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   Starost ův sloupek 
 

Rok 2007, do něhož vstupujeme, bude v našem městě spojen 
a spojován s významnou historickou událostí, kterou první 
doložená zmínka o Kaplici v roce 1257 bezesporu je. 750 let 
je rozhodně důvodem k připomenutí této události na poli 
světském a církevním formou společenských, zájmových, 
kulturních či sportovních setkání. Z plejády připravovaných 
akcí, jež budou zakotveny v ročním kalendáři, jsou 
dominantní tři: 24. 6. pouť, 25. srpna slavnosti a 28. října 
setkání v prostorách kolem kostela sv. Petra a Pavla. Zahajuje 
se ale již v sobotu 6. ledna od 18.00 hodin novoročním 
koncertem orchestru Šumava, na který jste srdečně zváni.     
Protože Kaplice jako osada zřejmě povstala již v XI. století a 
následně sehrávala významné místo, kudy prochází důležitá 
pohraniční silnice, je dobré sdělit část textu vydané papežem 
Alexandrem IV., v němž je o ní uvedená zmínka: „pokud 
půjdete do kostela blahoslavené Panny Marie v Kaplici, 
v pražské diecézi, s tím úmyslem, abyste si v pokoře ducha  
úpěnlivě vyprosili od Pána odpuštění za poklesky, pak všem 
kajícím a vyznávajícím své hříchy, kteří tam přijdou 
s povinnou úctou na svátky Nanebevzetí blahoslavené Panny 
Marie a apoštolů Petra a Pavla a taktéž na oslavu Všech 
svatých, udělujeme každoročně odpustky 40 dní od 
uložených (dočasných a neodpykaných) trestů za hříchy. 
Dáno v Laterně, dne 15. dubna ve třetím roce pontifikátu tj. 
roku 1257.“  
Přeji nám všem klidný, ve zdraví a s elánem prožitý 
zakulacený rok, neboť neříkejme, že nemůžeme, když 
nechceme, protože přijdou dny, kdy budeme chtít, ale již 
nebudeme moci. 

Ferdinand Jiskra     
PS. Příště o organizačních a s tím souvisejících personálních 
změnách na úřadě a o významných investicích roku 2007.  
 
   Změny v organizaci M ěÚ Kaplice 
 

Od 1. ledna 2007 vstupuje v platnost nový zákon č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Tento zákon nařizuje vytvoření dvou samostatných úřadů 
namísto stávajícího odboru výstavby, památkové péče a 
územního plánování. Proto na Městském úřadu v Kaplici 
nově vznikají  Úřad územního plánování a Stavební úřad 
s působností pro celý správní obvod. 
Na základě požadavků na vysokoškolské vzdělání oboru 
architektura pro vedoucího Úřadu územního plánování, 
vyplývajících z nového stavebního zákona, byl po vzájemné 
dohodě do čela tohoto úřadu jmenován dosavadní vedoucí 
odboru výstavby, p. Ing. arch. Petr Vološčuk. Vedoucím 
Stavebního úřadu byl jmenován Ing. Jan Zifčák. Oddělení 
památkové péče, řízené pí. Janou Fialovou, bylo nově 
zařazeno do skupiny tajemníka MěÚ Kaplice s tím, že 
odbornou pomoc a konzultace občanům i nadále poskytuje p. 
Ing. arch. Vološčuk a pracovní skupina památkové péče ve 
složení pí. Ing. arch. Eliášová, pí. Fialová, p. Ing. arch. 
Kročák a p. Ing. arch. Vološčuk. 
Současně s platností nového stavebního zákona upozorňuji 
občany, že žádosti na Stavební úřad a na Úřad územního 

plánování musí být od 1. ledna 2007 podávány výhradně na 
předepsaných formulářích, daných vyhláškou č. 526 ke 
stavebnímu zákonu, které budou od ledna k dispozici 
v budově MěÚ Kaplice a na internetových stránkách Města 
Kaplice. 
Informace k novému stavebnímu zákonu jsou na 
internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a 
v případě požadavku občanů, kteří nemají přístup na internet, 
budou zveřejňovány formou informačních článků 
v Kaplickém zpravodaji. 
Děkuji za pochopení změn v organizaci bývalého odboru 
výstavby a za vzájemnou vstřícnost a toleranci občanů a 
úředníků v prvních měsících platnosti nového zákona. 

