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   Starost ův sloupek 
 

Kácením náletových stromů kolem E 55 ve směru na kaplické nádraží 
byla zahájena rozsáhlá stavba strategické důležitosti  nejen pro rozvoj 
osady Hubenov, ale pro Kaplici do budoucna vůbec, protože 
vybudováním kanalizačního a vodovodního řadu se  vytváří prostor i 
k vytvoření průmyslové zóny v území mezi okrajem města a 
zmíněnou osadou /bližší informace byla zveřejněna v minulém 
Zpravodaji/. Touto další investicí se po Pořešíně /zbývá druhá etapa/ a 
vodovodním přivaděči do Blanska pokračuje v budování a 
rekonstrukci infrastruktury města a osad. Jednoznačně se jedná o 
základní článek stability bydlení občanů.  
Pochopitelně, tak jako řada z vás, bych i já spolu s dalšími zastupiteli 
přivítal rozšiřování možností pro naplňování volně časových aktivit. 
Mám na mysli oprávněné volání po revitalizaci koupaliště nebo 
případně se zabývat realizací in - line dráhy apd., ale věřte, že tato 
tzv. nadstavba se může cíleně uskutečňovat vedle, tedy v závěsu za 
řešením výše zmíněné infrastruktury, či po opravách chodníků, 
komunikací, škol, školek atd. Limitujícím faktorem jsou i volné 
finanční prostředky v rozpočtu města, které jsou v převážné většině 
určeny jako podíl na získaných dotacích, v nichž  je město úspěšné. 
Prostě je to jako doma, můžeme si dovolit pouze to, na co máme. 
Při seznámení se s různými nabídkami v místě prostřednictvím 
mediálních zdrojů zjistíte, že vlastně s končícím létem startuje nová 
sezona společenská, kulturní, zájmová, sportovní aj. Zaujme vás 
možnost zapojení dětí do třiceti kroužků či kurzů v DDM Kaplice, 
vernisáž výstavy kreseb Karla Pavlíka určitě potěšila početné 
účastníky, z kulturní nabídky vybírám komedii Aby bylo jasno a jízdu 
sv. Václava po stopách Vítkovců, rozbíhá se aerobik v ZŠ Školní a 
putování turistů z Mirkovic do Dolní Pláně bylo jistě plné nasazení. 
Své první mače a turnaje mají za sebou košíkáři, pinčesáci, čutálisté, 
judisté a další. Výrazně se profiluje Archa a Charita Kaplice. Je toho 
kopice ba přehršle. Děkujeme ! 
Slovy Johna Lennona Vám přeji, aby cosi cenného a vzácného 
nemizelo v řídkém podvečerním vzduchu.   Mějte se dobře.  

      Ferdinand Jiskra 

 
   Informace k volbám do senátu  
   a zastupitelstev obcí 
 

ve dnech 15. a 16. října 2010 
 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky, zastupitelstev obcí 
vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze 
dne 18. června 2010. 
Tyto volby se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. V případě konání II. kola voleb do senátu, 
uskuteční se ve dnech 22. a 23. října 2010. 
 

Volby do zastupitelstva obcí 
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana 
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. 
Voliči jsou také občané členských států Evropské unie, kteří splňují 
podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do 
zastupitelstva obce. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti 
okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení 
k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obcí 
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet 
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé 
volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí 
určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných 
sloupcích umístěných vedle sebe. Hlasovací lístek je na konci textu 
opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec 
funkci registračního úřadu. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  
 

Hlasování a sčítání hlasů - odlišnosti od jiných voleb 
Hlavní principy 
Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Přednostní 
hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, 
ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro 
kandidáta. 
Další podrobnosti 
Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na 
kterém jsou všechny kandidující strany. Počet odevzdaných HL se 
nezjišťuje, jejich počet okrsková volební komise nikam neuvádí. 
Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je to 
uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný. 
Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty 
se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle 
následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti 
hlasu): 
Když volič označil jednu stranu a nic jiného: 
• hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále 
až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.  
Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty: 
• hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále 
až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a 
k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany 
se nepřihlíží.  
Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty 
jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany): 
• hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu 
ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od 
prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě 
označených).  
Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), 
je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran: 
• hlas se započte každému označenému kandidátu.  
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého 
kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro 
jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty. 
 

Volby do senátu 
Hlasování na voličský průkaz pro volby do senátu 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.  
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 
žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se 
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Úřední obálka 
pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby 
do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek pro volby do Senátu musí 
být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby do 
Senátu, jinak je neplatný. 
 
V případě potřeby je možno požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl občan hlasovat do přenosné volební schránky 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

Zdroj – www.mvcr.cz 
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5. úterý Akční komedie USA   109 min.   
20.00 hod. ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI 
 Tajný agent Roy Miller změní v jednom okamžiku 

život obyčejně vypadající June Havens v neuvěřitelnou 
jízdu... a na oplátku ona jemu. Režie: J. Mangold. Hl. 
role: Tom Cruise a  Cameron Diaz 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
6. středa Komedie USA   109 min.   
20.00 hod. DOSTAŇ HO TAM 
 Právě získal práci svých snů - má za úkol postarat se o 

doprovod rockovému idolu na jeho cestě z Londýna do 
L.A. Rocková star je však nejen obletovaný hudebník, 
ale také sexuální mašina, která se zrovna rozhodla najít 
svůj smysl života. Režie: N. Stoller. Hrají: J. Hill, R. 
Brand, Ch. Aguilera, Pink 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
12. úterý České drama    118 min.   
13. středa KÁJÍNEK 
20.00 hod. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj 

stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. 
Režie: P. Jákl ml. Hrají: K. Lavroněnko, T. 
Vilhelmová, V. Dlouhý, M. Dlouhý, A. Bendová 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
19. úterý Promítání pro děti   92 min.   
18.00 hod. SHREK – ZVONEC A KONEC 
 Po  klidném životě v domácnosti si Shrek začíná 

představovat, jaké by to bylo být opět tím 
nenáviděným, krásně osamělým a smrdutým zlobrem. 
Jenže sny nebývají tak příjemné, když se vyplní... 
Režie: M. Mitchell 

 Vstup 70,- Kč 
20. středa Akční dobrodružný horor USA  108 min.   
20.00 hod. PREDÁTOŘI 
 Nejnebezpečnější zabijáci, žoldáci a odsouzenci… Na 

toto místo byli dopraveni pouze pro to, aby se stali 
živou kořistí pro novou rasu Predátorů. Pokud chtějí 
přežít, budou muset spolupracovat… Režie: N. Antal. 
Hrají: A. Brody, L. Fishburne 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
23. sobota Pásmo animovaných pohádek pro děti     68 min.  
16.00 hod. DO KINA ZA KRTKEM 
  Správný tón, Krtek a paraplíčko, Dorotka a hodiny, 

Krtek a žvýkačka, Aby bylo jasno, Krtek a raketa,  
Hroší maminka je tatínek, Hloupý vlk 

  Vstup 20,- Kč 
26. úterý Romantický film USA   105 min.   
20.00 hod. DOPISY PRO JULII 
 Okamžik, kdy v mezeře ve zdech starobylého 

veronského domu objeví dopis napsaný před padesáti 
lety, jí změní život a nejen jí… Režie: G. Winick. 
Hrají: A. Seyfried, G. G. Bernal, V. Redgrave, F. Nero 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
27. středa Historický film USA/Španělsko    126 min.   
20.00 hod. AGORA 
 Alexandrie 391 n.l. Čas nepokojů. Tehdy zde ještě 

stála knihovna, ukrývající veškeré vědění antického 
světa. Napínavý a fascinující příběh Hypatie - 
vzdělané ženy, filozofky a astronomky, pro níž se 
knihy staly vším. Režie: A. Amenábar. Hrají: R. 
Weisz, M. Minghella, O. Isaac 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 
 

Připravujeme na listopad: ROMÁN PRO MUŽE, NEJVĚTŠÍ 
Z ČECHŮ, POSTRADATELNÍ, POSLEDNÍ VLÁDCE 
VĚTRU 

 
 
 

 
 
 

4. října, pondělí    od 19.00 hodin  

ROHÁČI Z LOKTE  
Trampská skupina s repertoárem country, spirituály, lidové písně…  
Kino Kaplice      vstup 60,- Kč 
 

6. října, středa    od 16.00 hodin  

ODHALENÍ PAM ĚTNÍ DESKY  
Odhalení pamětní desky historika PhDr. J. Matthäuse Klimesche. 
Kostelní ulice 
 

7. října, čtvrtek    od 18.00 hodin  

JAKUB JAN RYBA:  
ZPĚV SRDCE 
Slavnostní koncert slova a hudby. 
Výbor z životopisu J. J. Ryby přednese herec a recitátor Vladimír 
Matějček. Varhanní skladby J. J. Ryby hraje Vladimír Roubal   
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice  
 

9. října, sobota   od 10.00 – 15.00 hodin  

PLASTIKOVÍ  
MODELÁ ŘI  
7. ročník soutěže a výstavy špičkových modelů aut, lodí, tanků, 
letadel, vojenské techniky. Ukázky stavby modelů, létání na 
trenažéru, modelářská tombola.  
Kulturní dům Kaplice 
 

15. října, pátek     od 19.00 hodin   

PAROHÁČI  
ANEB ČERVENÉ KALHOTY 
Třeskutá fraška v podání ochotníků „JENTAK DIVADLO V ĚTŘNÍ“.  
Kulturní dům Kaplice     Vstupné je dobrovolné  
 

20. října, středa    od 10.00 hodin   

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA 
Na motivy pohádky Z tisíce a jedné noci. Divadelní lahůdka nejen pro 
malé diváky se spousty kouzel, světelnými i zvukovými efekty a 
písničkami. Hraje divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem.  
Kulturní dům Kaplice      vstupné 30,- Kč  
 

21. října, čtvrtek     od 19.00 hodin   

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME 
Komedie Divadla na Vinohradech. Hrají: S. Skopal, M. Zahálka, V. 
Vydra/J. Čenský, S. Postlerová/E. Režnarová, L. Skopalová/J. 
Boušková, E. Janoušková, L. Zahradnická. Více na str. 5.  
Kulturní dům Kaplice     Předprodej 200,- Kč 
 

22. října, pátek    od 21.00 hodin  

ROCKOVÁ NOC 
Kyanid, Viktorie a Lost Inside + host a Dj. Kelly 
Kulturní dům Kaplice    vstupné 50,- Kč 
 

27. října, středa    od 10.00 hodin  
SÁZENÍ STROMU  
Linecká ul., tzv. „Kaštanka“   
 

27. října, středa    odpolední akce  
SETKÁNÍ BÝV. ZAM ĚSTNANCŮ a.s. JIHOSTROJ  
Kulturní dům Kaplice 
 

30. října, sobota    od 17.00 hodin  

NORDWALDKAMMERORCHESTER 
Koncert se sborem z Českého Krumlova a Rakouska.  
Kulturní dům Kaplice 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
říjen 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
říjen 
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 Příbuzné si  
   nevybíráme 

 
Eric Assous 
 

KD Kaplice 
21. října  
od 19.00 hodin 
 
 
Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, 
zubař David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned 
zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí 
láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. 
Ale přímo bombou je příchod Franckyho mladé vyzývavé 
sekretářky Natálie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. 
Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé 
reakce pojmou manželky podezření. Čí je to milenka? Dojde k 
překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své. 
 

