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Starostův sloupek

Řezbář při práci na dřevořezbě formana pro expozici Kaplicka, foto: P. Odložil

Vážení spoluobčané, v rámci městských slavností, které pro
letošní rok dostaly přívlastek formanské, se uskutečnilo
otevření historické expozice. Je zcela nesporné, že otevření
Historické expozice Kaplicka je významnou kulturní
záležitostí širšího rozměru, neboť se tak nejen našemu městu
dostává příležitost k poznání života předcházejících generací.
Zmiňuji se o této důležitosti především proto, že je naší
povinností i tímto způsobem zachovávat a udržovat
kontinuitu s dobou předcházející a hledat v ní především
poznání a ponaučení, neboť při respektování dějinných
událostí by nedocházelo k takovým kotrmelcům, kterým jsou
vlastně všechny generace vystaveny.
Samotný její vznik prošel delším vývojem a byl spojen s
řadou jednání, dohadování a diskuzí, z nichž ne nepodstatná
se týkala umístění, kdy byly vytipovány i vhodnější budovy,
ale kde z různých objektivních důvodů být zřízena nemohla.
Mám tím na mysli objekt bývalých komunálních služeb na
náměstí a pivovaru na Bělidle. Podstatné je, že zastupitelstvo
realizaci odsouhlasilo a spolu s dotací od dispozičního
přeshraničního fondu finančně zabezpečilo.
Chtěl bych poděkovat členům přípravné skupiny za
dvouletou nezištnou práci na realizaci expozice, panu
Hajerovi za buldočí trpělivost k jejímu prosazení a nám
návštěvníkům popřát zajímavá pozastavení se nad dílem
našich předků v prostorách budovy bývalého domu dětí a
mládeže.
Na začátku nového školního roku rovněž přeji
pedagogickým pracovníkům pohodu k práci, prvňáčkům jen
ty nejlepší vzpomínky z nové cesty za poznáním, žákům a
studentům radost ze vzdělávání a rodičům kopec trpělivosti.
Ferdinand Jiskra

číslo 9 / září 2006

Přijďte fandit!
Dne 20. září 2006 bude slavnostně otevřen sportovní areál
při ZŠ Školní, kde firma Swietelsky během měsíce července
a srpna vybudovala nový atletický ovál s umělým povrchem a
dalšími sektory potřebnými pro atletické závody. Součástí
areálu jsou tři hřiště na odbíjenou a jedno hřiště na basketbal.
Celkové náklady na výstavbu se pohybují okolo 9 miliónů
korun.
V rámci slavnostního otevření proběhnou od 13.00 hodin
lehkoatletické závody žáků škol z okresu Český Krumlov.
Naše mladé závodníky přijede povzbudit i český reprezentant
v desetiboji Tomáš Dvořák, mistr světa z roku 1997, 1999,
2001 a HME v sedmiboji v roce 2000. V jednání je i vložený
závod handicapovaných sportovců na trojkolkách.
Záměrem je, aby tento pěkný areál sloužil nejen školní
mládeži, ale i rekreačním sportovcům. Myslím si, že si
kaplická veřejnost takovýto areál zaslouží.
Přijďte fandit, v kaplických školách je dost atletických
talentů, kteří Vám ukáží co dovedou.
Mgr. Karel Světlý

Týden knihoven
I letos se naše knihovna zapojí do celostátní akce Týden
knihoven, jejíž společné motto zní CESTA DO KNIHOVNY.
Týden knihoven připadne letos na dny mezi 2. až 8. říjnem.
V pondělí začneme v kaplické knihovně Velkým říjnovým
společným čtením na téma CESTY. Většina knihoven bude
zahajovat čtením z knihy Máj od Karla Hynka Máchy; z díla
významného českého autora, od jehož umrtí uběhlo 170 let
(Daleká cesta má, marné volání). Dále knihovna nabídne
Internet zdarma (30 minut pro každého zájemce), zápisné pro
každého nového čtenáře na jeden rok bezplatně nebo také
prodej vyřazených knih, který bude zahájen od úterý 3. 10.
2006 v 9.00 hodin v oddělení pro děti. Pro děti jsme
připravili výtvarnou a literární soutěž na téma CESTA DO
KNIHOVNY…

Taneční kurz v Kaplici
Pro velké množství dotazů přinášíme zprávu o konání
základního tanečního kurzu v kulturním domě v Kaplici.
Zahájení nejbližšího kurzu je na podzim roku 2007,
konkrétně v sobotu 15. září 2007 od 19.00 hodin. Kurz
povede opět Taneční škola TANGO z Českých Budějovic a
přihlásit se je možné již od letošního září v Infocentru
Kaplice, Linecká ulice 434 (budova kina). Další informace
(včetně ceny kurzu) na tel. 380 311 388.