Václav Malík, tajemník MěÚ Kaplice 
 

   Změna poplatku  
 

za svoz komunálního odpadu 
 

Zastupitelstvo Města Kaplice schválilo dne 11. 12. 2006 
novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Informujeme občany, že dle nové vyhlášky č. 3/2006 dochází 
s účinností od 1. 1. 2007 ke zvýšení sazby místního 
poplatku z dosavadních 450,- Kč na 485,- Kč na osobu a 
kalendářní rok. Tato částka bude splatná shodně s loňským 
rokem ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. 3. a 
31. 8., nebo jednorázově do 31. 3. daného roku. Skutečné 
náklady předchozího roku na odpadové hospodářství činily 
4 237 000,- Kč. Po rozúčtování podle počtu registrovaných 
poplatníků (tj. 7 131) činily náklady 594,- Kč na osobu a 
kalendářní rok. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na odpadové 
hospodářství hradí Město Kaplice ze svého rozpočtu. 
K jiným zm ěnám v nové vyhlášce č. 3/2006 nedochází a 
předchozí vyhláška č. 5/2005 se touto novou vyhláškou ruší. 
Nová vyhláška bude zveřejněna na internetových stránkách 
www.mestokaplice.cz a na úřední desce Města Kaplice. 
Pro rozšíření třídění odpadu v našem městě bylo v roce 2006 
zřízeno šest nových sběrných stanovišť, nakoupeno šest kon-
tejnerů na PET lahve a 20 kontejnerů na sklo. K dnešnímu 
dni je na území Kaplice celkem 48 sběrných stanovišť.                                                             

pokračování na str. 2  
 

 

KIC Kaplice uvede  
 

v úterý 16. ledna  
hru podle autorů V+W 

 

ČOCHTAN VYPRAVUJE  
 

v titulní roli:  

Josef Dvořák 
 

Kulturní dům Kaplice 
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  Cena Města Kaglice za rok 2006 
 

Diplomy a medaile: 
Pan Jaromír Sypal - za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj a 

propagaci košíkové v Kaplici u příležitosti 50. vý-
ročí košíkové v Kaplici 

Pan Antonín Krmela - za dlouholetou aktivní práci při roz-
voji a propagaci turistiky a budování členské 
základny TJ Cíl Kaplice 

Pan Pavel Tuscher - jako dobrovolný dárce krve za 50 bez-
platných odběrů 

Pan Roman Völkl - jako dobrovolný dárce krve za 60 bez-
platných odběrů 

 

Diplomy:  
Slečna Markéta Havlíčková - za dlouhodobou úspěšnou 

reprezentaci města a DDM Kaplice v judu 
(10 zlatých, 1 stříbrná a 2 bronzové medaile na soutěžích v 
regionu, MR a zahraničí) 

Mladík Luboš Šístek - za dlouhodobou úspěšnou reprezen-
taci města a DDM Kaplice v judu  
(8 zlatých, 1 stříbrná a 2 bronzové medaile na soutěžích v 
regionu, MR i v zahraničí) 

Pan Miroslav Codl - za dosažení výborných výsledků a ně-
kolika vítězství v krajských a republikových tur-
najích v tenise 

Slečna Nikola Halecká - za vítězství v kategorii na světové 
výstavě holandských ovčáků v Poznani s fenou 
Gretta 

Paní Soňa Dvořáková - za vítězství v kategorii na světové 
výstavě holandských ovčáků v Poznani se psem 
Basco 

Mladík Damián Kozlov - za 8. místo v seriálu ME v moto-
krosu třídy 65 ccm a 2. místo v mezinárodním 
mistrovství ČR 2006 ve stejné kategorii 

 

   Změna poplatku…     pokračování ze str. 1 
 

 

Dále chceme připomenout 
občanům, že byl v Kaplici v 
Omlenické ulici otevřen 
nový sběrný dvůr , jehož 
provoz byl zahájen 1. 1. 
2007. V novém sběrném 
dvoře mohou občané města 
Kaplice, přilehlých osad a 
majitelé rekreačních objektů 
ve správním území města bezplatně odkládat nebezpečné a 
objemné odpady, použité elektrozařízení, menší množství 
stavebního odpadu a ostatní vybrané druhy odpadů.                            

