
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ročník X           ZDARMA                    číslo 4 / duben 2006 
 

   Starost ův sloupek 
 

/ tři dobré zprávy / 
 

Plný sál kina, ostatně 
nebývá to tak často,  
spontánně aplaudoval 
při vystoupení žáků 
základní umělecké 
školy při příležitosti 
připomenutí 50. výročí 
jejího založení. V 
obdobné, i když po-
chopitelně komornější 
atmosféře, proběhla 
vernisáž obrazů učitele 
výtvarného oboru téže 
školy. V obou přípa-
dech si návštěvníci plně 
uvědomili nezastupi-
telnost výchovy a 
vzdělávání nejmladších 
generaci ve vztahu 
k umění prostřednictvím pedagogických pracovníků. Kromě 
již sděleného poděkování za pořádný kus dobré práce  
vyslovuji přání všeho dobrého do další padesátky i s hudbou 
v trvale nasáklých stěnách budovy kaple. 
Uzavřením Smlouvy o spolupráci se završilo jednání 
s Národní knihovnou České republiky ohledně uskutečnění  
jedné z největších kulturních akcí konaných v Kaplici vůbec. 
V době od 26. května do 5. června se v prostorách přízemí 
radnice uskuteční doprovodná putovní výstava k mezinárodní 
výstavě v Praze „Lucemburkové a Svatý Václav“. 
Návštěvníci budou mít možnost na panelech a ve vitrínách 
shlédnout a seznámit se s texty, fotografiemi, uměleckými 
kopiemi a faksmiliemi k danému tématu. Kromě médii 
budete s bližšími informacemi seznámeni i prostřednictvím 
Zpravodaje. Určitě je potěšitelné, že se do hledáčku Národní 
knihovny ČR dostalo naše město, neboť uspořádání této 
výstavy má nadregionální význam.  
Vlastně nepřetržitě čtyři měsíce jsem byli pod fyzickým a 
psychickým tlakem zimy. Proto při těšení se na jaro je dobré 
připomenutí poznatků našich předků: „Dlouho-li březen 
sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá“ a „Jehňata-li 
v březnu skotačí, v dubnu opět do chlévů se potlačí“. Tak si 
s přáním jen toho nejlepšího vyberte. 

Ferdinand Jiskra   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Privatizace bytových jednotek v Kaplici  
 

Privatizaci  části bytů 
ve vlastnictví Města  
Kaplice zajišťuje  ing. 
Vladimír Slabý - Finan-
ční a realitní služby, 
Pelhřimov. 
Odbor správy majetku  
tímto žádá občany, kteří 
si budou kupovat byt od 
Města Kaplice do svého 
vlastnictví, aby se v 
případě potřeby obra-
celi přímo na Realitní 
kancelář Pelhřimov, tel. 
číslo 603 526 283 - ing. 
Slabý, tel. 603 142 800 
- paní Bendeková. 
Realitní kancelář Vám 
ráda poskytne veškeré 
informace   ohledně  

    prodeje bytů v Kaplici. 
        Odbor správy majetku 

 
   Změna č. 6 Územního plánu…  
 

Připomínky uplatňujte do 6. 4. 2006 
 

Dne 6. 3. 2006 proběhlo veřejné projednání s odborným 
výkladem ke konceptu Změna č. 6 Územního plánu sídelního 
útvaru Kaplice. Podle § 20 odst. (2) Stavebního zákona může 
každý občan ČR, trvale žijící ve správním obvodu řešeného 
území nebo občan, který zde vlastní pozemky nebo 
nemovitost, uplatnit své připomínky k této řešené změně ÚPd 
do 30 dnů, tedy nejpozději  6. dubna 2006 včetně a to 
podáním na Město Kaplice. Na tato stanoviska musí být 
podána písemná vyrozumění o jejich řešení. 
Dokumentace je stále k nahlédnutí na Městském úřadu 
Kaplice, odboru výstavby, památkové péče a ÚP, u p. Ing. 
Zifčáka (380 303 194) nebo u Ing. arch. Vološčuka (380 303 
137). Nahlédnutí je možné uskutečnit v úřední dny pondělí a 
středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin, mimo úřední dny 
po předchozí telefonické dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní NORDWALDKAMMER ORCHESTER (detail)    
při slavnostním žákovském koncertu, pořádaném ZUŠ Kaplice

Pivovarské ulici vévodil ještě v roce 1932 měšťanský pivovar. Západní strana 
byla osazena živnostníky, jejichž „tabulky“najdete především na str. 6 …     
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 Územní plán velkého územního 
celku Jiho český kraj 

 