Autor netají, že muži bývají v podobných situacích většinou zbabělí 
a ženy spíše bezcitné a nemilosrdné. Jedovaté narážky a trefně 
mířené odpovědi místy připomínají tenisovou výměnu míčků. Díky 
hereckému obsazení, brilantním dialogům a situačním zvratům 
nabízí komedie nevšední divadelní zážitek. 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  středa ve 13.45 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  středa ve 14.30 hodin  
 

Modlitba Páně / 18. ekumenický večer  
Středa 6. října v 18.00 hodin na katolické faře   
 

Etika, svoboda a odpovědnost 
Naším hostem bude P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD., 
římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Pracuje 
jako přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. LF UK. Vydal několik 
knih, např. Tančící skály, Šestá cesta, Poslední země a další.  
Pátek 22. října v 18.00 hodin v budově Archy. Vstupné dobrovolné 
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  „Knihovna pro všechny“   
 

motto „Týdne knihoven“ v r. 2010 
 

V letošním roce bude „Týden knihoven“ v Městské knihovně 
v Kaplici probíhat od 4. do 8. října 2010. Začínáme v pondělí 4. října 
od 9.00 hodin „Velkým říjnovým společným čtením“, které zahájí pan 
starosta Ferdinand Jiskra četbou knih společně se žáky základních 
škol.  
Po celý týden bude v obou odděleních knihovny pro nové čtenáře 
zápisné na jeden rok zdarma,  ½ hodin Internetu zdarma a čtenářská 
amnestie /prominutí poplatků za upomínky/. Totéž platí i pro pobočky 
městské knihovny na Sídl. 9. května a v Blansku. 
V oddělení pro dospělé: 
Úterý 5. 10. v 16.00 hodin  „ČTEME A NEJSME SAMI…“ 

posezení nad zajímavými knihami 
Středa 6. 10. v 9.00 – 17.00  „NEBOJTE SE INTERNETU…“ 

Internet nejen pro seniory 
Čtvrtek 14. 10. v 18.00 hod. Beseda „PUTOVÁNÍ NORSKEM“ 
V oddělení pro děti: 
Soutěž „OPRAVTE NÁZVY KNIH!“, která bude probíhat po celý 
měsíc říjen. 
Informace  též na www.kapliceknihovna.estranky.cz 

   Pozvánka na akce v okolí 
 

9. října   100 let povýšení obce Besednice na městys  
Od 9.00 hodin zahájení oslav u kostela sv. Prokopa. Možnost 
prohlídky radnice (kroniky spolků, fotografie), Mateřského centra, 
knihovny a infocentra, základní školy, kostela, kaple Betlémské, 
formanské výstavy na statku p. Smolíka, kovářské dílny p. Ferencziho 
a cihelny.  
Od 13.00 hodin Přehlídka heligonkářů v restauraci U Martínka, od 
15.00 hodin výstava mysliveckých trofejí a ochutnávka zvěřiny 
v Myslivecké klubovně v Lomě a od 20.00 hodin taneční zábava se 
skupinou Paravan.  
 

Okresní výstava ČSCH drobného zvířectva/Besednice 
Ve dnech 16. 10. v době od 9.00 do 17.00 hodin a dne 17. 10. od 
09.00 do 12.00 hodin v obci Besednice. K zhlednutí budou druhy a 
rázy holubů a králíků. Bohatá tombola, občerstvení. Soutěž 
vystavovatelů o Okresní pohár, memoriál poháru přítele Bedřicha 
Mory, Jana Hoška a Josefa Fursta a čestné ceny. Zve Základní 
organizace ČSCH Kaplice a Besednice. 
 

23. - 24. října    Řemesla a Bramborování  
na kovárně v Nových Hradech 

Společnost Rožmberk o.p.s. a kovář Daniel Černý Vás zvou ve dnech 
23. - 24. 10. do Novohradské kovárny, která se zapojí do Jihočeského 
projektu „Den  otevřených  ateliérů“. Po oba dny bude kovárna 
otevřena od 10.00 do 17.00 hodin a najdete zde nejen kovářství, ale i 
jiná řemesla. Na sobotu je připravena ochutnávka tradičních 
bramborových jídel, tvůrčí dílny pro děti a od 15.00 hodin loutkové 
divadlo s pohádkou „Perníková chaloupka“.  
Tato akce je součástí Jihočeského projektu „Den  otevřených  ateliérů“ a 
finančně je podpořena Městem Nové Hrady.  
 

Výstava králíků, holubů, drůbeže / Horní Stropnice 
V sobotu 30. října od 8.00 do 18.00 a v neděli 31. října od 8.00 do 
14.00 hodin v chovatelském areálu u kostela. Zve Český svaz 
chovatelů z.o. Horní Stropnice. Vstupné: 30,- Kč. Informace: 
ambrozjiri@seznam.cz., tel. 606 882 226.  
 

Kurz a exkurze na téma: obnova 
sakrální architektury 
V rámci realizace projektu spolupráce s názvem „Rehabilitace 
drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“ připravuje MAS 
Sdružení Růže na říjen praktický kurz „podmalby na skle“ a exkurzi 
do Novohradských hor. Obě akce jsou financovány z Programu 
rozvoje venkova a pro účastníky jsou zdarma. Lze se zúčastnit obou 
akcí, nebo jen jedné. Přihlášky zasílejte e-mailem: 
cerna@rozmberk.org, nebo písemně na adresu MAS Sdružení Růže, 
Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, případně telefonicky: 
602 471 653. 
 

Kurz podmalby na sklo 
Kurz proběhne na kovárně v Nových Hradech v sobotu dne 16. 10. 
2010 (od 10 do 17 hod.). Jedná se o celodenní praktický kurz, na 
kterém se uchazeči seznámí s historií, tradicí i technikou podmaleb na 
skle. Účastníci si sami zhotoví svůj obrázek buď podle svého 
vlastního námětu, nebo dle připravené šablony. Potřebný materiál 
bude k dispozici. Kurz povede zkušený lektor Jiří Honyss. 
 

Exkurze na téma obnova sakrální architektury  
V neděli dne 17. října (od 9.00 - 17.00 hod.) a povede ji Milan 
Koželuh. Plánovaná trasa: POHOŘÍ - Šance – Pohoří (cca 2,5 - 3,5 
hodiny chůze + 1 hod. zastávky). Jedná se o málo známé okolí Pohoří 
na Šumavě. Podle počasí a zájmu lze zahrnout i Pavlínu, či poslední 
drobnou sakrální stavbu postavenou před válkou, dnes ztracenou na 
křižovatce zaniklých cest v lukách. 
Odjezdy autobusu budou z autobusových nádraží: Borovany - 9.00 
hodin, Nové Hrady - 10.00 hodin, Horní Stropnice 10.20 hodin, 
Benešov nad Černou - 10.40 hodin.    
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VOLEBNÍ STRANA V ĚCI VEŘEJNÉ 
Vážení obyvatelé Kaplice a přilehlých obcí! Dovolte nám představit 
kandidáty a program pro nastávající volební období. Věci veřejné 
jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze 
spolupráce se samotnými občany. Jejich názorů si vážíme a 
nevnímáme občany jen jako pouhé nositele hlasu. 
Naše jednání stavíme na třech základních pilířích:  
ODBORNOST – aktivní, otevřené a věcné hledání řešení problémů, 
které občany tíží nejvíce, a to ve spolupráci s odborníky pro danou oblast. 
INICIATIVA  – nabídka nových cest k zapojení občanů do veřejných 
diskuzí. Víra v to, že občan podílející se na věcech veřejných je 
znakem dobře fungující společnosti. 
SLUŠNOST – dodržování slibů. Garance prosazování většinového 
názoru voličů.  

 

VOLEBNÍ PROGRAM VĚCÍ VEŘEJNÝCH 
pro komunální volby ve dnech 15. – 16. 10. 2010 ve městě Kaplici 

 

Vaše důvěra – naše motivace! 
 

1. PRŮHLEDNOST ŘÍZENÍ M ĚSTA  
• Dodržovat pravomoci a nést odpovědnost. 
• Optimalizovat aparát města. 
• Organizovat zastupitelstva ve večerních hodinách dle celoročního 

harmonogramu – tím umožnit obyvatelům města účastnit se 
jednání zastupitelstva. 

• Komise při výběrových řízeních obsazovat lidmi s potřebnou 
odbornou způsobilostí. 

• Zveřejňovat výsledky výběrových řízení na internetu. 
• Realizaci veřejných zakázek ošetřit odborným a nezávislým 

dozorem. 
 

2. KOMUNIKACE S VE ŘEJNOSTÍ A INFORMOVANOST  
• Dodržovat zásady etiky při jednání s občany a zástupci firem. 
• Lépe spolupracovat s vyššími správními úřady i jinými institucemi 

a organizacemi. 
• Prezentovat rozhodnutí města v místním tisku. 
• Pro komunikaci s médii pověřit zaměstnance města pravomocemi 

tzv. mluvčího. 
• Reagovat na věcné příspěvky prostřednictvím vedoucích dotčených 

odborů v diskusním fóru webu města. 
• V případě zásadních změn nebo větších investičních akcí 

s dostatečným předstihem informovat občany a poskytnout 
potřebný prostor pro vyjádření jejich názoru a postoje. 

• Získat důvěru občanů ve vedení města a v práci městského úřadu.  
 

3. EKONOMIKA M ĚSTA 
• Důkladně připravit zadání investičních akcí před vypracováním 

projektové dokumentace. 
• Podávat projekty a realizovat je po projednání v odborných 

komisích a po schválení zastupitelstvem města. 
• Zamezit pro město nevýhodným nákupům a směnám pozemků. 
• Efektivně hospodařit s majetkem města. 
• Podporovat příspěvkové organizace města, zajistit jejich plánovitý 

rozvoj. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. POŘÁDEK A BEZPEČNOST  
• Zefektivnit práci Městské policie a plně využívat kamerový systém. 
• Důkladnou kontrolou dodržování městských vyhlášek zajistit 

udržování bezpečnosti, klidu a pořádku ve městě i okolních obcích. 
• Zajistit spolupráci Městské policie s Policií ČR. 
• Řešit problém prostituce v Kaplici. 
• Regulovat počet heren a nočních podniků. 
• Hledat další možnosti a cesty k zajištění pořádku a bezpečnosti ve 

městě – využít zkušeností jiných obcí a měst. 
 

5. PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATEL Ů  
• Otevřeně komunikovat se všemi místními podnikateli. 
• Umožnit prezentaci místních firem a spolupracovat s nimi při 

organizování městských akcí. 
 

6. PODPORA MLÁDEŽE A RODIN S DĚTMI   
• Optimálně využívat bytový fond města. 
• Přehodnotit možnosti individuální výstavby. 
• Poskytnout širokou nabídku sportovního a kulturního vyžití ve 

městě i spádových obcích. 
• Zpřístupnit venkovní sportovní areály pro veřejnost. 
• Budovat dětská hřiště, modernizovat areál městského koupaliště. 
 

7. MĚSTO A OBČAN  
• Podporovat vztah občanů k městu a jeho okolí konáním tradičních 

veřejných akcí. 
• Vést občany a firmy města k odpovědnosti za pořádek v okolí 

bydliště a provozoven. 
• Pokračovat v rekonstrukci komunikací. 
• Zajistit potřebnou nabídku kvalitních služeb pro všechny věkové 

skupiny obyvatel. 

 
Věříte nám? Volte nás! 

1. Mgr. Libor Lukš, 42 let, ředitel ZŠ, Kaplice, člen VV 
2. Ing. Marta Caisová, 49 let, ředitelka G, SOŠE a SOU, Kaplice, bez poli- 
    tické příslušnosti 
3. Jaroslava Valtrová, 47 let, knihovnice, Kaplice, bez politické příslušnosti 
4. Mgr. Jana Drdáková, 42 let, zástupkyně ředitele ZŠ, Kaplice, člen VV 
5. Vladimír Janoušek, 52 let, péče o osobu blízkou, Pořešín, bez polit. přísl. 
6. Bohata Jiří, 36 let, podnikatel, Kaplice, bez politické příslušnosti 
7. Miloslava Nová, 47 let, ředitelka MŠ, Kaplice, bez polit. příslušnosti 
8. Přemysl Kubalák, 34 let, ředitel závodu SÚS, Kaplice, bez polit. přísl. 
9. Stanislav Šebek, 38 let, materiálový disponent, Kaplice, bez polit. přísl. 
10. Marcela Soukupová, 46 let, podnikatelka, Kaplice, bez polit. přísl. 
11. Petr Koschant, 34 let, podnikatel, Mostky, bez politické příslušnosti 
12. Mgr. Ludmila Šímová, 60 let, ředitelka ZŠ, Blansko, bez polit. přísl. 
13. Roman Vávra, 38 let, podnikatel, Kaplice, bez politické příslušnosti 
14. Libor Štěpánek, 35 let, vedoucí oddělení, Kaplice, bez polit. přísl. 
15. Martin Kubalák, 35 let, učitel, Kaplice, bez politické příslušnosti 
16. Ing. Pavel Tuscher,  54 let, ekonom, Kaplice, bez politické příslušnosti 
17. Petr Čutka, 30 let, podnikatel, Kaplice, bez politické příslušnosti 
18. Petr Putzer, 44 let, podnikatel, Kaplice, bez politické příslušnosti 
19. Kateřina Homolková, 37 let, podnikatelka, Kaplice, bez polit. přísl. 
20. Pavel Jan, 19 let, student, Blansko, bez politické příslušnosti  
21. Ondřej Prášil, 21 let, student, Kaplice, bez politické příslušnosti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunální volby 2010 Kaplice 

PRIORITA ČSSD V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2010 
Vzhledem k současné ekonomické krizi a krácení peněz do rozpočtu měst a obcí ČR, považujeme za nejdůležitější, vyvinout maximální 
snahu o získávání finančních prostředků z dotačních a grantových titulů vyhlašovaných Jihočeským krajem, jednotlivými ministerstvy a 
Evropskou unií. Toto bychom zajistili, v případě úspěchu v komunálních volbách, rozšířením odboru správy majetku městského úřadu o 
jednoho pracovníka, který by se výhradně zabýval a zpracovával potřebnou dokumentaci, která je nutná k úspěšnému přijmutí žádosti o 
dotační a grantový titul. Věříme, že v řadě podaných žádostí bychom uspěli. Výhodu všech našich kandidátů do zastupitelstva obce je, že 
mohou počítat s maximální podporou všech členů ČSSD v zastupitelstvu kraje ve Sněmovně i Senátu. Podrobný program MO ČSSD do 
komunálních voleb bude občanům doručen 11. – 12. října do poštovních schránek.    Za MO ČSSD Jiří Ševčík  
 

POZVÁNKA  
Dne 9. 10. 2010 (sobota) se uskuteční na kaplickém náměstí od 14.00 – 15.30 hodin. Setkání s kandidátem ČSSD do Senátu ČR Dr. 
Vladimírem Špidlou. Tímto zveme všechny zájemce o diskuzi k prioritám, které by chtěl p. Dr. Špidla prosazovat, v případě svého zvolení 
do Senátu ČR.           Za MO ČSSD Jiří Ševčík  
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   Volby do Zastupitelstva a Senátu 
 

Starosta města KAPLICE podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb.,             
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:  
Volby do  zastupitelstva obce a senátu se uskuteční  
dne 15. října 2010  od 14.00 do 22.00 hodin 
dne 16. října 2010  od 08.00 do 14.00 hodin 
 

Místa konání voleb: 
 

Volební okrsek č. 1: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771 
pro voliče s TP: 1. máje čp. 758-771, Míru čp. 772-775, 
Českobudějovická čp. 778, osady Hubenov a Rožnov 
 

Volební okrsek č. 2: MATE ŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771  
pro voliče s TP: Míru čp. 744-757, 366, 770, 1. máje 776, 777, 
v osadě Žďár čp. 17, 19, 20, 22 
 

Volební okrsek č. 3: KLUB DŮCHODCŮ, ulice Českobudějovic-
ká čp. 448 
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 512-530, 541-543, 645, 734, Pod 
Vyhlídkou 920 a Blansko čp. 102 
 

Volební okrsek č. 4: ŠKOLNÍ JÍDELNA, ul. Gen. Fanty 446 
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 496-511, Českobudějovická čp. 35, 
79, 264, 265, 267-271, 279, 281-285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 
314, 317, 321, 326, 329, 371, 374, 396, 846, Malšské údolí  
 

Volební okrsek č. 5: KNIHOVNA BLANSKO čp. 39 
pro voliče s TP: v osadách Blansko a Hradiště 
 

Volební okrsek č. 6: HOTEL ZLATÝ K ŘÍŽ - klubovna, ulice 
Náměstí čp. 43 
pro voliče s TP: Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 116-118, 180, 
642, 669, 845, Pohorská čp. 82, 86, 93-95, 103, 105, 148, 150, 160, 
181, 182, 249, 250, 256, 260, 261, 280, 290, 399, 410, 418, 420, 430, 
431, 471, 472, 474-478, 489, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, 
Okružní, K Zámečku, v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov 
 
 
 

Volby 2010 – NEZÁVISLÍ 
 

Vážení spoluobčané, možná se vám bude zdát 
následující příspěvek zvláštní, ale dovolte, abych 
vyjádřil svůj názor na volební kampaň.  
Zdá se mi, že lidé jsou již unaveni ze všech možných 
agitací, plakátků, letáčků a drtivá většina je již dnes 
rozhodnuta, jak k volbám přistoupí. Každý "správný 
sebevědomý" politik jasně narýsuje svůj volební 
program a ruku na srdce - může slíbit v podstatě 
cokoliv.  
Pochopitelně naše hnutí má zcela jasný program, do 
něhož patří například: 
1) zvýšit bezpečnost obyvatel v Kaplici, 
2) vytvářet vhodné podmínky pro individuální 

výstavbu, 
3) podporovat rozvoj základního i středního školství, 

sportu - zejména mládežnického, 
4) připravovat kvalitní a smysluplné projekty pro 

dotační akce,  
5) v maximální míře využívat investiční dotace ve výši 

92,5 %.  
Napsal bych daleko více podobných bodů, to je velmi 
jednoduché, ale daleko těžší je pak najít způsob, jak 
těchto cílů dosáhnout.  
Na tomto místě však mohu jednoznačně slíbit, že 
zástupci našeho hnutí i já budeme tyto způsoby 
aktivně hledat.   
Děkuji, že jste si mou glosu přečetli a přijďte 
k volbám v co největším možném počtu.  

 

Za politické hnutí NEZÁVISLÍ  
Mgr. Jiří Havelka 

 

Volební okrsek č. 7: MěÚ KAPLICE - Ú ŘAD ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ  –  ulice Náměstí čp. 70 (vchod z Kostelní ulice) 
pro voliče s TP: Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, 
Nové domovy, Novohradská,  Široká, Tržní, Masná, Kostelní, 
Náměstí, Farské náměstí, Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-
40, 312, 335, 359, 409, 448, 667, 741, Bělidlo čp. 87-92, 96-99, 106-
110, 119, 120, 369, Linecká čp. 1-4, 14, 20-23, 216-220, 260, 266, 
305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-358, 360, 368, 373, 376, 389, 
390-392, 413-415, 427, 432, 843, Pohorská čp. 104, 121, 122, 139-
147, 149, 289, 302, 668 
 

Volební okrsek č. 8: KINO KAPLICE, ulice Linecká čp. 434 
pro voliče s TP: Linecká čp. 230, 259, 263, 295, 304, 318, 334, 340, 
363, 377, 383-386, 388, 400, 404, 434, 439, 457, 458, 484-488, 644, 
646, 647, 816-829, 847, 848, 851, 854-857, Omlenická, Nové 
Domky, Bezručova, Gen. Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, 
Samota 
 

Volební okrsek č. 9: HASIČSKÁ ZBROJNICE POŘEŠÍN 70               
pro voliče s TP: v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár 
 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže 
volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu 
hlasování umožněno.  
Každému voliči bude dodán 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební 
místnosti.  
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební 
komise.  
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování 
neumožní.  

