovali o svého  
těžce nemocného blízkého  

a nevíte si rady? 
Nevíte jak správně o něj pečovat,  

jak jej polohovat,  
čím jej v jeho nemoci potěšit...? 
Bojíte se, jestli péči zvládnete? 

 
Rádi Vám pomůžeme  

a podpoříme ve Vašem rozhodnutí. 
 

„Kurz pé če o nemocné  
v kruhu rodinném“  

  
Více informací: 731 604 432, email: 

vzdelavani@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz 
Cena dvoudenního kurzu: 190,- Kč 

----------------------------------------------------------- 
Stále o nás nevíte? Seznamte se 

s hospicem trochu jinak – v přilehlém parku 

„Benefi ční akce pro hospic“ 
 

6. 8. Štěpán Rak – kytarový koncert od 16 hod.  
(prof. AMU, světový kytarový virtuos)  

10. 9.  Teátr Víti Marčíka - nevšední divadlo  
pro malé i velké od 16 hod.  

 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků 

Jihočeského kraje 

 

   Městská policie  
 

působí v Kaplici už 16 let 
 

V pátek 26. 6. 2009 v dopoledních hodinách uspořádali strážníci 
městské policie v Kaplici na stadionu Spartaku „Den s městskou 
policií“. Kaplickým strážníkům Josefu Malovcovi, Václavu 
Klimešovi, Zdeňce Mačkové, Václavu Milsimerovi a Martinu 
Kutlákovi předal starosta města a oba místostarostové upomínkové 
poháry k 16. výročí založení MP v Kaplici. Na akci byli kromě  
zástupců Města Kaplice pozváni sponzoři a hlavně žáci základních 
škol. Ti měli možnost nahlédnout do činnosti nejen městských 
strážníků, ale i do práce hasičů, psovodů i záchranné služby z 
Českých Budějovic. K nejzajímavějším prezentacím hasičů patřilo 
vyprošťování postižené osoby z autovraku a posléze hašení hořícího 
auta. Napínavé byly i ukázky zadržení pachatele, které předvedli 
psovodi z MP České Budějovice a z Kaplice. Díky darům partnerů 
akce připravili strážníci žákům bohaté občerstvení. 
Děkuji tímto všem dvanácti partnerům akce za ochotu „Den s 
městskou policií“ jak finančně, tak materiálně podpořit. 

 Mgr. Jiří Havelka, velitel MP Kaplice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 21. 7. 2009 byla dokončena oprava komunikací a chodníků v 
Malšském Údolí v nákladech 3,8 mil Kč. A takto se někteří (viz foto) 
k právě dokončenému dílu chovají. 

   Odbor majetku MÚ Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaplický Zpravodaj.  Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,   
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76, 

uzávěrka 8. čísla 20.  7. 2009. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC 
Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,  tel.: 380/311388, infocentrum@mestokaplice.cz. 

Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová, V. Hajer, 
Z. Langová.  Internetová verze: www.mestokaplice.cz 

 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 
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   Z historie  
 

K počátkům českého školství  
na Kaplicku po roce 1918 ( část II.)  
 

Počátkem 20. let žilo v Kaplici  přes 1700 německy a necelých  500 
česky mluvících obyvatel. V celém politickém okrese bylo 58 
obecných a 3 měšťanské školy s německým vyučovacím jazykem. 
Naproti tomu toliko 3 české obecné školy a to v Rozpoutí, Věžovaté 
Pláni a Kaplici. Jazykovou hranici, dělící německé a ryze české území 
bylo možno s jistou mírou nepřesností vyznačit od V. Pláně přes 
Střítež, Rozpoutí, Soběnov a dále po hřebeni Slepičích hor 
s ubočením k Dobrkovské Lhotce a Slavči. Na jih od těchto míst 
české školy až do roku 1919 neexistovaly. Proto se  nelze divit tomu, 
když řídící Cink v kaplické obecné škole zaznamenal zcela běžný jev, 
kdy české děti, pokud předtím chodily do německé školy, se česky 
vyjadřovaly tzv. smíšeně: dcera jako „zera“, prádlo jako „bradlo“, 
podzim jako „pocim“ a pletly česká a německá slova navzájem. Ve 
své zprávě to výstižně popsal v roce 1920 školní inspektor Robert 
Vavruška z Č. Budějovic, když po návštěvě Kaplice uvedl: „starší 
děti se neadaptují dobře, protože na ulici je slyšet jen němčina“. 
V témže záznamu současně zdůraznil jednoznačnou potřebu v bu-
doucnu české školy rozšířit a vybudovat k tomu nové objekty.  
 
Významným krokem k posílení české školy se stalo v témže roce 
ustavení šestičlenné kaplické místní školní rady (MŠR), do jejíhož 
čela byl zvolen krejčí Jan Toncar. Obecná škola sice přišla v tu dobu 
o 15 žáků, z nichž 10 přešlo i s učitelem Ladislavem Ambrožem do  
nově ustavené české jednotřídky v Omleničce a 5 se vrátilo do 
německé školy. Na druhé straně ale aktivitou MŠR a za výrazné 
podpory Národní jednoty pošumavské (NJP)  se podařilo do školního 
života zapojit rodiče dětí. To se projevilo v pořádání školních 
vánočních besídek s obdarováváním dětí (zprvu všech, později jen 
těch chudších). Začala se také nacvičovat dětská divadelní 
představení, která byla dobrým prostředkem k tomu, jak tříbit český 
jazyk, šířit češtinu na veřejnosti a prezentovat práci školy. Z obou 
akcí se časem stala pravidelná tradice celé řady českých škol v okolí. 
Iniciativní František Cink, vědom si jazykových obtíží, navrhl 
založení měšťanské školy. Nový školní inspektor a významný český 