HISTORICKÁ EXPOZICE
KAPLICKA
Otevírací doba expozice:
Úterý – sobota
9.00 – 17.00 hodin
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Kam s ním?
Vyřazené spotřebiče rozhodně nepatří do běžného odpadu.
Můžete jej bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru,
které jsou zřizována na sběrném dvoře Města Kaplice
v Českobudějovické ulici.

Malé nebo velké…
Zpětný odběr se nevztahuje jenom na velké „bílé“ domácí
spotřebiče, jako jsou chladničky, mrazničky, pračky či
myčky. Vyhazovat s běžným odpadem by se nemělo ani
drobné elektro, tedy vysoušeče vlasů, rychlovarné konvice,
topinkovače, fritézy a podob., i domácí přístroje a nástroje –
vrtačky, brusky či zahradní sekačky.

Co možná nevíte
Proč je zpětný odběr elektrospotřebičů tak důležitý?
Elektrické spotřebiče často obsahují látky, které mohou být
nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí a jejich
ekologickou likvidaci je schopna zajistit pouze odborná
firma. Navíc se některé materiály z vyřazených přístrojů dají
recyklovat, což pomáhá chránit přírodní zdroje i snižovat
náklady na výrobu budoucích spotřebičů.

Nezapomeňte!
Povinnost převzít vyřazený elektrospotřebič bezplatně se
vztahuje pouze na kompletní výrobky! Chladnička
s vymontovaným kompresorem už není chladničkou, ale
běžným odpadem, a podle toho je s ní nakládáno. Je tedy
možné, že za její odevzdání bude sběrný dvůr požadovat
poplatek.

Autovraky
Poslední dobou se na parkovištích, na veřejných prostranstvích ale i na polních cestách autovraky množí jako houby
po dešti. Za autovrak podle je zákona o odpadech a některých
dalších zákonů odpovědný poslední vlastník uvedený
v registru vozidel.
A proto je jednou z mála dobrých zpráv, že v Netřebicích je
společnost IDEAL CAR S.R.O., která se tímto ožehavým
problémem ohledně likvidace motorových vozidel zabývá.

Ekologická likvidace motorových vozidel
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. včetně platných novel
ovlivnil a zpřísnil z pohledu ochrany životního prostředí
služby v oblasti likvidaci autovraků. Bohužel ne všechny
firmy, které se zabývají likvidací autovraků, jako jsou např.
vrakoviště, mají toto oprávnění vystavovat doklad o
ekologické likvidaci autovraku, který slouží jako podklad k
vyřazení vozidla z registru vozidel ČR.
Přejme si, aby vraky našly cestu k ekologické likvidaci dříve
než se stanou ostudou našeho města přilehlých obcí.
Hrabánková Štěpána, MěÚ
Kaplice

Jízda na raftu po Malši
V úterý 12. 9. 2006 v 17.30 hodin zveme
všechny zájemce o vodní sporty na
parkoviště u řeky, na jízdu po Malši v
kanoi nebo raftu. Přiveďte své děti a
můžete se společně svézt nebo se jen
podívat, co se lze naučit v oddíle
UTOPENCI.
O případném zápisu do dětského oddílu se
můžete domluvit na místě s vedoucími.
Přihlásit se mohou děti od 9 let,
podmínkou je, aby byly plavci.

Volby
do zastupitelstva města Kaplice
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na
dny 20. a 21. října 2006.
Počet členů zastupitelstva města pro nové volební období je
stanoven na 21. Volit se bude v devíti volebních okrscích,
jako při volbách do PS Parlamentu ČR v červnu letošního
roku. Kandidátní listiny podaly tyto volební strany:
* Česká strana sociálně demokratická - politická strana
* Komunistická strana Čech a Moravy - politická strana
* Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová - politická strana
* Sdružení nezávislých kandidátů - sdružení politické strany
SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů
* Město pro občany - sdružení politického hnutí Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a nezávislých
kandidátů
* Občanská demokratická strana - politická strana
* Občané pro Kaplici - sdružení nezávislých kandidátů
Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou MV č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001Sb.
Jarmila Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí

Mladí Utopenci na Sázavě
Ne, nelekejte se, nejedná se o další zápis do černé kroniky.
Chtěl bych Vám jen v kratičké reportáži přiblížit, jak jsme se
letos měli na dětském putovním táboře tentokrát na Sázavě.
Když jsme se na jaře společně rozhodovali, kam se vydáme,
padla po předloňské Otavě a po loňské Berounce volba na
Sázavu. Jelikož jsme měli v sestavě pouze dva nováčky,
proběhly předtáborové přípravy bleskově. Rozdal jsem
potřebné úkoly a mohli jsme vyrazit. Na čtyřech kolech jsme
se v neděli 30. 7. 2006 přepravili do Žďáru nad Sázavou a
tam netrvalo dlouho a už jsme seděli v lodích. Čekalo nás
úžasných 8 dní strávených na vodě. Přestože Sázava není
jedna z nejdivočejších řek, nádherné přírody a divočiny jako
takové, jsme si užili až až.
Ve středu jsme si udělali odpočinkový den a s ním bylo
samozřejmě spojeno i „Křtění novopečených vodáků“. A tak
byli Vodáci (s velkým V) David Musil a Milan Polák
pokřtěni na sázavském jezu právě ve městě Sázava. Už dnes
se těší na příští puťák, ale hlavně na to, jak budou křtít další
nové členy vodácké party. Co napsat závěrem této reportáže?
Snad jen, že i přes
jméno
našeho
oddílu
jsme
utopili
pouze
jedny
sluneční
brýle, ale hlavně
„strach“ nováčků
z vody.
Tak Ahóóój zase
někde na vodě…
Walter, Utopenci
Kaplice
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KINO KAPLICE tel. 380 312689
září
4. pondělí
20.00 hod.