Mgr. Ferdinand Jiskra, starosta města 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
6. září 2010  
Zastupitelstvo Města Kaplice po projednání: 
I. schvaluje  

� prodej pozemku p.č. 1620/7 k.ú. Kaplice o výměře 294 m² Petru a 
Kateřině Truhlářovým, bytem Kaplice za cenu 100,- Kč/m² + náklady 
spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 427/1 k.ú. Kaplice o výměře 22 m² Zdeňce 
Šedivé, bytem Kaplice za cenu 150,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemků p.č. 1036/4 o výměře 367 m² a p.č. 1221/10 o 
výměře 35 m² v k.ú. Kaplice Věře Stýblové, bytem Kaplice za cenu 
280,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 1234/52 k.ú. Kaplice o výměře 564 m² 
Společenství vlastníků jednotek, Kaplice Na Vyhlídce čp. 508 
s věcným břemenem za cenu 1,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1234/53 k.ú. Kaplice o výměře 533 m² 
Společenství vlastníků jednotek, Kaplice Na Vyhlídce čp. 541 
s věcným břemenem za cenu 1,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 2029/43 k.ú. Kaplice díl d) o výměře 7 m² díl c) 
o výměře 3 m² Jiřímu a Jaroslavě Angyalovým, bytem Kaplice za 
cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 87 díl a) k.ú. Kaplice o výměře 3 m² Phu Pham 
Xuan, Kaplice a Mai Vu Thi, Podluhy za cenu 500,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 1992/2 k.ú. Kaplice o výměře 835 m² Českému 
rybářskému svazu, MO Kaplice za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1048 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 51 m² za cenu 550,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1662/10 k.ú. Kaplice o 
výměře 432 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 308/1 k.ú. Kaplice o výměře 
5 m² za cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 3317/2 o výměře 1531 m², 
p.č. 617/27 o výměře 43 m² a pozemku p.č. 3317/4 o výměře 378 m² 
ve vlastnictví Vladimíra Merunky st. a pozemku p.č. 587/4 o výměře 
1473 m² ve vlastnictví Vladimíra Merunky ml. vše v k.ú. Blansko u 
Kaplice za pozemky p.č. 1001/2 o výměře 1081 m², p.č. 1030/29 o 
výměře 73 m², část p.č. 1030/18 o výměře cca 620 m², část p.č. 
1001/1 o výměře cca 440 m² a část pozemku p.č. 217/1 o výměře cca 
1050 m² vše v k.ú.Blansko u Kaplice ve vlastnictví Města Kaplice, 
bezúplatně, náklady spojené se směnou pozemků hradí Město Kaplice 

� zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1591/1 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 397 m² ve vlastnictví Zdeňka Kratochvíla a Ludmily 
Čapkové za část pozemku p.č. 589/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 397 
m² ve vlastnictví Města Kaplice, bezúplatně, náklady spojené se 
směnou pozemků hradí Město Kaplice 

� zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 45 v osadě Desky, včetně st. 
pozemku p.č. 85  o výměře 300 m², pozemku p.č. 1427/10 o výměře 
897 m² a pozemku p.č. 1427/18 o výměře 869 m² vše v k.ú. Ličov-
Desky za cenu 1.500.000,- Kč prostřednictvím realitní kanceláře  

� bezúplatný převod pozemků ve sportovním areálu na Bělidle p.č. 
1582/1 o výměře 3.242 m², p.č. 1582/3 o výměře 42 m², p.č. 1583/1 o 
výměře 1.778 m², p.č. 1587/1 o výměře 1.063 m², p.č. 1587/5 o 
výměře 785 m², p.č. 1587/7 o výměře 153 m² a p.č. 1587/8 o výměře 
76 m² vše ostatní plocha v k.ú. Kaplice z vlastnictví Tělovýchovné 
jednoty Spartak Kaplice do vlastnictví Města Kaplice, náklady 
spojené s převodem pozemků hradí Město Kaplice 

� odkoupení pozemku p.č. 2025/5 k.ú. Blansko u Kaplice o výměře 57 
m² od současného vlastníka zapsaného  na LV č. 1856 za cenu 
28.500,- Kč, náklady spojené s převodem pozemku hradí Město 
Kaplice. Před podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku bude 
uzavřena darovací smlouva mezi vlastníkem sousedního pozemku 
zapsaného na LV 234 a Městem Kaplice na darování nově 
vybudované účelové komunikace a úhradu nákladů spojených 
s výkupem tohoto pozemku    

� Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí tak, jak byla předložena, s účinností 
od 1. října 2010 

� Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích tak, jak 
byla předložena, včetně navržených a odsouhlasených úprav, 
s účinností od 1. 1. 2011 

� provedení rozpočtového opatření č. 11 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického MěÚ Kaplice  

� „Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení“ v 
k.ú.Kaplice dle předloženého návrhu Pozemkového úřadu Český 
Krumlov  

� název ulice nově vzniklé kolmo na ulici K Zámečku (nová výstavba 
firmy KU-WO) na ulici Polní   

� Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši  40.000,- Kč 
od firmy ČEZ, a.s. Praha 4 za účelem realizace projektu 
„Rekonstrukce sakrální stavby výklenkové kaple u osady Hradiště“  
 

II. zamítá  
� žádost o prodej části pozemku p.č. 1340/1 k.ú. Žďár  
� žádost o prodej pozemku p.č. 1176/37 k.ú. Žďár  
� žádost o prodej pozemku p.č. 1704/1 k.ú. Kaplice.          

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

 
  Teplo a teplá voda na sídl. 9. kv ětna 
 

Vážení zákazníci,  
vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku stále nedokončených 
technologických úprav na výměníkové stanici sídliště 9. května 
dochází k výkyvům při dodávkách teplé vody, považuji za nezbytné 
informovat Vás jako naše zákazníky, proč zatím k těmto 
krátkodobým výpadkům dochází.  
Naše společnost se v rámci obnovy již zastaralé a dožité technologie 
výměníkové stanice na sídl. 9. května rozhodla tuto stanici 
rekonstruovat, tak jako na sídlišti na Vyhlídce před 6 lety. V rámci 
této rekonstrukce došlo k úplné výměně technologie výměníkové 
stanice. Veškeré práce měly být dokončeny před začátkem topné 
sezony, což bylo i smluvně ošetřeno včetně případných sankcí. 
Bohužel se termín dokončení nepodařilo dodavateli plně splnit a tak 
stále není k dnešnímu dni (tj. 20. 9. 2010) výměníková stanice plně 
funkční v automatickém režimu. Z tohoto důvodu se může stávat, že 
dochází ke krátkodobým výkyvům v teplotě dodávané teplé vody. 
Dodávky tepla pro otop se podařilo vyřešit a zde by již nemělo 
docházet k žádným výkyvům, ani přerušením. Proto považuji za 
nutné Vás jako naše zákazníky s nastalou situací seznámit.   
V žádném případě bych nechtěl omlouvat nastalou situaci, ale pro 
osvětlení bych rád uvedl i informace o tom, že v rámci této plánované 
rekonstrukce je i kompletní výměna veškerých venkovních rozvodů, 
které spojují výměníkovou stanici a jednotlivé domy. Tento krok 
bude proveden ve dvou krocích, kdy na jaře r. 2011 bude zahájena 
výměna první poloviny rozvodů sídliště a na jaře r. 2012 bude 
zahájena výměna zbývajícího vedení. K tomuto kroku rozdělení na 
dvě akce jsme se rozhodli z důvodu časové náročnosti výměny 
kompletního vedení na sídlišti. A protože se letos rekonstruuje pouze 
výměníková stanice, bylo nutné provést určité změny a úpravy, aby 
nová technologie vým. stanice pracovala na starých rozvodech teplé 
vody a topení. Proto neustále dochází k zaregulovávání jednotlivých 
vstupů domů a výstupů z vým. stanice, čehož důsledkem může 
docházet ke krátkodobým změnám kvality teploty v dodávce teplé 
vody. Omlouváme se tímto všem za případné problémy, které Vám 
mohly vzniknout v důsledku výše popsané situace. Věříme, že po 
odladění výše uvedených počátečních problémů, budou dodávky tepla 
a teplé vody kvalitnější a Vy plně spokojeni.  
Ještě bych se vrátil k výše uvedené skutečnosti, k výměně venkovního 
vedení na sídlišti 9. května. V důsledku těchto prací dojde v jarních a 
letních měsících roku k provádění zemních prací na sídlišti, což 
povede jednoznačně k určitému nepohodlí, co se týká dopravní 
obslužnosti jednotlivých domů. Proto plánujeme na podzim letošního 
roku informační schůzku se zástupci dotčených domů, abychom přes 
tyto předali veškeré informace o plánovaných pracích Vám, jako 
našim zákazníkům a prodiskutovali možnosti co nejmenších omezení 
pro obyvatele sídliště.  Děkuji za pochopení.  

Jan Sytař – jednatel společnosti, Správa domů města Kaplice 
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   Dočasné uzav ření MěÚ Kaplice 
 

Dne 29. října 2010 bude MěÚ Kaplice dočasně uzavřen 
z technicko-administrativních důvodů. Odbor dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ Kaplice nahradí tento úřední den dne 5. 10. 2010. 
Úřední doba na Odboru dopravy a silničního hospodářství od  4. 10. 
do 8. 10. 2010: 
4. 10. 2010 pondělí – úřední den (8.00-11.30, 12.00 -17.00 hodin) 
5. 10. 2010 úterý     – úřední den (8.00-11.30, 12.00 -14.00 hodin) 
6. 10. 2010 středa   –  úřední den (8.00-11.30, 12.00 -17.00 hodin) 
8. 10. 2010 pátek    –  úřední den (8.00-11.30, 12.00 -14.00 hodin) 

Město Kaplice 
 

   Informace o kolumbáriu Kaplice 
 

Město Kaplice vybudovalo na hřbitově v Kaplici kolumbárium - 
místo pro uložení urny. K dispozici je 27 schránek dvou typů, 6 
prosklených pro 2 urny a 21 krytých leštěnou epitafní deskou pro 5 
uren. Smlouva na propůjčení schránky se uzavírá maximálně na 10 
let, cena za 1 rok pronájmu je 900,- Kč + platba za služby spojené 
s pronájmem. Zájemci o pronájem mají možnost se informovat na 
Městském úřadu, ekonomickém odboru u paní Čapkové, číslo dveří 204. 

Ekonomický odbor a odbor správy majetku MěÚ Kaplice  
 

 

   Návšt ěva Prahy 
 

Tak jsme se konečně dočkali! Druhý týden v září naše třída – G2 – 
odjela na pětidenní exkurzi do Prahy, aby se seznámila se vším, co 
Praha nabízí, hlavně s památkami. Byli jsme ubytováni v hostelu v 
Braníku, odkud jsme jezdili tramvají do centra a odtud pěšky, metrem 
či tramvají po památkách a zajímavostech našeho hlavního města. 
Navštívili jsme Senát ve Valdštejnském paláci, kde jsme museli projít 
kontrolou jako na letišti, poté Pražský hrad, chrám sv. Víta, kde nás 
průvodce vzal i do hrobek. Viděli jsme Hradčany, výměnu stráží, 
Národní divadlo, kde nás provedl osobní průvodce, Orloj, Pařížskou 
třídu s nejdražšími obchody v Praze, židovské synagogy, noční Prahu 
a další. Měli jsme objednanou zábavnou projížďku na loďkách po 
Vltavě, Vyšehrad se Slavínem… 
Někteří navštěvovali ve volných chvílích obchody s oblečením, jiní se 
šli někam nadlábnout. Nemohli jsme si nechat ujít alespoň jedno 
divadelní představení, a tak jsme zhlédli Kupce benátského ve 
Stavovském divadle. Hráli tam samí známí herci, např. Jakub Prachař. 
Ve čtvrtek jsme se rozdělili na dvě části, jedna jela do Terezína a 
druhá, ve které jsme byly i my dvě, se vydala na Karlštejn. Prohlídka 
hradu byla velice zajímavá a moc nás bavila. Nejvíce se nám líbila 
kaple sv. Kříže. Po prohlídce jsme se všichni hladoví vrhli na 
česnečku v chlebu v tamní restauraci.  
Nejlepší, podle nás, žáků, byla návštěva Aquaparku v Čestlicích, kde 
jsme si to náramně užili - plno tobogánu, klouzaček, divoká řeka, 
saunový komplex. 
Myslím, že do Prahy se na pět dní zase jen tak nedostaneme, škoda… 
ale máme na co vzpomínat…                                       