národní pracovník Emanuel 
Drobil z Č. Budějovic pomohl 
Kaplickým získat kontakty na  
MŠaNO a jeho zástupce, radu 
Moravce, pozval přímo do 
Kaplice.  Místní představitelé 
českého školství prokázali, že 
získali k návštěvě měšťanky 42  
(vesměs) českých dětí a tak 
MŠaNO rozhodlo 25. července 
1921 ustavit v Kaplici trojtřídní  
měšťanskou školu s českým 
vyučovacím jazykem.  
Zatímním ředitelem byl 
jmenován Benjamin Karas 
(přišel ze školy v Křemži), 
kterého doplnili Ludmila 
Pácalová a Stanislav Švehla. 
Škola byla umístěna do 2. patra 
bývalé dívčí německé měšťan-

ky a z budovy odešli prozatímně tam umístění čeští vojáci - do tzv. 
Předního-Terezina hamru v Mostkách. Vojáků totiž přibylo (do 
Kaplice bylo přesunuto z Nových Hradů velitelství bývalého domo-
braneckého praporu č. 16 a jedna kulometná rota) a další jejich 
setrvání pod jednou střechou se školáky se stalo neúnosným. Jejich 
odchodem se aspoň trochu vylepšily prostorové podmínky obou škol. 
Přibyli další školáci a tak ve školním roce 1921/22 chodilo do obecné 
školy 42 a do měšťanky 45 dětí z Kaplice a okolí. 
 

Byť každá ze škol měla svého správce, oba ředitelé intenzívně 
spolupracovali. Jinak to ani v ne právě přátelském prostředí nemohlo 
být. V říjnu 1921 v hotelu U zlatého kříže se konala hojně navštívená 
společná školní akademie. Finanční výtěžek akademie byl předán 
okresní politické správě jako pomoc hladovějícím v Rusku, kde byl 
hladomor. Kapličtí školáci také dostali od  spisovatele A. Jiráska 
děkovný, obsahem velmi povzbudivý dopis. Byla to Mistrova reakce 
na blahopřejnou adresu, poslanou mu z Kaplice po přednášce 
budějovického profesora Strnada, v níž byly zdůrazněny národní a 
vlastenecké prvky literárního díla sedmdesátiletého Mistra.  
 
V témže školním roce  byl pro školáky připraven první dětský den (!). 
Impulsem k tomu byl dopis Zemské komise péče o mládež z Prahy, 
která tím sledovala zmírnění důsledků válečných let a poválečné 
chudoby a drahoty na život nové generace. 25. června 1922 se 
v Kaplici sešlo na tři sta školáků a rodičů z Kaplice, Horního 
Dvořiště, Vyššího Brodu, Omleničky, Rozpoutí, Netřebic. 
Průvod s hudbou vyšel po poledni z města směrem k nádraží a tam na 
soukromé louce (měla českého majitele) se konalo po zpěvu hymny 
vystoupení dětí s hudebním a literárním programem. Následovaly 
zábavné hry, občerstvení připravené Sokoly a baráčníky a pochod 
nazpět. Tento den lze bez nadsázky označit za první českou národní 
slavnost v Kaplici, od níž se v dalších létech odvíjely četné podobné 
akce v celém okrese. Vždy to bylo v závěru školního roku, 
zúčastňovalo se společně několik sousedních škol a byly tím 
završovány takzvané Týdny dětské radosti. 
 
Jak přibývali v Kaplici čeští státní zaměstnanci, rostl i počet dětí ve 
školách. Německá obecní správa nedbala na připomínky obou ředitelů 
pokud jde o stavební a další úpravy objektu v Kostelní ulici. 
Z přízemí byla sice odstěhována německá rodina, ale návrhy na 
opravu WC, výměnu oken a podlah a zavedení elektřiny zůstaly 
nevyslyšeny. Přitom stát platil obci za pronájem 5700,- Kč ročně a o 
případném odprodeji školy nechtěli radní ani slyšet. Dokonce musela 
okresní politická správa krátkodobě dát pokyn bernímu úřadu, aby 
pozastavil výplatu nájmu obci za užívání školy, dokud MŠaNO 
nerozhodne o dalším. Nabídka hraběte Buquoye z Nových Hradů na 
odprodej přední části pivovaru pro české školské účely byla po 
komisionelním jednání (přítomen byl vládní rada Wagner) českou 
stranou zamítnuta. 
V městském zastupitelstvu po volbách v roce 1923 sice zasedlo pět 
Čechů (Ludvík Sklenář, Jan Toncar, František Cink, V. Čepelín a 
Josef Novák), ale podmínky pro jednání o samostatné budově pro 
české školy se nezměnily. Ostatně i mateřská škola s opatrovnou, 
otevřená v Kaplici 14. září 1927 Ústřední maticí školskou Praha, byla 
umístěna v podnájmu, v soukromém domě Josefa Oppolzera. Dva 

roky na to ji převzal od ÚMŠ stát. 
Pavel Mörtl 

 
Obecní škola v Kaplici, II. třída 1927  
 

Ředitel B. Karas  
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