Zahrnuje trasy železničního koridoru…  
 

Dne 27. 2. 2006 proběhlo v Českém Krumlově veřejné 
projednání s odborným výkladem ke konceptu Územního 
plánu velkého územního celku Jihočeský kraj (pro zájmové 
území okresu Český Krumlov). Podle § 21 odst. (2) 
Stavebního zákona mohou dotčené orgány státní správy 
uplatnit svá stanoviska (tedy i připomínky) do 30 dnů ode 
dne ukončeného projednávání. Na tato stanoviska musí být 
podána písemná vyrozumění o jejich řešení. Podle § 20 
odst. (2) Stavebního zákona může každý občan ČR, trvale 
žijící ve správním obvodu řešeného území nebo občan, který 
zde vlastní pozemky nebo nemovitost, uplatnit svá stanoviska 
(i připomínky) k této dokumentaci do 30 dnů ode dne 
ukončeného projednávání. Na tato stanoviska musí být 
podána písemná vyrozumění o jejich řešení. Každý občan 
ČR může vznést připomínky k danému konceptu 
dokumentace, ale na tyto připomínky nebude písemně 
reagováno. Písemné připomínky je nutno předat (osobně 
nebo poštou) nejpozději do 3. dubna 2006 včetně a to 
podáním na Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76.  
Město Kaplice, pro zjednodušení administrativy nabízí 
občanům možnost předat písemné připomínky a stanoviska 
na Městský úřad Kaplice, odbor výstavby, památkové péče   
a ÚP k Ing. arch. Vološčukovi. 
 

Základním problémem celého řešení a velkým 
otazníkem jsou trasy nového železničního koridoru , 
kde na KÚ JčK i u zpracovatele převládá varianta 
Český Krumlov nikoliv Kaplice. Je zde řešena i 
dálnice D3-R3. 
 

Pokud nechceme, aby Kaplice ztratila svůj nadregionální 
význam, je v zájmu občanů Kaplicka, aby se k těmto 
problémům v co největším počtu vyjádřili. Akce ÚPVÚC 
Jihočeský kraj již byla zahájena podpisy na Petici, ale každé 
další jednotlivé písemné vyjádření občanů, podnikatelských 
subjektů i organizací, je velmi důležité. 
 
   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 20. února 2006 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� prodej nebytové jednotky – garáž č. 5 v domě čp. 749 ulice Míru o 

výměře 19,75 m² a spoluvlastnický podíl o velikosti 1975/177236 na 
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 
1975/177236 ke stavební parcele č. 2029/38 o výměře 325 m² vše 
v k.ú. Kaplice za cenu 140.100,- Kč Jiřímu a Jaroslavě 
Angyalovým, bytem Kaplice 754 s úhradou kupní ceny do 3 měsíců 
od schválení prodeje 

� prodej bytové jednotky č. 19 v domě čp. 751 ulice Míru o výměře 
42,75 m² a spoluvlastnický podíl o velikosti 4275/220420 na 
společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 
4275/220420 ke stavební parcele č. 2029/40 o výměře 305 m² vše 
v k.ú. Kaplice za cenu 430.000,- Kč Marii Wienerové, bytem 
Kaplice 752 s úhradou kupní ceny do 3 měsíců od schválení prodeje 

� prodej pozemku p.č. 659/2 k.ú. Kaplice o výměře 72 m² Martinu      
a Veronice Lamačovým, bytem Kaplice 227 za cenu 100,- Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 16. 1. 2006 
týkající se prodeje pozemku p.č. 1339/2 k.ú. Kaplice Ivetě 

Fleischhackerové a schvaluje prodej tohoto pozemku o výměře 24 
m² Franzovi a Ivetě Fleischhackerovým, bytem Kaplice 288 za cenu 
100,- Kč/m² + NSP 

� bezúplatný převod pozemků KN p.č. 223 o výměře 125 m², p.č. 
1989/8 o výměře 3733 m² a p.č. 1992/2 o výměře 835 m² vše v k.ú. 
Kaplice, pozemků KN p.č. 503/2 o výměře 101 m², p.č. 551/2 o 
výměře 240 m² a p.č. 579/35 o výměře 760 m² vše v k.ú. Žďár, 
pozemků KN p.č. 2126 o výměře 3720 m², p.č. 2127 o výměře 581 
m², p.č. 2121/6 o výměře 98 m² vše v k.ú. Pořešín, pozemků KN p.č. 
2/3 o výměře 538 m², p.č. 2/4 o výměře 456 m², p.č. 2/5 o výměře 
404 m², p.č. 2/6 o výměře 389 m², p.č. 2/7 o výměře 395 m ² a p.č. 
2/8 o výměře 427 m² vše v k.ú. Blansko od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových LV 60000 do majetku Města Kaplice 

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemkových parcel KN č. 1025, 
1224, 1225, 1226/1, 1233/1, 1230, 1231, 1232, 968/1, 969 a 1023/1 
vše v k.ú. Kaplice pro výstavbu vícepodlažních bytových domů a 
vypsání výběrového řízení pro investora na základě schválených 
podmínek 

� provedení rozpočtového opatření č. 2 dle předloženého návrhu 
finančního odboru MěÚ Kaplice 

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na část parcely 
č. 2040 k.ú. Kaplice v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR pro 
umístění stavby vodního díla „ATYS-Město Kaplice – přívodní řad 
pro II. tlakové pásmo“ – věcné břemeno pro Město Kaplice se 
zřizuje za cenu 830,- Kč  

� zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kaplice na část parcel 
č. 2049, 2044/1 a 2048 k.ú. Kaplice v majetku Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje pro umístění stavby vodního díla „ATYS-
Město Kaplice – přívodní řad pro II. tlakové pásmo“ – věcné 
břemeno pro Město Kaplice se zřizuje bezúplatně 