6. středa
7. čtvrtek
20.00 hod.

11. pondělí
17.30 hod.

13. středa
14. čtvrtek
20.00 hod.

18. pondělí
17.30 hod.

20. středa
21. čtvrtek
20.00 hod.

25. pondělí
20.00 hod.

27. středa
28. čtrvtek
20.00 hod.

Romantické drama Anglie / USA
126 min.
TRISTAN A ISOLDA
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně,
bezmezné oddanosti a kruté zrady. Výpravný
snímek se točil také v Čechách. Režie: K.
Reynolds. Hrají: J. Franco, S. Myles, R. Sewell
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Horor USA
108 min.
SATAN PŘICHÁZÍ
Kniha Zjevení pojednává o příchodu Antikrista,
který na svém těle nese numerickou sekvenci
666, znamení Bestie. Kolem pětiletého Damiena
se začínají objevovat silně znepokojivé věci…
Režie: J. Moore. Hrají: M. Farrov, J. Stiles
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Promítání pro děti ČESKÉ ZNĚNÍ
94 min.
DIVOČINA
Příběh zvířátek z newyorské ZOO, která se poté,
co je jedno z nich omylem odvezeno do
divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou
výpravu. Režie: S. „Spaz“ Williams. Mluví: V.
Preiss, D. Prachař, V. Hybnerová
Vstup 60,- Kč
Thriller USA
100 min.
POSEIDON
Wolfgang Petersen, režisér Ponorky, vyslal po
čtyřiatřiceti letech znovu na moře parník, který
nikdy neměl doplout k cíli. Hrají: K. Russell, J.
Lucas, R. Dreyfuss, E. Rossum…
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Promítání pro děti ČESKÉ ZNĚNÍ
116 min.
AUTA
Opravdová radost ze života se neskrývá za
cílovou rovinkou, ale na cestě k ní. Hlavními
hrdiny jsou tentokrát auta, která jsou prostě jako
živá! Režie: J. Lasseter. Mluví: R. Krajčo, K.
Brožová, J. Macháček, B. Polívka, P. Novotný
Vstup 60,- Kč
Sci-fi film USA
154 min.
SUPERMAN SE VRACÍ
Když se Superman vrátil z planety Krypton,
zjistil, že jej svět už nepotřebuje… Jeho láska si
zařídila život po svém a co hůř, Supermanův
úhlavní nepřítel je odhodlán ho zničit jednou
provždy. Režie: B. Singer. Hrají: B. Routh, K.
Bosworth, K. Spacey…
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Thriller USA
99 min.
BESTIE KARLA
Karla Homolka a Paul Bernardo, mladí manželé,
které spojovala velká láska a perverzní sexuální
praktiky, prosluli v Kanadě jak nejbrutálnější
zabijáci moderní historie. Příběh vražedkyně
českého původu natočený podle skutečných
událostí. Režie: J. Bender. Hl. role: L. Prepon,
M. Collins
Vstup 70,- Kč, mládeži do 18 let nepřístupno
Akční film USA
104 min.
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
Tentokrát se přesuneme do japonské metropole,
kde se naučíme driftovat – rozpálit auto na co
nejvyšší rychlost a v pravý okamžik dupnout na
brzdu a nádherně se „smeknout.“ Režie: J. Lin.
Hrají: L. Black, Zachery Ty Bryan
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

KULTURNÍ NABÍDKA
září
1. září, pátek

od 21.00 hodin

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
MAXI DISCO SHOW – světelná megashow. DJ I´VN.
Pořádá Agentura Disk-centrum Praha.

Kulturní dům

Vstupné 60,- Kč

2. září, sobota

od 20.30 hodin

POŘEŠÍNSKÝ MLYNÁŘ
A JEHO DCERA
Divadelní komedie na motivy povídky Jaroslava Haška.

Zřícenina hradu Pořešín
3. září, neděle

od 10.00 hodin

ŠACHOVÝ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA“
Pořádá TJ Spartak a KIC Kaplice.

Sál kulturního domu
4. září, pondělí

od 17.00 hodin

JIŘÍ PLACHÝ – ROK NA CETVINÁCH
Vernisáž výstavy fotografií.