Magdaléna Nová, Kateřina Kavková - studentky místního gymnázia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 

 

   Slavnostní otev ření tělocvi čny  
 

ZŠ Fantova 
Téměř po půl století intenzivního provozu se tělocvična ve Fantovce 
dočkala rekonstrukce. Město na její opravu využilo nejen dotace, ale i 
vlastních zdrojů, neboť peníze získané z fondů stačily pouze na 
opravu podlahové krytiny. Díky městu tak mohou všichni sportovci 
nejen z Fantovky, ale i pohybových kroužků a sportovních oddílů 
využívat nového povrchu a osvětlení v souvislosti s kompletní 
výměnou oken. Tuto změnu zaznamenali návštěvníci již v minulém 
školním roce, ale povrchová úprava podlahy prošla několikerou 
reklamací, a tak se oficiální otevření konalo až po ročním zkušebním 
provozu. Kvalitu povrchu ocenili i kapličtí judisté, kteří si na 
slavnostní otevření připravili krátké ukázky svého umění. Poté je 
čekalo malé občerstvení, v němž svůj um zase předvedli mistři 
odborného výcviku a žáci SOU v Kaplici. Tímto všem zúčastněným 
děkujeme a přejeme všem návštěvníkům naší tělocvičny hodně 
příjemně strávených chvil. 

Vedení ZŠ Fantova 
 

   Vítání prv ňáčků na ZŠ Fantova  
 
Ve středu 1. září jsme na naší škole přivítali 74 nových školáčků. 
Pozdravit je i jejich rodiče přišel nejen pan ředitel Libor Lukš, ale i 
sám král Fanta I. s královnou (žáci 9. tříd). Ti je pasovali do stavu 
školáckého, popřáli jim hodně úspěchů ve škole a jako upomínku na 
první školní den jim předali pamětní list a malou pozornost. Poté se 
Fanta I. s chotí odebrali obhlédnout království, které se během 
prázdnin v mnohém změnilo. Dříve šedé prostory byly oděny do 
zářivých barev rozkvetlé louky a azurového nebe a v tělocvičně si 
konečně poskočili na nové podlaze. Znaveni kralováním se odebrali 
do svých komnat, aby v příštím školním roce předali žezlo svým 
následovníkům. Přejeme všem žákům Fantovákům, aby se jim 
v novém školním roce dařilo. 

                                              Vedení školy a učitelský sbor   

 
  

 
 
 
 
13. 10. okresní kolo basketbalu – dívky  
14. 10. okresní kolo basketbalu – hoši 
                Obě kola od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Školní, soutěž AŠSK 
15. 10. Výtvarná dílnička – plstěné šperky 

Od 16.30 – 19.00 hodin v DDM, 90,- Kč/osoba. Přihlášky 
vybíráme do 13. 10. Bižší info na tel. 380 313 009. 

19. 10.  okresní kolo stolního tenisu – základní školy 
               Od 9.00 hod v herně TJ Spartaku Kaplice 
20. 10. Drakiáda 

Sraz v 16.00 hodin na blanském vrchu. Oprašte draky a 
přijďte si zalítat! Soutěž o nejhezčího /doma vyrobeného/ a 
„nejmrštnějšího“ draka. Na závěr si opečeme buřtíky! 
/zajistí DDM Kaplice/ 

27. 10. Zájezd do vodního světa v Gmündu  
         Odjezd v 8.30 hodin od DDM. Cena za dopravu 90,- Kč/os. 

Vstupné si hradí účastníci při vstupu do areálu. Děti pouze 
v doprovodu starší osoby. Přihlášky se zálohou na dopravu 
vybíráme do 20. 10. přímo v DDM.          

31. 10.  HALLOWEEN V DDM 
    Průvod v maskách a strašidelná stezka v prostorách DDM. 

Sraz v 17.00 hodin u kostela sv. Petra a Pavla. 
 

O Podzimních prázdninách -  kroužky DDM zrušeny! V říjnu začínají 
kurzy pro dospělé – keramika, anglický jazyk, německý jazyk! 
Poslední možnost přihlásit se  do kurzů!!! 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 

 



 
strana 10 

 
 
 
 
 
2. 10. ÚDOLÍM ŘEKY VYDRY  SOBOTA  13 km  
Odjezd zvláštním autobusem v 7.00 hodin od bývalých jeslí pod 
Vyhlídkou. Vede Kvasnička.  
5. 10.  PŘES ČERNÝ LES – NA HOUBY    12 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin na nádr. ČD, vlakem v 8.38 do 
Horního Dvořiště. Trasa: H. Dvořiště – Černý les – U tří veverek – 
k javoru, autobus v 13.20 hodin.  
12. 10. Z POLNÉ NA ŠUM. PŘES BOLETICE DO CHVALŠIN 
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Českého Krumlova, vlakem 
v 8.06 do Polné na Š. Trasa: Polná na Š. – po cyklo 1254 – Boletice – 
cyklo 1253 – Chvalšiny, autobus v 13.04 / 14.54 hodin.  13 km 
16. 10. PÍSECKÉ HORY   SOBOTA    
Autobusem link. v 6.30 hodin do Č. Budějovic, vlakem v 8.01 do 
Protivína a Písku. Trasa: středně náročná. Vede Hák.  
19. 10.  Z Č. ÚDOLÍ DO BENEŠOVA   13 km 
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 do Černého Údolí. Trasa: Č. Údolí – 
Čtyřdomí – po Z – Velký Jindřichov – na rozcest. s Č – naučná stezka 
– Třebíčko – Benešov nad Černou, autobus.  
26. 10.  Z ROŽMITÁLU NA ŠUM. DO ZDÍK Ů 12 km 
Autobusem od školy v 6.45 hodin do Rožmitálu na Š. Trasa: 
Rožmitál na Š. – Třešňovice – Sedlíkov – Hněvanov – Přibyslav – 
Bujanov – Zdíky, autobus v 13.30.  
 

   FOTBAL    výsledky  
 

"A"  mužstvo  
2. kolo FK Spartak Kaplice – Dražice 4:1(2:1) - B: 10., 86. Lesňák, 14., 
82. M.Pulec – 24. Voneš. 3. kolo FC Písek „B“ – FK Spartak Kaplice 
1:1 (0:1) - B: 59. Pichlík – 43. Ševčík. 4. kolo FK Spartak Kaplice – FC 
ZVVZ Milevsko 2:2 (1:0) - B: 33. Ševčík, 60. P.Pulec – 65., 80. Vakoč. 
5. kolo Malše Roudné – FK Spartak Kaplice 2:1 (1:0) - B: 20.Trněný, 
46.Lovička – 80.J.Smolen z pen. 6. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol 
Čížová 3:1 (0:0) - B: 47. Vávra, 60. Lesňák, 85. M.Pulec – 82. Brož 
z pen. 7. kolo FK Lažiště – FK Spartak Kaplice 1:2 (1:1) - B: 5. Vlk – 
13. M.Pulec, 88. Lesňák.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
1. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FK Nová Ves / Brloh 3:3 (2:1) - B: 5. 
Preusler, 30. Bendík, 90. F.Kouba – 44. Postl, 52. Chmelař, 61. 
Budějcký. 2. kolo SK Mladé – FK Spartak Kaplice „B“ 2:2 (1:0) - B: 45. 
Navrátil, 71. Topič – 75. Jirka, 82. L.Pulec. 3. kolo FK Spartak Kaplice 
„B“ – SK Lhenice 2:2 (1:0) - B: 33. vlastní Kopf, 58. F.Kouba – 73. 
Pořádek z pen., 77. Lukšovský. 4. kolo SK Jankov – FK Spartak 
Kaplice 2:0 (1:0) - B: 10. P.Maxa, 47. Zvánovec.  
 

dorost – I. A třída 
1. kolo FK Spartak Kaplice – FC Vltava Loučovice 10:0 (3:0) - B: 
Micák, M.Kouba, Roule, Bláha 2, O.Kouba, Krnínský. 2. kolo Slavoj 
Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:1) - B: 17. Hučík – 28. Micák. 3. 
kolo FK Spartak Kaplice – FK Olympie Týn nad Vltavou  6:0 (4:0) - B: 
5. Goldfinger, 18. Micák, 27. Krenauer, 44. vlastní, 47. Krnínský, 78. 
D.Smolen. 4. kolo FK Borek – FK Spartak Kaplice 2:4 (1:1) - B: 2., 59. 
Kolouch – 6. Goldfinger, 47. Micák, 61. Valíček, 84. Novák vlastní. 5. 
kolo FK Spartak Kaplice – SK Větřní 13:1 (7:1) - B: 13., 15., 50. 
Krenauer, 3., 28.  M.Kouba, 37., 49. Valíček, 1. Faltus, 45. Micák, 64. 
Krnínský, 66. Řepa, 71. Bláha, 77. O.Kouba – 22. Přibyl.  
 

starší žáci - I. A třída 
2. kolo FK Spartak Kaplice – Hraničář Horní Stropnice 1:8 (0:3) - B: 
Divoký – R.Valenta 5, J.Valenta, Šulek, Staněk. 3. kolo Spartak Trhové 
Sviny – FK Spartak Kaplice 4:1 (1:0) - B: za hosty Divoký. z pen. 4. 
kolo FK Spartak Kaplice – SK Rudolfov 2:1 (2:0) - B: F.Marek, Tůma – 
Havrlant. 5. kolo FK Slavoj Český Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice 
1:1 (0:1) pen. 5:4 - B: za hosty F.Marek.  
 

mladší žáci - I. A třída 
2. kolo FK Spartak Kaplice – Hraničář Horní Stropnice 13:2 (7:1) - B: 
Urazil 5, Flaška 4, Malický 3, Laně – Kořínek, Lavička. 3. kolo 
Spartak trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 1:2 (0:2) - B: za hosty 
Vetrák, Tůma. 4. kolo FK Spartak Kaplice – SK Rudolfov 4:1 (3:0) -  
B: Urazil 2, Malický, Vetrák – Machovec. 5. kolo FK Slavoj Český 
Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice 3:1 (3:0) - B: za hosty Flaška 
 

st. přípravka - krajský přebor 
1. kolo – VOLNO. 2. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – FK Spartak 
MAS Sezimovo Ústí 1:3 (0:2) - B: za domácí Pál. * FK Spartak Kaplice 
– FC Písek 4:0 (3:0) - B: Pál 2, Pícha, Bárta. 3. kolo – Písek FK Tábor 
– FK Spartak Kaplice 5:1 (2:1) - B: za hosty Bárta. * FC ZVVZ Milevsko 
– FK Spartak Kaplice 5:0 (3:0).   
 

ml. přípravka - krajský přebor 
1. kolo – VOLNO. 2. kolo – Kaplice FK Spartak Kaplice – FK Spartak 
MAS Sezimovo Ústí 1:13 (1:5) - B: za domácí Jakub Česák. * FK 
Spartak Kaplice – FC Písek 2:7 (1:4) - B: za domácí Jan Česák, 
Studený. 3. kolo – Písek FK Tábor – FK Spartak Kaplice 0:17 (0:6) - B: 
Jan Česák 6, Studený 3, Zayml, F.Štěpánek 2, M.Dreiling, Jokl, 
Mat.Lhotský, Jakub Česák. * FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 
12:0 (5:0).  
 