� poskytnutí neinvestičního příspěvku sportovním oddílům na mládež 
dle předloženého návrhu školské, kulturní a protidrogové komise 

� uzavření dohod o poskytnutí finančního příspěvku sportovním 
oddílům na mládež, na činnost neziskovým a jiným organizacím a 
Domu dětí a mládeže v Kaplici na akce pro děti a mládež pořádané 
dle požadavků města s organizacemi uvedenými v předloženém 
seznamu    
 

II. bere na vědomí  
� informaci o konání celoevropské akce „Evropský týden mobility“    

a „Evropský den bez aut“ konané ve dnech 16. až 22. září 2006 
s tím, že Město Kaplice se do této akce nezapojí  

� informaci o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR a Městem 
Kaplice týkající se zajištění doprovodné putovní výstavy 
„Lucemburkové a Svatý Václav“, která se uskuteční v Kaplici ve 
dnech 25. 5. až 5. 6. 2006 v prostorách obřadní síně města  
 

III. pov ěřuje  
� Odbor dopravy a SH Městského úřadu Kaplice vyvolat jednání se 

Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje týkající se posouzení 
statiky mostu v Linecké ulici – termín do 13. 3. 2006 

� Správu domů města Kaplice s.r.o. zajistit opravu přístřešku nad 
vchodem do objektu Polikliniky, kde dochází k zatékání do 
vestibulu budovy – termín do 10. 3. 2006. 
 

   „Spokojený zákazník“  
 

Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu roku 2005 
„Spokojený zákazník Jihočeského kraje“ kaplické firm ě 
Alena Faltinová ELEKTROSPRINT.   
 
   Provád ění statistického zjiš ťování 
 

Statistické zjišťování (organizované Českým statistickým 
úřadem) probíhá v Kaplici od 25. února a potrvá až do 23. 
dubna 2006.  
V uvedeném období navštíví speciálně vyškolení tazatelé 
některé domácnosti a budou se dotazovat na skutečnosti 
z oblasti sociální a ekonomické situace dotazovaných.  
Bližší informace: tel. 386 718 561, ing. Viera Ziková, e-mail: 
viera.ziková@czso.cz. 



 

 
strana 3 

    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
duben

Oba tyto snímky jsou původem z dětského karnevalu, při 
kterém se v kulturním domě představilo velké množství 
výpravných,  rozpustilých i roztomilých masek…   

 
 
 
 

 
 
 

 

3. pondělí Kriminální drama USA  109 min.  
20.00 hod. HOOLIGANS 
  Elijah Wood jako Matt Buckner vás zavede do 

poněkud zvráceného prostředí fotbalových 
„fanoušků“, kteří přes týden žijí jako spořádaní 
občané, aby se o víkendu změnili v bandu 
agresívních grázlů... Režie: L. Alexander. Dále 
hrají: Ch. Hunnam, C. Forlani … 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
5. středa Drama USA, Mexiko           95 min.  
20.00 hod. ZABIJ NIXONA 
  Příběh muže, který byl v roce 1974 dohnán 

k naplánování atentátu na prezidenta USA. 
Film je natočen podle skutečných událostí. 
Režie: M. Mueller.  

  Hl. role: S. Penn, Naomi Watts 
  Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
6. čtvrtek Komedie Norsko, Švédsko           83 min.  
20.00 hod. ČESKÉ ZNĚNÍ 
  PANENSTVÍ NA OBTÍŽ 
  Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. 

Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí 
kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť“… 

  Režie: P. Naess. Hrají: K. Foss, M. Brinch 
  Vstup 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
10 pondělí Thriller USA/Francie  127 min.  
20.00 hod. DOMINO 
  Keira Knightley v roli modelky, která opustila 

svou kariéru a stala se lovkyní lidí. Režie: T. 
Scott. Dále hrají:  M. Rourke, M. Suvari, L. Liu 

   Vstup 50,- Kč, mládeži nepřístupno 
12. středa Česká komedie   90 min.  
13. čtvrtek PANIC JE NA NIC 
20.00 hod. Prožijí báječné dny plné ztřeštěných příhod, 

navážou nová přátelství a s pomocí místních 
dívek se z nich možná konečně stanou chlapi… 
Režie: I. Macháček. Hrají: D. Vobořil, M. 
Hruška, Š. Vaňková, N. Konvalinková 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
17. pondělí Horor USA    93 min.  
20.00 hod. SAW 2 
  Devět lidí ve starém opuštěném domě … Když 

se probudí, je jim opět přednesena premisa ... 
ten, kdo zabije ostatní, zaslouží si žít. Režie: D. 
L. Bousman. Hrají: D. Wahlberg, G. Plummer 