 
Provozní doba sběrného dvora pro veřejnost 

Pondělí    ZAVŘENO  Úterý    8:00 - 16:00  
Středa  10:00 - 18:00  Čtvrtek 10:00 - 18:00  
Pátek     8:00 - 16:00   Sobota    8:00 - 12:00  

(Polední přestávka: 12:00 - 12:30 hodin)  
 

MěÚ Kaplice, Odbor životního prostředí 
 

   Den otev řených dve ří     ZŠ Fantova 
 

„Máme rádi zvířata“ 
 

Základní škola Fantova zve dne 20. 1. 2007 od 9.00 do 12.00 
hodin děti a rodiče na dopoledne plné her, soutěží, malování, 
zpívání, vyrábění a modelování. Přijďte se k nám podívat, 
těší se na vás kolektiv ZŠ Fantova. 

 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 11. prosince 2006 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� Jednací řád Zastupitelstva města Kaplice se změnami projednanými 

v diskusi  
� odkoupení lesních pozemků v k.ú. Blansko KN p.č. 1342/9 o 

výměře 3775 m², 1342/17 o výměře 1927 m², 1342/19 o výměře 526 
m², 1342/20 o výměře 1759 m², 1342/29 o výměře 3364 m², 
1342/30 o výměře 713 m², 1342/35 o výměře 127 m² a lesního 
pozemku PK p.č. 1200 o výměře 2137 m² včetně trvalých porostů 
dřevin od současného vlastníka zapsaného na LV č. 1747 za 
celkovou cenu 247.257,- Kč  

� prodej pozemku KN p.č. 1730/6 k.ú. Mostky o výměře 1419 m² za 
cenu 100,- Kč/m² a pozemku KN st. p.č. 173 k.ú. Mostky o výměře 
27 m² za cenu 200,- Kč/m² - vše + náklady spojené s prodejem (dále 
NSP) a s vynětím z lesního půdního fondu a za cenu lesních porostů 
stanovenou znaleckým posudkem Jaroslavu Chromému, bytem 
Kaplice 470 

� prodej pozemku KN p.č. 1730/7 k.ú. Mostky o výměře 703 m² za 
cenu 100,- Kč/m² a pozemku KN st. p.č. 174 k.ú. Mostky o výměře 
38 m² za cenu 200,- Kč/m² - vše + NSP a s vynětím z lesního 
půdního fondu a za cenu lesních porostů stanovenou znaleckým 
posudkem manželům Daně a Ladislavu Nováčkovým, bytem Dolní 
Třebonín 222 

� prodej pozemku KN st. p.č. 175 k.ú. Mostky o výměře 37 m² za 
cenu 200,- Kč/m² a prodej vlastnického podílu k jedné ideální 
polovině pozemkové parcely č. 1730/8 k.ú. Mostky o výměře 691 
m² za cenu 100,- Kč/m² manželům Haně a Jaroslavu Kalamárovým, 
bytem Kaplice 528 a prodej vlastnického podílu k jedné ideální 
polovině pozemkové parcely KN p.č. 1730/8 k.ú. Mostky o výměře 
691 m² za cenu 100,- Kč/m² manželům Elišce a Janu Pešelovi, 
bytem Malonty 135 – vše + NSP a s vynětím z lesního půdního 
fondu a za cenu lesních porostů stanovenou znaleckým posudkem  

� prodej pozemku KN st. p.č. 178 k.ú. Mostky o výměře 34 m² za 
cenu 200,- Kč/m² a pozemku p.č. 1730/9 k.ú. Mostky o výměře 585 
m² za cenu 100,- Kč/m² - vše + NSP a s vynětím z lesního půdního 
fondu a za cenu lesních porostů stanovenou znaleckým posudkem 
manželům Alici a Jiřímu Mildnerovým, bytem Brno, Zemkova 2 

� prodej pozemku KN st. p.č. 176 k.ú. Mostky o výměře 37 m² za 
cenu 200,- Kč/m² a pozemku KN p.č. 1730/10 k.ú. Mostky o 
výměře 562 m² za cenu 100,- Kč/m² - vše + NSP a s vynětím 
z lesního půdního fondu a za cenu lesních porostů stanovenou 
znaleckým posudkem Věře Chromé, bytem Kaplice 470 