ženy – 3. liga 
1. kolo Holoubkov – FK Spartak Kaplice 3:0 (0:0). 2. kolo FK Spartak 
Kaplice – Baník Mořina 5:0 (3:0) - B: 8., 73. Křivová, 19. Čábelová, 32. 
V.Jedličková, 80. Vaňková. 3. kolo TJ ZKZ Horní Bříza – FK Spartak 
Kaplice 0:4 (0:2) - B: 18. V.Jedličková, 29. H.Tomášová, 70. 
Vocedálková, 82. Křivová.  

Libor Granec 
 

   Tenisový Amatér Cup 
 

8. ročník tenisového turnaje Amatér Cup – čtyřhry  
 

Dne 18. 9. 2010 se uskutečnil na tenisových kurtech TJ Kaplice 8. 
ročník tenisového klání amatérů ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo 
16 párů, které byly rozděleny do tří skupin. Ve skupině se utkal každý 
s každým. První dva páry z každé skupiny postoupily do závěrečných 
bojů, kde se hrálo KO systémem. Pořadatlé z místní MO ČSSD ve 
spolupráci s tenisovým oddílem TJ Kaplice děkují všem zúčastněným 
hráčům za perfektní vystupování během turnaje, městu Kaplice za 
poskytnutí cen pro hráče a OV ČSSD Č. Krumlov za úhradu nájmu za 
tenisové kurty. V neposlední řadě děkují všichni zúčastnění hráči 
„matce přírodě“ za nádherné podzimní počasí, které tento turnaj 
provází už tři ročníky.  
Celkovými vítězi se stal 135 let starý pár Frank Stanislav (70 let) – 
Janoušek Pavel (65 let), který porazil ve finále výborné úrovně 
Václava Šebestu (27 let) – Horák (27 let). Další pořadí 3. Sláma – 
Žďárský, 4. Matějka – Kreissinger, 5. Špilauer - Ševčík st., 6. 
Beránek st. – Beránek ml., 7. Volf Václav – Volf Hynek, 8. Hluštík – 
Dvořák A. Dále se turnaje zúčastnili Kovaříček st. - Kovaříček ml., 
Kouba - Ondřich, Ševčík ml. - Hejný, Kolář - Šupík, Kuzma - 
Malický, Tomka J. - Hrdina, Pecka P. - Komárek, Rozmiler - Gajdoš. 

Za pořadatele MO ČSSD Ševčík Jiří, TJ Kaplice Špilauer Jaroslav  

 
   Šachový turnaj v zá ří 
 

Dne 4. září 2010 se uskutečnil v Kaplici 4. ročník šachového turnaje v 
rapid šachu. Počet účastníků i úroveň hráčů potvrzuje, že si turnaj již 
našel své pevné místo v kalendáři turnajů a získává na popularitě. 
Tentokrát se zúčastnilo 36 hráčů, kteří se sjeli z celého kraje. 
Vítězství a dárkový koš, věnovaný KIC Kaplice, si odnesl hráč 
Českého Krumlova Arnošt Beter před strakonickým Martinem 
Vlachem a Václavem Šafránkem z Besednice. Z kaplických šachistů 
se nejlépe umístil Honza Kohout, který skončil na pěkném pátém 
místě. Turnaj proběhl ve výborné atmosféře. Za to bych chtěl 
poděkovat panu Sejkovi z KIC Kaplice, firmě ABBOS a městu 
Kaplice, kteří nám velmi pomohli při organizačním zajištění turnaje 
nebo přispěli sponzorskými dary na turnajové ceny. 

Za šachový oddíl Spartak Kaplice Václav Lefler 
 

 

Rádi bychom poděkovali 
 

Chtěli bychom poděkovat všem příbuzným, sousedům a známým, 
kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Janou Jaklovou. Děkujeme 
také panu Josefu Maurencovi a Pohřební službě za citlivý přístup a 
řečnici obřadu za důstojné rozloučení.  

Rodina Jaklova 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              říjen 
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Zveme občany města Kaplice a přilehlých obcí na 
setkání s kandidáty strany V ěci ve řejné 

dne 9. 10. 2010 od 14:00 v m ěstském parku 
Kaplice. 

(V případě nepříznivého počasí v sále Slovanského domu.) 
 

Program: 
 hry a soutěže pro děti – drobné odměny 

prezentace programu VV 
diskuse kandidátů s občany 

hudební produkce 
 

Na setkání s Vámi se těší kandidáti za stranu Věci veřejné.  

   Poutníci na Lipn ě 
 

Jako každý rok PS Poutníci uspořádala letní tábor na pionýrské 
základně Na Cihelně u Frymburka. Dva týdny trvání tábora byly 
velmi úspěšné a plodné. Přálo nám počasí i s několika horkými dny, 
naše děti získaly v jednotlivých soutěžích schopnosti pro dračí mládě 
Safiru, což byl jejich úkol v celotáborové hře. Dále jsme si jako každý 
rok vyšlápli na Vítkův Hrádek, měli jsme sportovní den, táborovou 
pouť, Den s ABC a navštívili jsme stanici hasičského záchranného 
sboru ve Frymburku, kde nám podali ochotně odborný výklad o práci 
hasičů. Dětem se samozřejmě nejvíce líbilo veliké hasičské auto. 
Firmě Hamé, s.r.o., která nám přispívá cenami i na Májové skotačení 
a Hrátky s čerty, děkujeme za to, že se tentokrát postarala i o naše 
žaludky svým příspěvkem do táborové kuchyně. 
Prázdniny skončily a my se znovu scházíme každou středu od 16 
hodin v naší oddílové klubovně. Všechny, kteří by chtěli aktivně 
trávit čas s námi, přivítáme. Mimo pravidelných schůzek pořádáme ve 
školním roce spaní v klubovně,  jezdíme na plavání a na různé 
víkendové akce. Více informací naleznete na našich stránkách 
www.poutnici-pionyr.wu.cz 

PS Poutníci 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Staré Škodovky v Kaplici 
 

Ve dnech 27. – 28. 8. 2010 se v kempu u hotelu Zámeček uskutečnilo 
„V. Kaplické setkání škodovek s motorem vepředu“. Sraz je určen 
pro historická vozidla značky Škoda, které mají motor vepředu. 
Můžou tedy přijet jak předválečné vozy Laurin a Klement, tak Škoda 
1203 z roku 1980. I přes nepříznivou předpověď počasí přijelo 
v pátek večer úctyhodných 18 účastníků, zbytek dorazil v sobotu ráno 
před závodem. Závod byl dlouhý zhruba 80 - 100 km podle 
šikovnosti řidiče a cíl měl na kaplickém náměstí, kde byla výstava 
vozů. Trasa závodu vedla přes obce Malonty, Rychnov nad Malší, 
Horní Dvořiště, Rožmberk nad Vltavou, Větřní a přes Český Krumlov 
a Přídolí do Kaplice. V těchto obcích na závodníky čekaly záludné 
úkoly.  Závodu se nakonec zúčastnilo 34 vozidel a výstavy dokonce 
40. Po výstavě se odjelo zpět do kempu, kde se vyhlásily výsledky, 
proběhlo občerstvení a někteří účastníci odjeli domů. Do neděle jich 

vydrželo zhruba 15, a tak jsme ráno v koloně vyrazili na návštěvu 
muzea historických vozidel v Jílovicích. Počasí se nakonec celkem 
vydařilo, i když jsme sluníčko mockrát neviděli. 
Celé setkání probíhalo ve velmi klidném a přátelském duchu a 
myslím si, že většina účastníků byla spokojena. Nejstarším vozidlem, 
které se zúčastnilo celého setkání byla Škoda Populár, tzv. Liduška 
z roku 1940. Nejvzdálenější účastník, pan Kordiak, přijel až ze 
slovenské Modré, a nejstarším řidičem v závodu se stal pan Ríša 
z Písku, který absolvoval celý závod v necelých 80 letech. 
Více informací a fotografií ze srazu najdete na internetových 
stránkách http://kaplice.spartaky.cz 
Největší poděkování však patří sponzorům, bez kterých by se toto 
setkání nemohlo uskutečnit. Děkuji tedy firmám: ČSAD 
JIHOTRANS A.S., BENTEX, JOUZA S.R.O., ČK MOTORSPORT, 
JEDNOTA KAPLICE,  AUTODÍLY BÍLKOVÁ, AUTOŠKOLA 
BLAHNA KAPLICE, AUTOŠKOLA DVOŘÁK KAPLICE, 
NÁPOJE  RUDOLF HEJL, AUTOŠKOLA ADAM ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, AUTOELEKTRIKÁŘ ŠRÁMEK POŘEŠÍN, 
ZAHRADNICTVÍ BAUERNOEPL KAPLICE, TESAŘSKÉ A 
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE NOVÁK OMLENICE, AUTOŠKOLA 
PTÁČNÍK ČESKÉ BUDĚJOVICE. Také děkuji MĚSTU KAPLICE 
za poskytnutí náměstí pro výstavu vozidel a BLANCE 
VANĚČKOVÉ  Z  KAPLICE za pomoc s přípravou kempu.  

Za pořadatele Tomáš Hrubý 

 
   Z historie  
 

Kaplice – Kaplicko – Sudety!? 
 

29. září 2010 se naplnilo dvaašedesátileté jubileum, kdy začal hořký 
konec dvacetiletého trvání čs. samostatnosti. Československo, pak 
Česko – Slovensko, pak již jen Česko a Sokratova číše bolehlavu byla 
vypita do dna 15. března 1939 vznikem Protektorátu Čechy a Morava. 
Slovo „Protektorát“ dnešním generacím patrně nic neříká – snad 
bezděčně jej mohou odvozovat kupř. od protektorované pneumatiky, 
které zůstávají. Jinak znamená podřízený „státní útvar“ pod 
nadvládou jiného, zpravidla vítězného a nadřazeného státu většího a 
silnějšího, došlo-li k prohrané bitvě ať vojenské či politické.  
Onoho památného září roku 1938 podstoupilo Československo na 
nátlak svých do té doby spojenců Anglie a Francie větší části svých 
příhraničních území hitlerovskému Německu – viz mapka. Byla to 
klamná úlitba válkychtivého Adolfa Hitlera, které zde po anexi 
Rakouska z března téhož roku pokračoval v bezuzdných krocích 
dobývání světa, jak se záhy 
ukázalo na případu Polska! Tam 
začala II. světová válka s ne-
představitelnými (do té doby) 
atributy ničení všeho a všech.  