   Vstup 50,- Kč, mládeži nepřístupno 
19. středa Česká komedie   85 min.  
20. čtvrtek EXPERTI 
20.00 hod. Odmítnutý maturant Oskar se z touhy po uznání 

změní z „ošklivého zapraného kačátka“ v dobře 
vypadajícího mladého počítačového experta. Po 
jedné „nehodě“ však bude muset ukázat i kvality 
experta trochu jiného druhu… Režie: K. Coma. 
Hrají: K. Hádek, M. Foret, E. Ujfaluši, D. 
Šinkorová 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
24. pondělí Italská komedie    121 min.  
20.00 hod. TYGR A SNÍH 
  Komedie o obrovské vášni k životu, o síle lásky 

a o naději, že láska dokáže existovat a přežít i 
v těch nejtěžších časech. Režie: R. Benigni. 
Hrají: J. Reno, R. Benigni, N. Braschi  

   Vstup 50,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

26. středa KomedieUSA   97 min.  
27. čtvrtek CO JE ŠEPTEM  
20.00 hod. V Pasadeně se leccos šeptá a Sarah má neustále 

pocit, že nezapadá do své rodiny. Že by její 
matka byla tou dívkou, která kdysi prchla pár dní 
před svatbou s cizím mládencem?  

   Režie: R. Reiner. Hrají: K. Costner, J. Aniston  
  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 
 

V květnu promítáme: EVOLUTION, FIMFÁRUM II, 
GEJŠA, KARCOOLKA , PRVNÍ PO 
BOHU, SYRIANA, RAFŤÁCI , 
ZKROCENÁ HORA , BAMBI II 

 
Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.,  
Čtvrtek 13. 4., 18.00 hod., vstupné dobrovolné 
 

Mezi lidojedy  
Nová Guinea – Irian Jaya   
Lidé a jejich život v dob ě kamenné 
Přednáší: Ing. A. Vaňka. Dva filmy natočené ve spolupráci s ČT, 
ukázky domorodých nástrojů a zbraní 
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Výzva k podání nabídky 
 

Město Kaplice zve řejňuje zám ěr prodeje pozemk ů pro 
výstavbu vícepodlažních bytových dom ů a vypisuje 
výběrové řízení na investora (developera) na parcelách:  
 

Pozemková parcela KN číslo 1025, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 2442 m².  
Pozemková parcela KN číslo 1224, ostatní plocha, ostatní  ko-
munikace, o výměře 2568 m².  
Pozemková parcela KN číslo 1225, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 3895 m².  
Pozemková parcela KN číslo 1226/1, vodní plocha, zamokřená 
plocha, o výměře 6890 m².  
Pozemková parcela KN číslo 1233/1, ostatní plocha, manipu-
lační plocha o výměře 5626 m².  
Pozemková parcela KN číslo 1230, zahrada  o výměře 258 m² 
Pozemková parcela KN číslo 1231, zahrada o výměře 227 m². 
Pozemková parcela KN číslo 1232, zahrada o výměře 346 m². 
Pozemková parcela KN číslo 1023/1, ostatní plocha, jiná plo-
cha,  část o výměře 1640 m². 
Pozemková parcela KN číslo 969, ostatní plocha, jiná plocha,    
o výměře 297 m². 
Pozemková parcela KN číslo 968/1, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 2021 m². 
Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 100001 
pro k.ú. a obec Kaplice, okres Český Krumlov u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Kaplice se 
sídlem v Kaplici. 
 

Vymezení předmětu soutěže 
� cena parcel určených na základě geometrického plánu pro 

výstavbu bytových domů činí 250,- Kč/ m² (pouze zastavěná 
plocha pod objekty) 

� do doby pravomocného územního rozhodnutí, která činí max. 
2 roky bude s investorem uzavřena nájemní smlouva na celou 
dotčenou lokalitu za cenu 2,- Kč/m²/rok 

� smlouva kupní na zastavěné pozemky bude vypracována na 
základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí a bude jí 
předcházet smlouva o smlouvě budoucí kupní  

  

Součástí výběrového řízení je předložení urbanistické 
studie zástavby, která musí splňovat tato kriteria:   
 

architektonicko-technická  
� zakomponování obytných domů s 5 až 7 podlažími, 

splňujícímu OTP pro výstavbu v ČR, požadavky EU a řešení 
inženýrských sítí, 

� nově vzniklá lokalita bude mít charakter obytné zóny, 
propojení  sídliště Na Vyhlídce a škol bude řešeno 
pojezdovými chodníky, u východní strany polikliniky bude 
řešeno parkoviště s přístupovou komunikací od bývalých jeslí 

� dostatek parkovacích ploch odpovídajících novým poměrům 
dopravy v klidu ve vztahu k počtu bytů, 

� dětské hřiště, 
� řešení veřejné zeleně, 
� garáže - v suterénu jednotlivých obytných staveb nebo 

v samostatné garážovací stavbě, 
 

ekonomicko-právní 
� termín dokončení celé lokality 3 roky po pravomocném 

stavebním povolení, 
� po dokončení bezúplatný převod inženýrských sítí, 

komunikací a veřejné zeleně na město,  
� finanční krytí, 
� reference o již investovaných a realizovaných lokalitách,  
� záruky spolehlivosti, pojištění investora i jím zvoleného 

projektanta,  
� rámcový propočet celé investice se základními technickými 

údaji o infrastruktuře, počtech a velikostech bytů, použité 
technologii výstavby apod. 

 

Kompletní znění výzvy včetně termínů a situačního nákresu 
je umístěno na úřední desce a internetových stránkách 

www.mestokaplice.cz. 