� prodej pozemku KN st. p.č. 177 k.ú. Mostky o výměře 36 m² za 
cenu 200,-Kč/m² a pozemku p.č. 1730/11 k.ú. Mostky o výměře 631 
m² za cenu 100,- Kč/m² – vše + NSP a s vynětím z lesního půdního 
fondu a za cenu lesních porostů stanovenou znaleckým posudkem 
manželům Jaromíře a Milošovi Marešovým, bytem České 
Budějovice 26/843        pokračování na str. 6 a 7 
 

Markéta Havlí čkov á  
přijíma gratulaci od starosty  
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3. středa Norský film   95 min.  
4. čtvrtek  TOMMYHO PEKLO 
20.00 hod. Příběh 16ti letého mladíka, který kvůli své 

zdrženlivosti přichází o přítelkyni a navíc se mu 
hroutí svět. Přichází čas, kdy je konfrontován 
s tvrdou realitou… Režie: Ove R. Gyldenas 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno  
8. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ    78 min.  
17.30 hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ 
  Do galské vesnice přijíždí městský floutek, 

z kterého mají Asterix a Obelix udělat chlapa. 
Celou věc však zkomplikuje nájezd Vikingů… 
Mluví: P. Trávníček, O. Jirák, L. Vondráčková  

   Vstup 60,- Kč 
10. středa Česká krimi komedie  104 min.  
11. čtvrtek RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
20.00 hod.  Tentokrát z prostředí mladých muzikantů, kteří 

se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám 
podsvětí a mafie… Režie: K. Janák. Hrají: V. 
Kotek, J. Mádl, V. Postránecký, K. Jandová 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
15. pondělí Komedie USA   109 min.  
20.00 hod. ĎÁBEL NOSÍ PRADU 
  Šéfredaktorka módního časopisu, královna 

módy v podání Meryl Streep, dusí mladičkou 
asistentku, absolventku žurnalistiky. Režie: D. 
Frankel. Dále hraje: A. Hathawaová 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
17. středa Český film    97 min.  
18. čtvrtek GRANDHOTEL 
20.00 hod. Melancholický samotář, mající zálibu 

v meteorologii, uniká do jiného života a nesmělá 
servírka Ilja uniká za ním ze svého vztahu 
s vlezlým číšníkem… Režie: D. Ondříček. Hrají: 
M. Taclík, K. Issová, J. Dulava 

 Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno 
22. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ   91 min. 
17.30 hod. DOBA LEDOVÁ II - OBLEVA 
  Mamut, lenochod, šavlozubý tygr a prehisto-

rická vererka musejí vzdorovat ohrožení: taje 
led. Režie: C. Saldanha. Mluví: J. Lábus 

   Vstup 60,- Kč 
24. středa Drama USA    129 min. 
25. čtvrtek   WORLD TRADE CENTER 
20.00 hod.  11. září 2001 zůstali oba policisté uvězněni 

v troskách Světového obchodního centra. 
Přestože se navzájem nemohli vidět, slyšeli se a 
vzájemně si dodávali odvahu. To jim zachránilo 
život... Režie: O. Stone. Hrají: N. Cage, M. Pena 

  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
29. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ   86 min.   
17.30 hodin LOVECKÁ SEZÓNA 
  Ochočený medvěd a jednorohý jelen se potýkají 

s nástrahami divočiny. A to má navíc v lese 
začít nebezpečný čas lovu…! Mluví: O. 
Brzobohatý, T. Racek, K. Loydová  

   Vstup 70,- Kč 
31. středa Akční  dobrodružný film USA 147 min.   
1. čtvrtek  CASINO ROYALE  
20.00 hodin  Samotný začátek bondovské série. Prvá akce 

Jamesa Bonda, pro kterou obdržel své legendární 
povolení zabíjet… Režie: M. Campbell. Hrají: 
D. Craig, Eva Green, J. Dench   

   Vstup 70,- Kč 

 

   Kaplické kino roku 2006 
 

Pro ty, které zajímá, jaké filmy se těšily v Kaplici největšímu 
zájmu, přinášíme pořadí nejnavštěvovanějších deseti v roce 
2006.  
 