Vestibul kina
6 - 7. září, středa a čtvrtek

od 9.00 hodin

Prodejní výstava prostějovské módy
a výrobců české a slovenské konfekce
Pořádá společnost Volanský a KIC Kaplice.

Sál kulturního domu
14. září, čtvrtek

od 15.00 hodin

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE R3
Úsek Kaplice – Nažidla. Beseda a představení projektové dokumentace na stavbu rychlostní komunikace R3.

Sál kulturního domu
15. září, pátek

od 21.00 hodin

DISCO SHOW
Kulturní dům
16. září, sobota

GALAVEČER MOTOKROSU
Mezinár. mistrovství ČR v motokrosu (Blanská kotlina) / 13.00 hod.
Kapela TRIP + slavnostní vyhlášení výsledků v KD / 18.00 hod.

Kulturní dům (večerní akce)

19. září, úterý

od 18.00 hodin

9 DNÍ V ZEMI „TERRA SANCTA“

IZRAEL & SINAJ
Izrael, Palestina a úsvit na hoře Sinaj
Projekce fotografií z cesty zemí Starého a Nového Zákona;
židovství, islámu, křesťanství a vojenských hlídek…

Kino Kaplice

Na říjen v Kině Kaplice připravujeme:
GARFIELD II. /2. 10./, PIRÁTI Z KARIBIKU /4. a 5.
10./, SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH, SEXY
PISTOLNICE, MIAMI VICE a další …
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Stavební historie města Kaplice
Kaplice renesanční
V dnešním dílu tohoto seriálu
opustíme „temný“ středověk a budeme si užívat „slunné a optimistické“
renesance. Uvozovky v předešlé větě
však nejsou omyl, neboť jak jsem
zmínil již minule, středověk nebyl
temný,
nýbrž
velice
barevný.
Nastupující renesance je ve srovnání
s ním v použití barev daleko
střídmější a kultivovanější. Ovšem
nejen to. Zatímco v Itálii, kde se
renesance zrodila, panuje slunné a
teplé počasí takřka celý rok, v Čechách je takových slunných a teplých
dnů relativně málo. Stavebník, který
se rozhodl postavit renesanční sídlo s
otevřenými
širokými
arkádami,
rozměrnými okny a rozměrnými
místnostmi s vysokými stropy se tak
spíše než slunci a čerstvému vzduchu
vystavoval časté nepřízni počasí,
nevyjímaje přitom pochopitelně také
dlouhé a urputné zimy. Renesance v
Čechách, koneckonců v sousedním
Německu a Rakousku tomu nebylo
jinak, je proto jiná než v Itálii.
Přežívá v ní řada gotických tradic,
které by v Itálii byly považovány za
naprosto nepřijatelné.
V Kaplici je to dobře vidět například
na budově, kterou by člověk zřejmě
považoval za středověkou, totiž na
budově nynější hudební školy v
Linecké ulici. Podle barokních
záznamů
šlo
původně
o
„protestantský
kostel“.
To
je
samozřejmě
poněkud
široké
vymezení. Mohlo jít buďto o sbor
Jednoty Bratrské, nebo o kostel
německých
luteránů.
V
obou
případech však mohl vzniknout až po
roce 1609, kdy Rudolf II. svým
Majestátem povolil v Čechách stavět
kostely nekatolických církví. Tato
zjevně
„středověká“,
barokně
přestavěná budova tedy patrně
vznikla až v době, kdy už velice
zvolna renesanci začíná střídat
baroko. O tom, jak tato budova
vypadala, žel také víme velice málo.
Kromě toho, že se skládala z obdélné
lodi, přístupné širokým „gotickým“
portálem a polygonálního presbytáře
už je jasné pouze to, že měla v
jihozápadním nároží umístěnou věž.
Nejvýznamnější renesanční památkou
města je však nepochybně dům čp.
215, dnes pobočka Komerční Banky.
Původně středověký dům byl
pronikavě přestavěn v roce 1605.