 
Oblasti dnešní ČR osídledné před 

rokem 1945 sudetskými Němci 
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Konečné důsledky jsou známy, ale jaksi blednou, překrývajícími 
jinotaji rádoby ohlazováním děsivých faktů, že tomu přece jen tak zlé 
nebylo.  
Co však předcházelo záboru českých pohraničních krajů chce velmi, 
velmi omezeně napovědět pojednání – tedy toponomastika – pojmu 
Sudety.        
Ihned po vzniku samostatného Československa 28. října 1918 začaly 
národnostní třenice Češi – Němci v inkriminovaných územích, jak je 
identifikuje mapka, kde se německé obyvatelstvo nechtělo podřídit 
novému uspořádání ve středu Evropy, vytvořilo svými zanícenými 
organizátory 4 – 5 mystických oblastí, zvaných později všeobecně 
Sudetami.  
Požadovali již tehdy odtržení od zemí českých a moravských a 
vytvoření buď Českého Německa, jinde pak organické připojení 
k Rakousku, příp. Německu. Vojensky zasáhla čs. armáda, prstem 
pohrozila vítězná mocnost (tehdy ještě) Francie. Cíle odtržení bylo  
nakonec přece jen dosaženo, byť o 20 let později s poníženími 
mocností samých sebou. Adolf Hitler exceloval. Naše rodná Kaplice 
nezůstala v roce 1918 stranou násilného dění, do okresního města 
Kaplice, stejně jako do jiných byl dosazen český hejtman, po 
příchodu byl však ihned izolován  v hotelu Zlatý Kříž a jistý čas zde 
internován! Podobně železniční trať Horní Dvořiště – Kaplice byla 
okupována samozvaným Heimwehrem až na nynější Kaplici –
nádraží. Teprve zásahem jednotky čs. armády z Č. Budějovic, která 
zaujala na severním okraji města palebné postavení a salvou tří děl 
zasáhla cíle ve městě – s krátkou přestřelkou, bylo dosaženo 
osvobození hejtmana a zavedení řádu věcí.  
Vpředu zmíněné provincie s početní převahou německého 
obyvatelstva a čítající zhruba 3,5 milionu se vyčleňovaly následovně:  
1) „Německé Čechy“ zvané Deutschböhmen tvořil severozápad a 
sever Čech s centrem v Liberci. 2) „Sudetsko“ čili Sudetenland 
zaujímal severovýchod Čech, severozápad Moravy a část Slezska se 
sídlem centra v Opavě. 3) „Šumavská župa“ – Böhmerwaldgau, 
zahrnující jih a jihových Čech, tedy i Kaplici a okolí, s centrem 
v Prachaticích. Požadavek zde byl ke spojení s Horními Rakousy – 
později Oberdonau. 4) „Německá jižní Morava“ – Deutschsüdmähren 
zahrnující jih Moravy s centrem ve Znojmě. Zde se pro změnu 
uvažovalo o spojení s Dolními Rakousy – Niederdonau.  
Mimo těchto čtyř hlavních oblastí stálo ještě Novobystřicko a dále 
ještě „jazykový ostrov“ Jihlava s 22 okolními vesnicemi.  
Přejděme nicméně k pojmu SUDETY:  
Původ názvu není jednoznačný, a zeptáte-li se na význam, dostane se 
Vám odpovědi: „… nevím (aktivní generace), snad nějaká země…“ 
čili negace a nezaviněná nevědomost. Snad ještě, že šlo o pohraničí 
s Německem a Rakouskem. Nejčastěji uváděný výklad tvrdí, že 
původní fyzickogeografický termín Sudéta je slovo keltského původu, 
složené z gramatického základu: sud - (kanec) a éta - (les), 
dohromady tedy „Les kanců“ nebo – chcete-li „Kančí les“.  
Jindy se uvádí jiný výklad pomocí starogermánského slova 
„SUDTHA“, překládaného jako „les“. Termín je doložený již ve 
starověku řeckým badatelem, filozofem Klaudiem Ptolemaiem. 
Konečně poslední, zato lehce pochopitelná, je verze, že jde o 
vyjádření čehosi druhotného a to podle číselné řady lichých a sudých 
čísel. Pak je na ose prvé sudé číslo jako druhé. Má to vyjadřovat 
jistou podřazenost až za tím prvým … Varianta se zdá nejméně 
pravděpodobná.  
Sudetská území sloužila v poslední třetině třicátých let jako rejdiště 
vzmáhajícího se nasicmu z Německa a původně učitel tělocviku 
Konrád Henlein „založil“ (jsa řízen z Německa) nechvalně známé, 
fanatické hnutí, jež uvádělo masy do transu hesly – hlavně pak 
frenetickými řevy „Heim ins Reich“. Davy netušily, že se poměrně 
brzy jejich přání splní v míře vrchovaté, když po skončení II. světové 
války došlo k hromadnému odsunu německého obyvatelstva a to na 
základě článku XI. a XII. Postupimské dohody vítězných mocností. 
„Heim ins Reich“ se stalo skutečností.  
Výraz Sudety po anexi území sami Němci zapověděli a to proto, aby 
v myslích lidí nepřipomínalo, že inkriminovaná území Německu a 
Rakousku nikdy nepatřila, ale že byla odvěků „čistokrevnou“ částí 
země. Ihned po vrácení Sudet roku 1945 do lůna zemí českých se 
zákaz vyskytuje ze strany české znovu a s cílem podobným, že žádné 
Sudety nepatřily k nikomu jinému než k zemím a královstvím českým 

– od X. století evidentně. Takže zůstáva jen „Kančí les“, oplývající 
patrně hlavně černou zvěří, které se v nekonečných pohraničních 
hvozdech vedlo kromě vlků aj. znamenitě.  
Výraz a pojem Sudet v naších zemích již zanikl – sousedství však 
nikoli. Dožije také? Velmi často se nyní i v tisku objevuje fenomén 
„Příhraniční oblasti“, kde se zejména vede prostituci a jí podobné 
činnosti ve dne jako v noci – na silnicích, zastávkách, na ulicích, 
busech, atd. Tak píše denní tisk – „Uzákonění prostituce podporuje i 
„příhraničí“, což jsme i my kapličtí. Takový šlechetný zákon nemůže 
být na škodu? Nebo snad ano? 

Josef Mikšátko   
 

 
 