1.   Harry Potter a Ohnivý pohár * dobrodružný, USA 
2.   Doba ledová 2: Obleva * dětský, animovaný USA 
3.   Auta * dětský, animovaný USA 
4.   Účastníci zájezdu * česká komedie 
5.   Jak se krotí krokodýli * česká komedie 
6.   Šifra mistra Leonarda * drama USA 
7.   Putování tučňáků * dokument, Francie 
8.   Piráti z Karibiku a truhla … * dobrodružný, USA 
9.   Scary movie 4 * komedie USA 
10. Kráska v nesnázích * česká tragikomedie  
 

Na ÚNOR 2007 mimo jiné připravujeme:  
HAPPY FEET, ERAGON, SAW 3, 
DÉJÁ VU, SPLÁCHNUTEJ  a další 

 
 
 

 
 

13. ledna, sobota  
  

 od 20.00 
hodin  

LESNICKÝ 
PLES  
Předprodej vstupenek 
v Infocentru Kaplice.  
Slovanský dům    
    
 

16. ledna, úterý  
   od 19.00 hodin  

ČOCHTAN VYPRAVUJE 
Divadelní představení na motivy hry Voskovce a Wericha 
„Divotvorný hrnec“. Hrají a zpívají herci Divadelní společnosti 
Josefa Dvořáka. V titulní roli: Josef Dvořák.   
Kulturní dům Kaplice   Předprodej 120,- Kč/ na místě 150,- Kč 
 

20. ledna, sobota         od 20.00 hodin  

MATURITNÍ PLES  / OA KAPLICE 
Kulturní dům Kaplice         
 

23. ledna, úterý     od 18.00 hodin  

ON THE ROAD – na cestě 
FRANCIE  
Přírodní šperky, o nichž nemáte tušení! 
Cestovatelská beseda s Igorem „Lístečkem“ Forgáčem.  
Kino Kaplice         
 

27. ledna, sobota     od 20.00 hodin  

MATURITNÍ PLES  / OKTÁVA  
Kulturní dům Kaplice         
 

3. února, sobota     od 20.00 hodin  

HASIČSKÝ PLES SDH Pořešín 
Hudba: Veselá muzika. Bohatá tombola. 
Slovanský dům        

        KULTURNÍ NABÍDKA 
leden

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
leden

Oslavy 750. výročí 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME

6. ledna, sobota   
 od 18.00 hodin  

NOVOROČNÍ 
KONCERT 
Účinkuje 55ti členný mezinárodní 
orchestr Šumava/Nordwald-
kammerorchester vedený 
dirigentem Norbertem Huberem. 
Zazní například skladby 
z Čajkovského Louskáčka, 
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   Kalendárium 
                 města Kaplice 

 

Vybraná význačná data Kaplice, která se 
váží k roku 2007: 
 

V roce 2007 uplynulo: 
750 let  od první dochované zmínky o 

Kaplici v listině papeže 
Alexandra IV. (rok 1257).  

625 let  kdy za 36 a půl kopy větších 
pražských grošů udělila vrchnost 
Kaplici malé a velké městské 
právo. Měšťané dostávají právo 
volného odkazu majetku. Není-li 
dědice ani příbuzného, připadne 
pozůstalý majetek obci nebo 
kostelu.  

620 let  od roku 1387, kdy Markvart z 
Pořešína potvrdil Kaplici městská 
práva dle vzoru Českých Budějovic.   

525 let  od roku 1482, kdy Kaplice obdržela od Wladislava 
II. Jagellonského právo míle a královské milosti.  

 Poprvé je zmiňován městský pivovar. 
500 let  kdy byl po požáru přestavěn kostel sv. Petra a Pavla 

do nynější podoby (1507). 
475 let  kdy zemřel školní mistr Vilém (v této zprávě lze  

spatřovat nepřímou prvou zmínku o škole v Kaplici).  
450 let  kdy byly ukončeny větší stavební úpravy 

v renesančním slohu na radnici. 
430 let  kdy od pánů z Rožmberka obdržel zvláštní 

privilegium cech koželuhů (rok 1577). 
420 let  kdy zvláštní privilegium obdržel cech hrnčírů, 

perníkářů, + pekařů a mlynářů (rok 1587). 
400 let kdy Petr Vok z Rožmberka potvrdil znovu cechovní 

privilegium řezníků, protože privilegia udělená jeho 
předchůdci, shořela při požáru města (1607). 

380 let  kdy v roce 1627 Marie Magdalena Buquoy rozhodla 
o násilné rekatolizaci 37 protestantů. V květnu 1628 
mohl farář Lukas Wierer oznámit, že Kaplice je celá 
římskokatolická. Protestanti se v mezidobí 1627 - 
1628 buď přehlásili k římskokatolické církvi, nebo 
se odstěhovali. 