 
 
 
 
 

 
4. dubna, úterý    od 10.00 hodin  

POHÁDKA  
O LÍNÝCH STRAŠIDLECH 
Ve starém mlýně bydlí dvě nesmírně líná strašidla – Ježibaba a 
Hastrmanka. Jejich pohodlíčko však naruší vesnická dívka Anička, 
kterou sem lakomá selka poslala hledat poklad…  
Hraná divadelní pohádka pro děti i jejich rodiče.   
Kulturní dům Kaplice      
 

15. duben, sobota    od 21.00 hodin   

DISCO SHOW 
Kulturní dům Kaplice 
 

16. duben, VELIKONOČNÍ NEDĚLE od 15.00 hodin   

VELIKONO ČNÍ KONCERT 
Duchovní skladby, koncert pro kytaru a smyčce a varhanní sonáta. 
Účinkují: Pěvecký sbor Kaplice (sbormistr Lenka Menšíková). 
Varhany: L. Schwarz, kytara J. Srogončík. Skupina LIFE.  
Kostel sv. Petra a Pavla 
 

 
18. duben, úterý    od 18.00 hodin  

ON THE ROAD – na cestě 
SÝRIE – DO SRDCE ORIENTU  
Cestopisná beseda s Petrem „Kosákem“ Srpem.   
Kino Kaplice  
 

 
22. duben, sobota    od 21.00 hodin   

DISCO SHOW 
Kulturní dům Kaplice 
 

 
24. 4. – 4. 5. 2006, od pondělí  (vernisáž v 17.00 hodin)   

VÝSTAVA : MOTOCYKLY VETERÁNI  
Přijďte se pokochat pohledem na veterány mezi motorkami. Pořádá 
Veteran Car Club Kaplice a KIC Kaplice.  
Vestibul Kina Kaplice 
 

 
29. duben, sobota    od 21.00 hodin   

DISCO SHOW 
Kulturní dům Kaplice 
 

 
30. duben, neděle    podvečer, večer a noc 

SLET ČARODĚJNIC  
DDM Kaplice, KIC Kaplice, TS Kaplice a Dobrovolný sbor hasičů 
Kaplice pořádá Slet čarodějnic a stavění májky.  
Podrobný program bude upřesněn na plakátech a v rozhlase…  
Náměstí, lampionový průvod městem, Suchý vrch 
 

 

Připravujeme na květen:  
 

Hry lásky šálivé, Činohra Jihočeského divadla  
Kaplická parketa , III. ročník, postupová soutěž ve spole-
čenském tanci  
Výstava trofejí, trofeje okresu Český Krumlov  
Výstava „Lucemburkové a Svatý Václav“, putovní 
výstava bude zahájena 25. května  na radnici v Kaplici  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
duben
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                TURISTIKA  a  SPORT 
duben

Pozoruhodné 
drobnosti 
 

Závěrečná sada a poslední trojice 
snímků architektonických a umělec-
kých detailů města Kaplice.  
Je jisté, že některé z motivů jste 
poznali bez zaváhání. Některé se dali 
odhadnout. U jiných nezbylo než 
důkladně pátrat, pokud Vás zajímalo 
odkud záběr pochází.  
Přesnou lokaci „drobností“ Vám 
samozřejmě nezůstaneme dlužní, ale 
dříve než jí v příštím čísle Zpravodaje 
zveřejníme, nabízíme těm, kteří 
dokázali poznat všech 15 motivů a 
přiřadit je k místům či domům, aby 
nám do redakce v Infocentru odevzdali 
či odeslali své tipy. V případě 
bezchybného zařazení nezůstanou bez 
odměny (v té odměně bude prospekt 
Památky a historie Kaplice, Památky 
Šumavy a Českého lesa a mapa Jižních Čech 
1:150 000).   

red 
 

   Oznámení 
 

Městský úřad Kaplice sděluje občanům 
správního obvodu Kaplice, že nemůže a 
nebude reagovat na výzvy k činnosti, 
které jsou anonymní. Pokud by se úřad 

měl takovou záležitostí zabývat, je povinen podle Správního 
řádu (zák. 500/2005 Sb.) zahájit řízení a navrhovateli i 
ostatním účastníků řízení toto zahájení oznámit. 
Anonymnímu pisateli však nemůže podat žádnou zprávu. Je 
proto nutné každé oznámení či stížnost opatřit jménem, 
adresou a vlastnoručním podpisem. Děkuji za pochopení. 