Hlavní obytná místnost v prvním patře tohoto domu je
dodnes vybavena renesančním vyřezávaným trámovým
stropem. Nejvýznamnější částí domu je však bohatá figurální
sgrafitová fasáda z roku 1605. Střed výzdoby tvoří dva
výjevy. Na levém se řezník chystá
porazit dobytče, na pravém vidíme
alegorii soudní moci neboli Justicie,
jak koneckonců hlásá i nápisová
páska umístěná přímo pod výjevem.
Celek sgrafita dále doplňují další
drobné výjevy, částečně s motivem
„Mementa mori“ a renesanční
ornament. Oba ústřední výjevy
zjevně odkazují k majiteli, který byl
vedle řeznického povolání patrně
také členem městské rady, neboť ta
tehdy měla také soudní pravomoc.
Dům se žel nedochoval v původní
podobě, neboť podobně jako mnohé
jiné domy na náměstí byl ve druhé
polovině
devatenáctého
století
zbaven svého vysokého ozdobného
štítu. Jak dokládá i kresebná
rekonstrukce, byl právě tento
nedochovaný
štít
skutečnou
„korunou stavby“, přesně tak, jak to
požadovaly
renesanční
architektonické příručky. Uplatňuje se
zde manýristický princip, viditelný
například i v malířské výzdobě věže
Českokrumlovského zámku, kdy je
přízemek stavby robustní a téměř
nezdobený, směrem vzhůru výzdoby
přibývá až dosáhne takřka opulentní
bohatosti.
Ve třicátých letech dvacátého století
byl žel zničen také kamenný
renesanční vstupní portál domu.
Nahradil jej obchod s výkladem,
jehož nelogicky ponechaná část se na
fasádě tohoto domu uplatňuje dodnes,
přestože při poslední obnově před
patnácti lety byl poněkud polovičatě
obnoven alespoň vlastní oblouk
vjezdu.
Podobný renesanční vstupní portál se
však
dochoval
na
budově
měšťanského pivovaru na náměstí. Na
fasádě, která byla později přestavěna
ještě několikrát, se dochovalo také
několik renesančních kamenných
okenních ostění. Celkovou představu
o renesanční podobě fasády pivovaru
si však bohužel díky zmíněné řadě
mladších přestaveb udělat úplně
nedokážeme.
Nesmírně pozoruhodná je však
rozlehlá dvojlodní renesanční klenutá
prostora v zadní části měšťanského
pivovaru, která nepochybně byla
součástí pivovarnického provozu.
Dnes je v této rozlehlé prostoře
umístěna restaurace.
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Pozdně renesanční vyřezávaný trámový strop je dochován
také v domě čp. 200 v Masné ulici. Renesanční je také celá
řada hřebínkových kleneb. Například v domě čp. 42 na
kaplickém náměstí jsou doposud těmito typickými
renesančními klenbami zaklenuty veškeré prostory prvního
patra. Renesanční je i cylindrický arkýř domu čp. 24 v
severozápadním rohu náměstí.
Bohatou renesanční atiku má ještě na fotografii vzniklé
zřejmě kolem roku 1870 také dům čp 201 nebo 202 v
jihovýchodním rohu náměstí. Do dnešních dob se z ní však
žel nedochovalo nic.
Renesančně byla mezi léty 1555 – 1557 přestavěna také
budova radnice. Dochovaná listina říká, že se na budovaná
radnice podílel mj. „Vlach Clement“, který měl radnici
pokrýt taškami a na obou stranách opatřit štítovými zdmi.
Jako jediný dům na náměstí byla tehdy radnice opatřena také
dnes zazděnou trojicí oblouků podloubí. Diskutabilní je však
otázka, za už tehdy vznikla také radniční věž, nebo byla
postavena až při barokní přestavbě.
Všechny tyto doklady renesanční podoby města nás
přesvědčují, že tehdejší Kaplice byla poměrně výstavným
renesančním městem. Nezbývá proto než tiše litovat, že se z
té doby dochovalo tak málo. Na druhé straně to však
znamená také to že bychom se měli snažit o dochované
renesanční památky našeho města dobře pečovat, neboť
připomínají slavnou minulost města.
Martin Šanda,
student DU na FF UK a redaktor časopisu Brána
-------------------------------------------------------Foto:
Dům čp. 215 - alegorie soudní moci
Kresby: Rekonstrukce původní podoby fasády domu čp. 215 a její
následné proměny
Kresby i fotografie: autor

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

Vážení rodiče, milé děti a mladí přátelé !
Každoročně k vám přicházíme s nabídkou činnosti DDM,
jejíž hlavním předmětem je příprava a zabezpečení
zájmových aktivit pro volný čas dětí školního i předškolního
věku a mládeže. Pravidelná zájmová činnost DDM je
rozdělena do sportovních, hudebních, jazykových,
výtvarných, rukodělných, technických, přírodovědných a
poznávacích zájmových útvarů. V průběhu školního roku
nabízíme dětem, mládeži i rodičům s dětmi celou řadu
příležitostných akcí, které jsou velice pestré a každý si může
vybrat podle svého zájmu (různé druhy soutěží, kurzů,
zájezdů, výletů, víkendových akcí,…) Velice příznivě je u
veřejnosti vítán tradiční Večerní běh Kaplicí, Den dětí,
Maškarní karneval, Čertovská show, Švandyboj, sportovní
soutěže AŠSK, …) Samozřejmostí je nabídka tuzemských i
zahraničních prázdninových táborů, příměstský tábor,
soustředění našich zájmových kroužků.
Zájmová činnost začíná od října 2006 a končí v průběhu
měsíce června 2007. Místy schůzek ZÚ jsou hlavní budova
DDM, tělocvičny a učebny ZŠ, tenisové kurty a loděnice.
Zápisné platí pro celý školní rok, a v případě, že dítě přestane
docházet na kroužek se nevrací. Poznámka: jde o
jednorázovou platbu zápisného, ale pro vaši představu
průměrná částka na jednu schůzku, za předpokladu, že
kroužek probíhá pouze jednou týdně je 10,- Kč!) Zápis do