335 let  kdy hornorakouský hejtman Vilém ze Starhemberka 
povolil soukeníkům v Kaplici prodej zboží na 
poutích a výročních trzích v Mühl- a Waldviertelu. 

330 let  kdy císař Leopold I. udělil Kaplici právo výročního 
trhu na masopustní neděli (později změněno na 
pondělí). 

275 let  kdy přenocoval ve městě císař Karel VI., který se 
vracel z lázeňského pobytu v Karlových Varech. 

230 let  kdy v roce 1777 propůjčila Marie Terezie 
Ferdinandu Kindermannovi šlechtický titul „Rytíř ze 
Schulsteinu“. 

220 let  kdy byl v roce 1787 založen nový hřbitov. Na starém 
hřbitove u kostela sv. Petra a Pavla byl jako poslední 
pohřben sedlák Mathias Prasschamt. 

210 let  kdy ve městě způsobily nesmírné škody uprchlíci, 
kteří z Podunají utíkali před vojsky Napoleona, který 
táhl na Vídeň.  

 Byla otevřena lékárna.  
160 let  kdy povodeň způsobila velké škody na Bělidle a v 

Nových Domkách. 
155 let  kdy byly v roce 1852 na náklady obce vybudovány v 

Masné ulici masné krámy. 

145 let  kdy byla v roce 1882 otevřena 
nová školní budova v Kostelní ulici čp. 
123. V ní bylo instalováno muzeum školní 
tradice.  
Byl založen hudební soubor (později 
doplněn o pěvecký) „Harmonia“. Prvním 
kapelníkem byl kancelista Waraus. 
135 let  kdy v roce 1872 vyhořela 
nemocnice sv. Josefa a Barbory i Kaplice. 
Na základě darů byla urychleně obnovena. 
Rok 1872 byl extremně suchý. Dne 15. 
července v 19.00 hodin vypukl požár, 
který zničil převážnou část města. 
125 let  od roku 1882 byl mimo dobytčího 
trhu povolen každou sobotu i trh s obilím. 
Vedle toho byly povoleny 4 jarmarky 
(zprvu 8 dní, později 4 dny), a to:   
1.  pondělí masopustní 
2.  4. května na svátek sv. Floriana 
3.  4. června na svátek sv. Prokopa 

  4.    28. října na svátek sv. Šimona 
V tomto roce byla také rozšířena koželužna firmy 
Gabriel (zaměstnáno 15 dělníků). 

115 let  kdy v roce 1892 byl z náměstí přemístěn dobytčí trh 
na plochu dnešního autobusového nádraží (Tržní 
ulice). Prodávalo se až 1.000 ks dobytka. Později byl 
do tohoto prostoru z Dlouhé ulice přemístěn i trh s 
prasaty. 

110 let  kdy v září velká voda zničila část Bělidla a Nové 
Domky (rok 1897). 

85 let  kdy byly ve městě založeny TS Sokol a Klub 
českých turistů, zřízena česká veřejná knihovna a 
vedle obecné a měšťanské školy otevřena i odborná 
pokračovací škola.  
Byly vysvěceny 3 nové zvony: Petr a Pavel (760 kg), 
Josef a Marie (210 kg), Florian (138 kg). 

80 let kdy byla ve městě zřízena první mateřská škola. 
70 let  kdy Kaplici navštívil tehdejší prezident Dr. Edvard 

Beneš. 
60 let kdy bylo v domě č. 123 v Kostelní ulici otevřeno 

Okresní vlastivědné muzeum.  
zpracováno na základě podkladů  

pana Z. Čampuly a pana V. Hajera  

 
   On the road 
 

Vážení příznivci cestování, dálek vábení.....! 
Dovolte mi, abych Vás spolu s Kulturním a informačním 
centrem v Kaplici pozval na další pokračování 
cestovatelských promítání. Našim hostem bude 23. 1. 2007 
od 18.00 hodin v kaplickém kině profesionální průvodce Igor 

„Lísteček“ Forgáč.  
Přednáška s promítáním bude na 
téma Francie – přírodní šperky, 
o nichž nemáte tušení 
Představí Vám Francii takovou, 
jakou ji určitě neznáte, takovou, 
po které stejně jako množství 
jiných ihned zatoužíte. Nejen 
vínem, horami a mořem bude i 
pro Vás poté známa „sladká“ 
Francie. 
Těšíme se na lednové setkání! 