Vítkův Hrádek  
 

Téměř z celé hladiny údolní nádrže Lipno, jakož i z levého břehu 
Vltavy je na pravém břehu, vysoko nad lesy Svatotomášského pohoří 
vidět kamenná stavba, která dominuje širokému okolí. Je to Vítkův 
Hrádek, či Vítkův Kámen zvaný – středověký hrad. Ve výši 1 053 m 
nad mořem je to nejvýše položený hrad v Čechách. Je součástí obce 
Přední Výtoň, ač blíže mu stojí obec Frymburk, ta se ovšem nachází 
na levém břehu Lipna.  
Hrad byl údajně založen v roce 1250 Vítkem z Načeradce 
z krumlovské větve Vítkovců. Již od počátku byl budován jen jako 
pevnost, mnoho let byl jako takový používán a jako pevnost 
dosloužil. Byl postaven k ochraně obchodních stezek a jejich 
křižovatky. Tyto stezky spojovaly Čechy se zahraničím, vedly 
v blízkosti Frymburka dále do vnitrozemí, Přídolí, Č. Krumlova…  
První písmená zmínka o hradu Vítkům Kámen pochází z roku 1277 
v souvislosti s obcí Frymburk a „Solné stezky“. Svým rozsahem 
neptařil k velkým hradním stavbám. Jádro hradu tvořila původně jen 
věž s jednoduchým vnějším opevněním. Hrad po založení plnil i úkol 
správního střediska nově osídlené oblasti. Spadalo pod něj 17 vesnic 
obou stran hranic. Jako poplužní dvůr byl Svatý Tomáš. Nevíme, jak 
byl hrad v té době vyzbrojený. Otázka, zda byl Vítkův Hrádek první 
sídlem Vítkovců, přicházejích z Němec, je zbytečná, neboť mocné 
rody nevznikaly v lesích a Vítkův Hrádek skutečně ležel v pustině 
v lesích a v krajině málo obdělané. Vždy byl jen pevností a nikdy 
panským sídlem pro skromný objem vnitřních stavení a nemohl se 
tedy vyrovnat jiným, pohodlnějším sídlům Vítkovců. Vítkovci ale 
brzy získali znamenitých statků v Rakousku. Na české straně se 
podělili s Rožmberky o majetek tak, že „co bylo před lesem, to bylo 
pánů z Krumlova, co za lesem, to bylo Rožmberků“. V té době Vítek 
z Hrádku umírá, ale před smrtí stačí ještě darovat tři vesnice klášteru 
ve Vyšším Brodě.  
Krátce nato vymírá v Krumlově tamní větev Vítkovců a Vítkův 
Hrádek přechází do držení Jindřicha Rožmberka. Ten své sídlo 
přenesl do Č. Krumlova, takže i správní činnost Vítkova Hrádku byla 
okleštěna. Jindřich Rožmberk umírá roku 1310, ale Vítkův Hrádek 
zůstává v držení Rožmberků a to až do roku 1602. Rožmberkové 
Hrádek opevnili uzavřenými hradbami, které měly v každém rohu 
baštu (Rondel), další byla v hospodářských místnostech (konírna). 
Rohové bašty byly vyzbrojeny děly. V hradbách se nacházely střílny.  
Celému objektu dominovala čtyřboká věž, stojící uprostřed opevnění. 
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Měla tři patra. V každém patře byly dvě světnice a komora. Vstup do 
věže zajišťoval padací most, hlavní bránu do opevnění taktéž. Brány 
byly zhotoveny z dubového dřeva a zesíleny řetězy. U brány 
v opevnění se nacházela vrátnice a pod ní sklep. Věž samotná byla 
z počátku menší a až ve 14. století došlo k jejímu rozšíření na 
rozměry 14 x 17,5 m. Tato věž patří k největším obytným věžím 
v Čechách, ale jako obydlí pro šlechtu nevyhovovala. Jako obytná 
sloužila jen purkrabím, hejtmanům a velitelům posádek. Jako 
purkrabí se v r. 1412 – 1429 připomíná jistý Harachéř. Zásobování 
vodou řešili tak, že do hluboké studny byla voda svedena ze střechy 
pomocí hliněných rour zazděných ve zdech.  
Roku 1394 byl na Vítkově Hrádku vězněn nějaký čas i král Václav 
IV., který byl zajat českou šlechtou a přes Příběnice, Třeboň, Dívčí 
Kámen a Vítkův Hrádek dopraven do Rakouska. V té době půrkrabí 
Harachéř organizuje opěvňování hradu.  
V roce 1424 uzavřel Rožmberk smlouvu s Tábority, že hrady 
Rožmberk a Vítkův Hrádek budou ušetřeny. Smlouva byla dodržena, 
husité na Vítkův Hrádek vůbec nepřišli. 
Roku 1427 prodal Rožmberk Vítkův Hrádek Reinprechtovi z Walsee. 
Šlo o příbuzenský vztah. Reinprecht držel Hrádek do roku 1464, kde 
se zase vrátil do rukou Rožmberkům. Od r. 1485 až do r. 1581 se 
Rožmberkové o Hrádek starali, neoboť jej obsazovali purkrabími (Jan 
Šuba, Prokop Fišer, Wolfgang Pagenschmied, František Lúben). 
Okolo roku 1479 docházelo k pohraničním půtkám mezi rakouskými 
a českými šlechtici. Za českou stranu v tom vynikali Lev z Rožmitálu, 
Jindřich Roubík z Hlavatce a nakonec se k nim připojil i Rožmberk. 
Pokud takové vojsko přetahovalo přes rožmberské panství (a to tudy 
muselo), pak i když byly sliby, že „ušetří“, vždy nějaká škoda 
vznikla. Tedy i na zboží Vítkova Hrádku.  
Rok 1508. Purkrabí Prokop Fišer zřejmě Vítkův Hrádek vyzbrojoval, 
„neboť rychtář Frymburský mu střelby i jiných věcí postoupil.“ 
V tomto období byl ze strany různých zemanů i vladyků zájem o 
získání purkrabské služby na Vítkově Hrádku. Petr Rožmberk je 
musel odmítat s tím, že zatím purkrabího má a to na smlouvu. V roce 
1602 musel poslední Rožmberk Petr Vok z finančních důvodů 
Krumlovské panství – tedy i Vítkův Kámen prodat a tento hrad se stal 
majetkem císaře. Roku 1618 Vítkův Hrádek přepadli rakouští 
rebelové v noci a hrad zabrali. Jak dlouho tam vydrželi se přesně 
neví. Je ale známo, že v roce 1621 zde byl císařský hejtman Jiří Fux 
s posádkou 200 mužů. V následujících válkách se síla posádky 
měnila, v případě ohrožení byla zesilována.  
V září 1648 napadli Švédové Český Krumlov a obsadili jej. V té době 
měl Vítkův Hrádek eggenberskou posádku, které velel kornet Ondřej 
Vintíř. Švédové sem ale nikdy nepřišli, neboť byli již druhý den 
z Krumlova vytlačeni a císařští město opanovali. Po podepsání míru 
1649 kornet Ondřej Vintíř Vítkův Hrádek opouští a je vypracován 
soupis – podrobný inventář, co se na hradě nacházelo.  
V baště pod branou byly asi dva kusy (děla), na věži dva malé 
mosazné kusy na lůžkách se 4 kolesy nepobitými, 13 mušket, 11 
halaparten a jeden „druml“ tedy buben. Ve zbrojnici 19 mušket, 30 
„prajtecenkův“ (snad šípů), 8 a půl velkých, 6 a půl malých soudků 
střelného prachu, mnoho svazků doutnáků, 661 železných koulí 
velkých i malých, 129 koulí granátových nenaplněných, dva soudky 
železných koulí tuplhákových, soudek sanitru, 412 kartáčů a soudek 
smolný. V jedné z bašt za věží byla čtyři malá mosazná děla, na 
lůžkách se čtyřmi pobitými kolesy a 9 nepobitých tuplhákův. I 
z tohoto seznamu jasně vyplývá, že se jednalo opravdu jen o pevnost. 
Jakékoliv bytové zařízení chybí. I o kornetově světnici se nemluví. 
Lze soudit, že posádka odtáhla a hrad ztrácí na důležitosti. Postupně 
byl opuštěn, ale nebyl pobořen, jak v té době bylo zvykem.  
Poslední oprava střechy se uskutečnila v roce 1725, tedy již za vlády 
Švarcemberské. Později pravděpodobně bydlel ve věži knížecí 
polesný. Údajně jeho syn nešťastným vnuknutím v jedné světnici 
oheň založil a co na hradě bylo ze dřeva, to shořelo.   
Roku 1869 12. října bylo uvolněno 500 fl z Krumlovského důchodu 
na provizorní opravu Vítkova Hrádku – zdí, hradeb a hlavně dřevěné 
schody, aby z věže mohla být zřízena rozhledna.  
Po první světové válce byl Vítkův Hrádek svěřen Klubu Českých 
turistů. Ten zajistil nejnutnější opravy. Po druhé světové válce byl 
přístup na Vítkův Hrádek omezen, neboť se objekt nacházel 
v hraničním pásmu a dále byla ve věži zřízena hláska protiletecké 

ochrany státu. Věž zchátrala natolik, že i armádní hláska musela být 
z tohoto objektu vyjmuta a byla pro ní vedle postavena kovová věž. 
V roce 1990 byl Vítkův Hrádek předán pod správu obce Přední 
Výtoň.  
 
Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti  
To je heslo Občanského sdružení Vítkův Hrádek, které v roce 1998 
vzniklo. Dalo si za úkol stavební zajištění hradu a kulturní obnovu. Za 
tímto účelem dostalo Sdružení od obce Přední Výtoň Hrádek do 
pronájmu. Sdružení má asi 20 členů (stav kolísá), ale páteří tohoto 
stavu je asi 7 členů, kteří na zbořeništi intenzivně pracují. Dnes je 
vidět věž již vyčištěnou, jsou zde dvě nová schodiště, dřevěné 
samonosné konstrukce (bez dotyku se zdivem), kterými bezpečně 
vystoupíte na ochoz – rozhlednu. V součinnosti s památkáři bylo 
opraveno zdivo věže a je udržováno proti rozpadu spárováním. 
Zejména na obtížné práce ve výškách si Sdružení najímá 
specializovanou firmu. Někteří její pracovníci jsou také členy 
Sdružení a tak pomáhají jak mohou. V době mé návštěvy se právě 
spouštěl na lanu jeden pracovník a kontroloval spáry na západní 
stěně. Druhý jej na vrcholu zdi jistil. Ve věži má Sdružení zřízen i 
jakýsi bufet a prodejnu vstupenek a pohlednic. Vedle věže jsou již 
venkovní hradby zbaveny nánosu a upraveny tak, aby daly 
návštěníkovi představu o původním opevnění. Rohové bašty dosud 
chybí. Na tuto činnost nedostává Sdružení žádné dotace či sponzorské 
dary. Nakupují, staví a opravují za peníze, které vydělají při službách 
v bufetu a na vstupném, apod. Když si představíte, jak vypadala věž a 
hradby a okolí se zříceným materiálem, poznáte, že Sdružení tam 
zažilo hodně dřiny. Že to udělali dobře, o tom svědčí zájem turistů, 
kterých bylo v roce 2009 celých 30 000. Popřejme jim hodně chuti a 
síly do další činnosti.  

Miroslav Svoboda  
 
 

   Řádková inzerce 
 

Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. 
v infocentru Kaplice v Linecké ulici 434 v Kaplici (budova kina).  
Cena inzerátu je 20,- K č.  
  

Pronajmu dlouhodobě rodinný domek v centru Kaplice. 
Nemovitost vhodná k podnikání i bydlení. Tel. 380 311 393, 
386 322 169, 732 820 121.  
 

Koupíme chatu se zahradou – samostatnou, v okolí Kaplice (do 10 
km), ne starší 15ti let! Tel. 605 354 994.  
 

Prodám 3-dílnou stěnu s balkón. dveřma, plast, bílé. Rozměr: výška 
2,3 m, šířka 2,82 m. Postranní okna FIX, prostřední otevírací. 
Pořizovací cena 18.000,- Kč, nyní 8.000,- Kč. Tel. 721 471 248.  
 

Prodám z edice Harlequin zamilované romány – 1 ks za 20,- Kč a 
dobrodružnou literaturu – K. May, Z. Grey, A. Ramsome. Tel. 
776 742 620.  
 

Nabízím kvalifikované doučování matematiky. Tel. 605 135 397  
 

Prodám byt v osobním vlastnictví 4+1 (lodžie, balkon), 85 m². 
Kompletně zrekonstruovaný, dům zateplen v roce 2009. Na Vyhlídce, 
5. patro, výtah. Tel. 605 986 987  
 

Kdo by půjčil  20.000,- Kč mladé rodině, na splátky, na dva roky. Jen 
solidní jednání. Tel. 607/404 290.  
 

Prodám byt v OV – sídliště 9. května, 3+1 po celkové rekonstrukci, 
hala + lodžie. Tel. 602 193 210 
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jazykový kurz  
Němčina 

__________________________________________________________________________ 
 

 
ARCHA  Kaplice  

 

každé pondělí od 4. října od 17 hodin  
 

přípravka pro zájemce o práci v  Rakousku a 
Německu, jazykový kurz plus nezbytné znalosti,  

jak se pohybovat v cizím prostředí.  
 

Pro začátečníky a pokročilé, podmínka 5 účastníků,  
cena kurzu 2 400,- Kč  24 učebních jednotek.  

 

Organizuje P.R.A.A.s.r.o., K. P. Lauterbachová,  
tel. 775 281 052, e-mail.sdruzeni@centrum.cz  

 

 

 
  

 
 

 
 

 

Správa domů města Kaplice s.r.o. 
 

Vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovní pozice 

 
VEDOUCÍ VÝTOPNY – TECHNIK KAPLICE 

 
1. Požadavky a předpoklady: vzdělání – vysokoškolské, nebo 
středoškolské technického zaměření, bezúhonnost, ochota 
k dalšímu vzdělávání, komunikativnost, schopnost řídit kolektiv, 
praxe s vedením pracovního kolektivu min. 3 roky, dobrá znalost 
práce na PC, znalost v oboru teplárenství 
 
2. Odměňování: podle platných mzdových předpisů organizace, 
pracovní poměr na dobu neurčitou (1 pr. smlouva na dobu určitou) 
 
3. Termíny: pro podání přihlášky do VŘ - 8. října 2010 do 12.00 
hodin. Nástup do zaměstnání - dle dohody.  
Písemné přihlášky zasílejte na adresu Správa domů města Kaplice 
s.r.o., Českobudějovická 79, 382 41 Kaplice, nebo osobně na 
podatelnu SD (obálku označit VŘ – vedoucí výtopny - technik) 
 
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo 
narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum 
podání přihlášky a podpis uchazeče, kontaktní údaje (tel., e-mail) 
 
K přihlášce připojte tyto doklady: profesní životopis, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (stačí čestné prohlášení, výpis 
možno dodat později), ověřená kopie dokladu o požadovaném 
vzdělání, další doklady (kurzy, osvědčení apod.)  
Přihlášky, které nebudou obsahovat všechny uvedené doklady, 
budou z VŘ vyřazeny.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