ZÚ proběhne 2. 10. 2006 v sále Slovanského domu v 16.00
hodin. Zde budou zaplaceny členské příspěvky, upřesněny
termíny schůzek a poskytnuty bližší informace o činnosti
kroužku přímo vedoucím ZÚ.
JUDO
FLORBAL
SPORTOVNÍ KROUŽEK
STOLNÍ TENIS
POSILOVNA
VOLEJBAL
BADMINTON
FUTSAL (sálová kopaná)
ŠACHY
VODÁCI
TENIS
AEROBIC
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
HEJBEJ SE (pro dívky od 6. tř.)
TANEČNÍ KLUB
KUŘÁTKA (hry pro nejmenší)
LENTILKY (hry / 2. – 3. třída)
RYBÁŘI

KLAVÍR, KLÁVESY
JÁ JSEM MUZIKANT
HARMONIKA
BODLINKY (muzikál)
ZOBCOVÁ FLÉTNA
KLUB SLUNÍČKO
KYTARA
DÍVČÍ KLUB
DRAMATICKÝ
PŘÍRODOVĚDNÝ
PASTELKA (pro nejmenší)
MALÍ VÝTVARNÍCI
KERAMIKA
TVOŘÍNEK (vyrábění…)
ČÁRY, MÁRY
LETEČTÍ MODELÁŘI
POČÍTAČE

KLUB SLUNÍČKO: schůzky pro maminky na mateřské
dovolené s dětmi od 2 let plné zábavy, nápadů, soutěží a her
(„Vaše děti zabavíme a maminkám poradíme“… beseda
s psychologem, logopedem, dětským lékařem; Jak zvládnout
živé dítě? – ukázka masáží, beseda; jóga pro malé děti).
Termín: každou středu v lichém týdnu v DDM od 9.30 hodin,
začínáme 11. 10. 2006. Cena: 10,- Kč za účast na schůzce.
SLEVA pro děti navštěvující akce a zájmové kroužky při
DDM! Na vybraných akcích budou děti dostávat obrázek
LOGA DDM, několikrát do roka uskutečníme zájezdy či
větší akce, na kterých získají děti slevu úměrnou počtu
předložených LOG). Možnost zapůjčení sportovního
materiálu (stany, krosny, spací pytle,…) – děti ze ZÚ sleva
10%. Možnost zapůjčení místností na jednorázové akce
(nutno domluvit předem).

Kurzy pro mládež od 15ti let + dospělé
NĚMECKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK

JÓGA v denní životě
KURZ KERAMIKY
KURZ KREATIVNÍ TVORBY

Kurzy budou probíhat pod vedením zkušeného lektora 1x
týdně. Mohou se hlásit jak začátečníci tak pokročilí.
Přihlášky a bližší informace – kancelář DDM, tel.:
380 313 009. Ceny kurzů: Jóga 1.300,- Kč, jazykové kurzy
1.300,- až 1.500,- Kč, keramika 600,- až 700,- Kč. Na
všechny tyto kurzy pořádané DDM Kaplice je možno na
požádání vystavit fakturu pro zaměstnavatele.

KIC Kaplice připravuje
Politické harašení
se Zuzanou Bubílkovou

24. 10. 2006
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TURISTIKA a SPORT
září
TJ Cíl Kaplice
5. 9. Z TROJAN PŘES ROŽMBERK NAD VLTAVOU DO
ROŽMITÁLU NA ŠUMAVĚ
ÚTERÝ 13 km
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Trojan. Trasa: Trojany Přibyslav - Svitanov - Rožmberk n V. - Metlice - Rožmitál n Š.
Autobus v 15.15 hod. do Kaplice.
9. 9. CYKLOTURISTICKÝ VÝLET V RAKOUSKU
PODÉL ENNSU (vede Ing. Lisý)
SOBOTA
12. 9. BLANSKÝ LES Z JINÉHO POHLEDU ÚTERÝ 14 km
Autobusem od školy v 6.35 hod. do ČK. Vlakem v 8.33 hod. do
Křemže. Trasa: Křemže - Mříč - Kluk - Kozí kámen - Haberský
vrch - Švelhán - Katovy Lesní - Chalupy - Stupná - Chlumeček –
Křemže. Vlak v 15.33 hod. do ČK – autobus.
16. 9. VANDR SE SOUSEDY (vede Malík)