Jarda O. Zeman 
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   Projekt ANTIFA  
 

Vláda České republiky v prohlášení z 24. 8. 2005 vyjádřila 
své hluboké uznání antifašistům z řad někdejších českoslo-
venských občanů, zejména německé národnosti, a omluvila 
se těm z nich, kteří byli po skončení druhé světové války 
postiženi v souvislosti s opatřeními proti tzv. nepřátelskému 
obyvatelstvu.  
V souladu s tímto usnesením se v současné době rozebíhá 
dokumentační projekt, jehož hlavním řešitelem je Ústav pro 
soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Úkolem 
projektu je zmapovat historii odpůrců nacismu, doplnit jejich 
evidenci, nashromáždit věrohodná svědectví o jejich životě a 
boji.  
* Patříte mezi antifašisty? Jste příbuzní nebo známí 
takových osob? 
* Máte k dispozici zajímavá svědectví o jejich činnosti, popř. 
fotografie či jiné dokumenty? 
Ozvěte se nám! Uvítáme každou pomoc, která napomůže 
doplnit historický obraz. Adresa: Ústav pro soudobé dějiny 
Akademie věd ČR, Vlašská 9, 118 40 Praha 1.  
Tel.: 257 531 122, Fax: 257 532 553, antifa@usd.cas.cz, 
www.usd.cas.cz, http://zapomenutihrdinove.cz 
 

 
 

leden 
1. - 25. Nudlové hraní - tvořivá soutěž, více viz. propozice 
1. - 5. Povídám, povídám pohádky… 
               + Rozstříhaný obrázek - soutěže členů ZÚ  
8. - 12.  Mysli všemi šesti smysly - pro zájemce z ŠD 
8. - 12. Dvojčata - soutěž pro děti ze ZÚ 
15. - 19. Či a či a čičičí….+ Zatoulané klubíčko - soutěž ZÚ 
17.        Výtvarný večer – plastika - od 17.00 hod. v DDM, 

závazně se přihlaste do 12. 1. 2007 na tel. č. 736 741 241 
(nutno pro zakoupení potřebného materiálu)  

17. - 22. Plyšová planeta králíčka Ouška - soutěž ve vestibulu 
DDM o drobné ceny. 

20.         Plyšový den - od 9.00 hod. v DDM, soutěže, hry, 
zábava… podmínkou vstupu je plyšová hračka! 

22. - 26. Hádáme a luštíme - rébusy pro děti ze ZÚ 
23. - 26. Lízátko - soutěž ve vestibulu DDM 
Od 29. Chumelenice - soutěž dětí ze ZÚ o drobné ceny 
                   

 
 
 

Kurz orientálního tance  
Kulturní dům Kaplice 

 

začíná od 12. ledna 2007  
začátečníci  18.00 – 19.00 hodin 

pokročilí  19.00 – 20.30 hodin 
 

 

 
2. 1.   Z HNĚVANOVA DO DOLNÍHO DVO ŘIŠTĚ  8 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Hněvanova rozcestí. Trasa: 
Hněvanov rozc.- Trojany - Dol. Dvořiště – autobus. 
9. 1.   ZE STŘÍTEŽE DO VELEŠÍNA   10 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Stříteže. Trasa: Střítež - Dolní 
Pláně - Zubčice - Markvartice - Velešín – autobus.  
16. 1.  DO BESEDNICE     11 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Suchý Vrch - Na Papírně - 
Přísečno - Bída - Besednice – autobus. 
23. 1.   PAMÁTNÍK OMLENICE    11 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Blažkov - Omlenička 
- Omlenice - Památník - Horšov - Malý Strádov – Kaplice.  
30. 1.  Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA N. Č.  10 km  
Autobusem z aut.nádr. v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa: 
Pohorská Ves - Lužnice - Jitronice - Kuří – Benešov / Č. – autobus. 