Petr Vološčuk, vedoucí odboru výstavby, památkové péče a 
územního plánování 

 
   Velikono ční bohoslužby  

 

Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 
 

Neděle 2. 4. / 15.00 -17.00 hodin 
Příležitost k předvelikonoční zpovědi  
 

Květná neděle 9. 4. / 9.30 hodin 
Mše sv. s průvodem na památku 
Kristova vjezdu do Jeruzaléma  
 

Úterý 11. 4. / 18.00 hodin 
Rozjímání o Kristově utrpení s dia-
pozitivy a hudbou  
 

Zelený čtvrtek 13. 4. / 18.30 hodin 
Mše sv. na památku poslední večeře 
Krista s učedníky  
19.45 hod.: společná večeře na faře  
21.00 hod.: modlitba v kostele na 
památku Kristovy modlitby v Getse-
manské zahradě  

Velký pátek 14. 4. / 8.30 hodin 
Rozjímání křížové cesty, pak kostel 
otevřen k soukromé modlitbě do večera 
18.30 hod.: obřady na památku 
Kristova ukřižování  
 

Bílá sobota 15. 4. / 9.00 hodin 
Modlitba s čekateli na křest, kostel pak 
do večera otevřen k soukromé modlitbě  
20.30 hod.: Noční bdění na oslavu 
vzkříšení Krista s křtem několika dos-
pělých 
  

Velikonoční neděle 16. 4. / 9.30 hodin 
Mše sv. na památku zmrtvýchvstání 
Páně  
 

Velikonoční pondělí 17. 4. /14.00 hod. 
Farní výlet s procházkou – Dolní 
Dvořiště, Svatý Kámen (Cetviny). 
Odjezd od fary 14.00 hod., návrat 
nejpozději do 19.00 hodin. 

Srdečně zve římskokatolická farnost 
Kaplice 

 
******************************* 
Velikonoční bohoslužby /Blansko 
 

Květná neděle 9. 4.  /16.00 – 17.00 hod. 
Příležitost k předvelikonoční zpovědi  
17.00 hod.: mše sv. s průvodem na památku Kristova vjezdu 
do Jeruzaléma  
Středa 12. 4. / 18.00 hodin (na faře) 
Večeře na památku poslední večeře Krista s učedníky  
Velký pátek 14. 4. / 15.00 hodin: rozjímání křížové cesty  
Velikonoční neděle 16. 4. / 16.00 hodin  
Mše sv. na památku zmrtvýchvstání Páně  
Velikonoční pondělí 17. 4. / 9.30 hodin: mše sv.  
 
 

 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

1. 4.   Matějčkův memoriál / sobota  12 km 
Zvláštním autobusem (od bývalých jeslí) v 8.30 hod. pod Výnězdu. 
Pěší trasa: Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Zahrádky – Silniční 
Domky - (občerstvení) - Osek – Hamr - Věž. Pláně - Dolní Pláně - 
autobusem v 16.20 hod. do Kaplice. 
4. 4.   Z Bujanova do Kaplice    8 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Bujanova. Pěší trasa: 
Bujanov - Zdíky - Skoronice - Ješkov - Zámeček – Kaplice. 
11. 4.  Z Českého Krumlova přes Kájov do Větřní 
Autobusem (od školy) v 8.20 hod. do Českého Krumlova. Pěší tra-
sa: Č. Krumlov - Kvítkův Dvůr - Kladné - Kájov - Němče - Větřní. 
Odtud autobusem přes Český Krumlov do Kaplice.  13 km 
17. 4.   Velikonoční vajíčko / pondělí   12 km 
Odchod z náměstí ve 13.00 hod. - Kaplice - Zámeček – Ješkov - 
zřícenina hradu Louzek (u řeky opékání vuřtů). Při cestě zpět možné 
občerstvení na Zámečku. 
18. 4.  Z Velešína do Malče    12 km 
Autobusem (od školy) v 7.55 hod.  do Velešína. Pěší trasa: Velešín - 
Svatý Ján n M. - Pod Horou - Chlum – Malče – autobus. 
25. 4.   Z Leopoldova do Tiché  13 km 
Autobusem (nádraží) v 9.10 hod. do Leopoldova. Pěší trasa: Leo-
poldov - Jednoty - Dolní Přibrání - Janova Ves – Tichá - autobus. 

 

13. 14.  

15.  
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Brána názor ům otev řena ... 
 

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

 
 
 
 
 

duben 
 
1. - 30.   Dubnové barevné pondělky v DDM 
3.  Koláž z barvené rýže - od 16.30 hod. v DDM 
10. Barevná zaplétaná - od 16.30 hod. v DDM 
24.  HYACINT - od 16.30 hod. v DDM 
24. - 28. Barevný týden  

Kkaždý den je v DDM věnován jedné barvičce. Pokud 
přijdeš do DDM v době od 14.00 - 15.00 hod., některá část 
tvého oblečení či doplňku bude z větší části obsahovat 
barvičku daného dne a splníš jednoduchý úkol, budeš 
odměněn malou sladkostí. 

1. - 30. OTÁZKA MĚSÍCE 
Na měsíc duben je pro vás připravena nová zvídavá 
otázka, sledujte nástěnku DDM.  

3. - 7. Aprílové luštění - kvíz ve vestibulu DDM 
5. Florbal ZŠ - okrskové kolo  
10. - 14. Culíčky, Ženu ani květinou neuhodíš 

Soutěže pro děti ze ZÚ o drobné ceny. 
13.  Velikonoční hrátky s marcipánem  

Přijďte si do DDM pohrát s marcipánem a vyhotovit si 
velikonoční slepičku. Od 8.30 hod. v DDM. Cena 20,- Kč 
(příspěvek na materiál) 

14. PETANQUE 
Umíš se soustředit, mířit, být trpělivý…? Přijď si zahrát do 
DDM novou zajímavou hru. Sraz: v 10.00 hodin v DDM. 
V případě nepříznivého počasí bude připraven náhradní 
program. 