SOBOTA

19. 9. Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ
DO VYŠŠÍHO BRODU
ÚTERÝ 14 km
Autobusem od školy v 5.40 hod. na nádr. ČD Kaplice. Vlakem
v 6.13 hod. do Hor. Dvořiště. Trasa: Horní Dvořiště - Mlýnec Petřejov - Studánky - V. Brod. Vlak v 14.18 hod.
26. 9. Z Č. KRUMLOVA DO ZÁTONĚ
ÚTERÝ 12 km
Autobusem od školy v 6.35 hod. do Č. Krumlova. Trasa: ČK - po Č.
- Slupenec - Spolí - Zátes - Duhová - Všeměry - Zátoň - autobus
14.53 hod. z Rožmberka n Vlt. V 15.30 hod. do Kaplice.
30. 9. BLANSKÝ LES NA PODZIM (vede Kvasnička) SOBOTA

Fotbal

výsledky

"A" mužstvo
1. kolo FK Tábor – FK Spartak Kaplice
2. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Čížová
B: 13. Románek, 23. P.Pulec
3. kolo FK Vodňany – FK Spartak Kaplice
B: 31. Mir.Vokatý – 33. P.Pulec, 61. Houška

0:0
2:0 (2:0)
1:2 (1:1)

"B" mužstvo - I. B třída
3. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Včelná
B: 90. Švarc – 59. Kříž

1:1 (0:0)

BOLÍ VÁS ZÁDA, ŠÍJE, RUCE,
NOHY NEBO SNAD CELÉ TĚLO?
PAK NEVÁHEJTE A DOPŘEJTE
SVÉMU TĚLU PÉČI JEŽ SI ZASLOUŽÍ
Marcela Pöschková

tel. 728 819 404

M A S Á ŽE
„SALON SLUNÍČKO“, Na Vyhlídce 530, Kaplice
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Volby - SNK
/placený příspěvek/

Vážení spoluobčané,
v druhé polovině října se konají volby do obecních
zastupitelstev. Již ve čtvrtých volbách vás osloví Sdružení
nezávislých kandidátů, jehož cílem je ovlivňování komunální
politiky bez vazby na politickou stranu. Tento cíl se i ve
vztahu k politickému dění v naší zemi ukázal jako správný,
neboť nám umožňuje domluvit se a najít přijatelné řešení pro
rozvoj města bez ohledu na zastoupení politických stran či
hnutí v městském zastupitelstvu.
Tato skutečnost se v téměř skončeném čtyřletém volebním
období plně prokázala a jak práce rady, tak i zastupitelstva
byla zbavená politikaření. Díky společné komunikaci byl
zastupitelstvem schválen Realizační program na období 2002
– 2006. Jedná se poprvé od roku 1989 o konkrétní materiál,
kde můžeme vyhodnotit nejen co se udělalo, ale také to, co se
případně mohlo nebo mělo realizovat. Tento program bude na
zářijovém jednání zastupitelstva projednán a vy s jeho
plněním budete prostřednictvím Zpravodaje seznámeni.
Vážení spoluobčané, na kandidátce SNK jsou zkušení
zastupitelé, které doplňují odborníci z oblasti řídící,
ekonomické, školské či kulturní. Tím je dána záruka, že i v
nastávajícím volebním období budeme prosazovat naplňování
dlouhodobého Programu sociálně ekonomického rozvoje
města za spoluúčasti všech politických subjektů vámi
delegovaných do městského zastupitelstva.
Za Sdružení nezávislých kandidátů Ferdinand Jiskra

Hrad Louzek
Hrad Louzek byl vystavěn asi na přelomu 13. a 14. století na
ostrohu mezi řekou Malší a potokem Žďákovským, kdysi
zvaným Katzbach, na ochranu staré zemské stezky vedoucí
z Českých Budějovic do Rakouska. Začátky hradu halí
mlčení psané historie a o původu a prvních držitelích tohoto
hradu nevíme nic jistého. K majetku hradu Louzek náležely,
jak se zdá, nynější Samotné dvory a ves Zdíky. Komu
Louzek původně patřil nelze určit, protože se zde stýkalo
Rožmberské, Pořešínské a Benešovské panství. Prvními
známými majiteli hradu byli od roku 1423 bratří Jan a Hroch
z Maršovic a synové Hrocha Jan a Hrošek, o nichž se
podrobněji dozvídáme v dějinách hradu Pořešín. Po roce
1423 jej získal Jan z Malovic. Jeho synové Jan, Diviš a
Bohuslav 1. srpna 1448 Louzek postoupili Oldřichovi
z Rožmberka a ten hrad připojil k novohradskému panství.
Doslova se zde píše: „Lawzek panu Oldřichovi z Rožmberka
roku 1448 dne 1. srpna v moc dali.“
Od těch dob byl Louzek součástí panství Novohradského,
v jehož seznamu z roku 1541 je uváděn „Louzek zámek
pustý“. Ještě roku 1551 byl v nejbližším okolí statek
obsahující lesy, jitra a drahně dědin v gruntech Nažidelských,
Zdíkovských a u vsi Koronic. Tento majetek postoupil Petr
Sudek z Dlouhé Petrovi Žibřidovi z Mostku. Na hradě
Louzku se již od roku 1448 nebydlelo, jak je zřejmé z toho,
že v četných zápisech Rožmberských o Louzku není zmínky.
„Přece byly zříceniny jeho ještě v 17. století dosti
znamenité.“ V lejstrech trhových, které asi roku 1614 na
prodání polovice Novohradska sepsány byly, uvedeny jsou
také tři tvrze zbořené: jedna u Velešína, druhá u Pořešína,
třetí Louzek, „kdež ještě nemálo zdí se spatřuje v spanilých
místech a položení nad řekou Molčinkou Ty pokládají se za
600 kop míšenských.“ V té době se Malše jmenovala
Molčinka.