18. - 21. Hraní s písmenky - kvíz ve vestibulu DDM o ceny 
20. Florbal ZŠ - okresní kolo  
24. - 28. Sukýnky, Co nás vozí? - soutěž ZÚ o drobné ceny 
26. Minifotbal ZŠ - okrskové kolo  
27. Mc DONALDS CUP - okrskové kolo  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vyjádření redakční rady 
 

Vyjádření ke kontroverznímu článku Ad třídění odpadu v Kaplici 
v sekci Brána názorům otevřena, který přinesl Kaplický Zpravodaj 
v březnu 2006. Článek vyvolal rozporuplné reakce a jak vyplynulo 
z jednoho anonymu, mohl se občanů Kaplice dokonce urážlivým 
způsobem dotknout. Redakce se omlouvá za formu tohoto článku, 
do něhož nebylo redakčně zasaženo. (Vulgární výrazy)  
Tento článek vyjadřoval názor jednoho z občanů a jako takový byl i 
přijatý. Za článkem jsme viděli burcující výzvu k udržování 
pořádku, a výzvu k (někdy možná problematickému) třídění odpadu. 
Jako názorový článek mohl sloužit za příspěvek do diskuze.  
 

redakční rada Kaplického Zpravodaje 
 

Občan a odpady 
 

Skoro každý občan města 
rád by auto řídil 
Kéž by též se stejnou chutí 
rovněž odpad třídil 
 

Věřme, že občané najdou 
ku třídění cestu - 
a pomohou jak prostředí, 
tak i svému městu. 
 

Nestačí však všude míti 
pestré kontejnery. 
Také nutno respektovat, 
na co určen který. 

------------------------------------------------------------- 
Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Občanská komise MěÚ v Kaplici děkuje panu Pavlu Dvořákovi 
z autoškoly za proškolení řidičů dne 1. 3. 2006. Vážíme si ochoty 
pana Dvořáka a srdečně děkujeme.  

Za Občanskou komisi Ešpandrová. 
 

   Řádková inzerce 
  

Stav. firma přijme zedníka (popř. tesaře, stav. zámečníka) 
s řidičským průkazem skupiny B s bydlištěm v lokalitě Kaplice – 
Malonty. Nástup ihned. Info: 777 197 056 nebo večer 387 987147.  
 

Pronajmeme stůl (pracovní místo) v nově zřízené kanceláři 
v objektu Bistro-bar na Ostrůvku. Vhodné pro finanční poradce, 
stavební spoření, úvěry, hypotéky atp. Tel: 777 590527  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

 

Proto správně užívejme 
kontejnery barevné. 
Pořádkem pomozme městu,  
aby bylo malebné. 
 

Kdyby hodnotit se měla 
zimní péče o chodník, 
zaujal by čelné místo 
vietnamský obchodník... 
 

/ KAMAR / 

Agentura STEM/MARK a.s.  
zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění 

 

hledá spolupracovníky na pozici tazatele  
 
Jedná se o dlouhodobý projekt dotazování cizinců na 
hraničním přechodu Dolní Dvořiště. Pokud hledáte 
zajímavou práci mezi lidmi, a zároveň jste jazykově 
vybaveni na základní komunikativní úrovni – hledáme 
právě Vás. Nabízíme zajímavou, velmi dobře ohodnocenou 
spolupráci (100,- Kč/hod. čistého – forma DPP). 
Podmínkou je věk 18 a více let, základní znalost NJ          
(+ další jazyky výhodou), komunikativnost a časová 
flexibilita. V případě zájmu prosím kontaktujte našeho 
oblastního zástupce, paní Háčkovou  

(tel.: 731 717 698, ingrid.hackova@volny.cz). 
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   Z historie  
 

Hradišt ě  
 

Hradiště, Hradysst, Radischen (lidově 
Radišin) je ves rozkládající se na jižním 
úpatí stejnojmenného kopce (774 m 
n.m.) 3 km východně od Kaplice. Jak 
již prozrazují jména hory i vesnice – 
která jsou v německé formě verbální 
zkomoleninou českého označení pro 
hrazené místo – hradiště, nalézalo se 
kdysi na tomto vrchu opevnění.  
Zbylý násep, nazývaný lidmi jednoduše 
„zdi“, podněcoval fantastická vyprávění 
o loupežnickém hradu i k hledání pokladů. O místo se však 
zajímali i vzdělanci a vědci, kteří zde prováděli průzkumné 
výkopy.  
Historik Dr. Mathias Klimesch, profesor vídeňské university, 
rodák z Rozpoutí, který položil základy studiu dějin celého 
Kaplicka a dnes odpočívá v hrobce na kaplickém hřbitově, 
píše ve svých zajímavých „Regesten von Poreschin“ a pojed-
nání „Herren von Michelsberg“ (Páni z Michalovic): „Od 
konce stěhování národů (476) až do 13. století nelze v jižních 
Čechách odkrýti stopy německého obyvatelstva. Naproti 
tomu sídla Slovanů sahala až za hranice Čech do Rakous.“ 
Vytýká, že český historický průzkum území na jih od 
Kohoutu je nepatrný a zdaleka se nevyrovná zájmu, který mu 
věnují němečtí badatelé. Toto platí v plné míře i o opevnění 
na Hradišťské hoře. Podle tvrzení pamětníků bylo asi tak 
v létě 1920 kopáno na jihovýchodní straně a přitom byla 
zjištěna spečená skalní suť. Neznámý nález byl odvezen 
údajně do Prahy. Později v roce 1928 nejmenovaný major 
z Českých Budějovic obdržel zde příděl v rámci pozemkové 
reformy a prováděl tu průzkum s neznámým výsledkem. 
Roku 1931 historik Ernst Simbringer provedl na opevnění 
průzkumné výkopy a podal o nich zprávu v „Sudeta VII“ na 
str. 160. Velmi podrobný popis svých výsledků z roku 1932 
podává profesor Leonard Franz ve své práci „Beiträge zur 
Vor – und Frühgeschichte Böhmens“ (Příspěvky k rané 
předhistorii Čech), který vycházel ze Simbringerova 
průzkumu. On sám provedl příčný řez náspem na nejvyšším 
místě svahu asi 43 m východně od Simbringerova místa 
kopání.  
Oba badatelé docházejí na základě nálezů ke stejným 
závěrům: pro zřízení opevnění byla hora velmi dobře 
způsobilá, neboť svojí výškou a předsunutou polohou ovládá 
krajinu mezi údolím Černé a kaplickou kotlinou. Z poměrně 
velkého rozsahu valu je možno usuzovat, že v době jeho 
budování muselo být zalesnění nepatrné, ne-li žádné, protože 
lze sotva předpokládat, že by byla celá dlouhá linie valu 
vykácena. Val obklopuje vrchol kopce s výjimkou těch míst, 
kde příkrý svah činí umělé překážky zbytečnými. Na severní 
straně sestává se zeď pouze z přírodních navrstvených 
žulových bloků, jejichž horní polohy jsou dnes rozrušeny. 
Základnu valu tvoří přirozená skála, do níž fošny valu byly 
jen s námahou zaráženy, proto si stavitelé pomáhali 
štěrkovitou sypaninou.  
Výkop poskytl obraz ohněm rozbořené zdi ze dřeva a 
kamení. Na štěrkovitém náspu a na něm položených 
základech se mohly zdvíhat dvě dřevěné stěny, prostor mezi 
nimi byl vyplněn svisle kladenými plochými kameny. Zeď 
byla asi 1,20 m široká a podle dnešního množství materiálu, 
který je ve valu uložen, asi 3 m vysoká. Dřevěné bednění 
mělo tudíž silný tlak, způsobený kamenitou výplní, musí se 

tedy předpokládat 
zpevnění vazbou, což 
vysvětluje silná 
struskovitost žulové 
náplně. Vazba to byla 
jednoduchá a na 
tehdejší poměry již 
lehce proveditelná. 
Každý jiný způsob 
stavby by byl těžší. 
Vazba umožnila též 
kůly přední stěny 
stavět svisle a vytvořit 
venkovní stranu 
z obranných důvodů 

pokud možno hladkou ke ztížení slézání zdi.  
Hradiště zaniklo požárem. Ve valu samotném se dodnes 
nenašly žádné kosterní pozůstatky ani úlomky zbraní a 
rovněž uvnitř opevnění, kde byly pravděpodobně postaveny 
obytné prostory, se výkopy ukázaly bez nálezů. Nutno tedy 
předpokládat, že bylo svými obyvateli opuštěno bez boje a 
dobrovolně.  
Podle dosavadního průzkumu se jedná o zbytky pravěkého 
hradiště. Je ledvinovitého tvaru s kamenným valem po 
obvodu. Dělí se na vnitřní hradiště a předhradí. Vnitřní val se 
váže na mohutnou skálu tvořící akropoli (vlastní hrad). 
Obvod celého objektu je asi 650 m. Stáří hradiště je nejasné, 
neboť dosud nebyl proveden důkladný průzkum. Poloha, tvar 
i způsob opevnění je umožňuje řadit do mladší doby 
bronzové (asi 1000 let před Kristem). Není ani vyloučeno, že 
vzhledem k osídlení v sousedství (Český Krumlov, České 
Budějovice) se může jednat i o periodu pozdně 
hallstadtského, případně i laténského období. Na témže místě 
se později zřejmě nacházela i slovanská pevnost, možná 
předsunutá hlídka kmene Doudlebů z let 900 – 800 před 
Kristem, neboť průzkumný výkop provedený v roce 1931 
prokázal v nálezu zbytky ohořelých dřevěných palisád a 
štěrkovitého náspu. Plánovaný průzkum nám jednou jistě 
řekne o této zajímavé oblasti více.  

Text i foto: Otto Mörtl 
Pokračování příště: Z historie osady Hradiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Infocentrum Kaplice 
Linecká 434 (budova kina)

nabízí vedle turistických, cykloturistických a auto-map 
aktuálně také životopis 

Jan Žižka z Trocnova 
od Miroslava Svobody z Kaplice