strana 7
Roku 1763 doptával se Jiří
Louzecký (Lausecker v. Lauseck)
na panství Nové Hrady na své
předky, dokládaje, že o nich zprávu
dával kněz Vácslav Louzecký
z Louzeka.
Jeho
předkové
„přebývajíce na Louzeku měli prý
na štítě dvě šípův přeložených a
sídlo jejich že by se někde u
Kaplice nalézalo.“
Hrad
Louzek
zaujímal
jen
jihovýchodní výběžek ostrohu nad
příkrým skalním srázem k řece
Malši. Čím však od jiných se liší,
jest originální jeho založení v tvaru
pětiúhelníku. Před hradním jádrem
bylo nevelké předhradí při jižní
terénní hraně. Zajišťoval je příkop
a z jeho opevnění je dodnes velmi
zřetelný.
Nevelké
jádro
lichoběžníkového obrysu zajišťuje
dvojice obloukovitě vedených valů
a příkopů. V jádře hradu se
dochovaly pouze dva zbytky
staveb, ale i přesto je zřejmé, že
hrad vznikl určitým stavebním
vývojem. V severozápadním nároží
bývala čtverhranná obytná věž obdélníkového půdorysu a zde
byla i situována brána. Věž se k ose ostrožny obracela
nárožím. Do věže se vstupovalo portálem v jižní stěně
v úrovni prvého patra.
Podél jižní strany jádra byla obytná budova, jejíž vnější stěna
nad prudkým skalním svahem byla nad zděnou podezdívkou
z části dřevěná. Jihozápadní část přízemí tohoto obytného
paláce zaujímala roubená komora. Důkazem je otisk její
konstrukce a okénko v západní stěně, u kterého se rozevírají
špalety směrem ven. Zbytky zdiva ukazují, že stísněné vnitřní
nádvoří bylo obestavěno i na severní a východní straně.
Když roubená komora dožila, byla nahrazena zděnou
stavbou. Další stopu mladšího stavebního vývoje představuje
vznik budovy v prostoru předpokládaného vstupu do jádra
mezi jižní stranou obytné věže a severozápadním nárožím
jižního paláce.
Povídání o Louzku nelze zakončit jinak než pověstí Ladislava
Stehlíka, tak jak ji uvedl v Zemi zamyšlené: „Před mnoha
lety se vracel jeden voják z Itálie domů do Velešína. U Říma
se setkal s poustevníkem, který ho oslovil česky a tázal se ho,
zda ještě stojí u Dolního Dvořiště v údolí prastará lípa.
Překvapený voják s úžasem vyslechl daleko od domova
dávné příběhy z rodného kraje, o nichž neměl ani potuchy.
Kající se poustevník svěřil svému krajanovi, že v mládí byl
příslušníkem loupeživé posádky v Louzku a číhával často na
kupce a pocestné právě u lípy v údolí. Nejcennější lup,
ukořisťený na zavražděných a obraných obětech, skrývali
lupiči ve sklepení s podzemními chodbami v tomto údolí a
také na Louzku. Starý poustevník prosil svého krajana, aby
poklady vyzvedl, věnoval je na zbožný účel a usmířil tak
krvavé činy kajícníkovy. Voják chtěl jeho přání poctivě
splnit. Při jeho návratu stará lípa ještě stála, nalezl i sklepení,
ale pokladů se nedohledal. Pověst je určena tomu, kdo se
odvážně za nimi vypraví v hodině duchů. Ten prý si je
modlitbami přivolá a tím osvobodí duši poustevníkovu…“
František Schusser

Řádková inzerce
Koupím a vyměním staré pivní
lahve s litými nápisy a erby. Též
reklamní plechové
723 747 750.

cedule.

Kontakt:

Rádi bychom poděkovali
Pomoc při evakuaci tábora
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Domu dětí a mládeže v Kaplici
(jmenovitě panu Toncarovi) a starostovi
Obecního úřadu v Malontech panu
Malému za vstřícný přístup a pomoc při
evakuaci skautského letního tábora při
rozlití řeky Černé ve dnech 7. – 9. 8.
2006.
Panu starostovi za poskytnutí těžké
techniky, díky níž jsme získali pro
evakuaci dětí 2 hodiny času navíc než se
začala vlévat voda do tábořiště a panu
Toncarovi za okamžité poskytnutí
náhradního ubytování v dětském táboře
v Deskách.
Jiří Angyal, vedoucí skautského tábora