 
 

Dne 5. 12. 2006 se uskutečnila Mikulášská nadílka 

v Restauraci Bašta 
 

Touto cestou děkujeme sponzorům:  
Jouza s.r.o. Kaplice / Pohřební služba, p. Maurenc / 
Technické služby, p. Šedivý / Vodoinstalace, p. Šítal / 
Okresní svaz chovatelů Kaplice / Trafika, pí. Wienerová / 
Pekárna IPEMA / PC Servis KB / Autodoprava Šafránková / 
Renova s.r.o., p. Sedlák / Autodoprava SCHILLER / Obuv, 
pí. Smolíková / Bentex elektro s.r.o. / Zlatnictví Nataša 
Mocková / Bartoš Pavel / Restaurace U Sedláčků / 
Kadeřnictví Magdaléna / I-KONTAKT, p. Dvořák / 
AUTOOPRAVNA PNEUSERVIS, p. Samek * Macák / 
STŘECHY P.T.S / Tip-Trading Kaplice / Závodní 
stravování, Jiří Pučegl / Stavební firma, p. Šulek / Trafika, p. 
Cinert / Zlatnictví – hodinářství, p. Matějka / Raptex Kaplice 
/ Fero prodej, p. Buchvaldek / David Toncar, Kapice / 
Velkoobchod KRAETZER / PJ TECH, p. Jouza / 
dobrosrdečný důchodce Josef Říha.  

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

        SPORT A TURISTIKA 
leden

Foto: pohyblivé jesli čky v duchu „doudlebské vesni čky“, 
které vytvo řil pan Miloslav Soukup z Kaplice, lákaly 
v adventním a váno čním čase mnoho návšt ěvníků do 
vestibulu kaplického kina  

Rada města Kaplice vyhlašuje 
výběrové řízení 

na restaurační provoz a obsluhu 
v Kulturním a informačním centru Kaplice 

od 15. 2. 2007 
Kritéria: Živnostenské oprávnění 

Bezúhonost 
Obsluha hostů u stolů při akcích 
Přizpůsobení se plánovaným akcím KIC  
na jednotlivé měsíce 

 

Uzávěrka výběrového řízení je 31. ledna 2007, žádosti 
zasílejte na adresu KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41  
Kaplice. Obálku označte heslem RESTAURACE.   



 
strana 6 

   Zastupitelstvo …       pokračování ze str. 2 
 

� prodej pozemku KN p.č. 1994/1 k.ú. Kaplice o výměře 1104 m² 
Místní organizaci Českého rybářského svazu Kaplice za cenu 100,- 
Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku KN p.č. 684/6 k.ú. Kaplice o výměře 16 m² Karlu 
Káparovi, bytem Kaplice 5 za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� prodej bytové jednotky č. 258/10 v domě čp. 258 Školní ulice o 
velikosti 37,37 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3737/88165 na společných částech budovy a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 3737/88165 ke stavební parcele č. 1042/2 k.ú. 
Kaplice o výměře 355 m² Ivaně Musilové, bytem Kaplice 894 za 
cenu 470.000,- Kč s úhradou kupní ceny do 3 měsíců od schválení 
prodeje  

� způsob určení ceny prodávaných pozemků v majetku Města Kaplice 
dle doporučení právního zástupce města takto: v případě schválení 
záměru zveřejnění prodeje pozemku bude zastupitelstvem města 
navržena minimální cena pozemku s tím, že po zpracování 
znaleckého posudku na cenu obvyklou, bude zveřejněn záměr 
prodeje daného pozemku za tu cenu, která bude vyšší    

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 850/16 k.ú. Kaplice (s 
oddělením vedení vodovodního řadu) za cenu minimálně 300,- 
Kč/m² + NSP                  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 23/1 k.ú. Kaplice 
(pozemek pod budoucím schodištěm) za cenu minimálně 300,- 
Kč/m² + NSP   

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 402/2 k.ú. Blansko za 
cenu minimálně 100,- Kč/m² + NSP   

� zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky v čp. 452/1 Bezručova 
ulice o výměře 44,51 m² formou obálkové metody – vyvolávací 
cena ve výši znaleckého posudku 243.620,- Kč – jedná se o byt 
s nájemníkem s platnou nájemní smlouvou  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 653/6 o výměře 63 m² 
a p.č. 653/7 o výměře 14 m² v k.ú.Kaplice za cenu již schválenou 
zastupitelstvem města dne 11. 9. 2006 ve výši 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 66/2 k.ú. Kaplice o 
výměře 12 m² za cenu již schválenou zastupitelstvem města dne 12. 
6. 2006 ve výši  500,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku KN p.č. 567/1 o výměře 173 
m², p.č. 567/3 o výměře 35 m², p.č. 567/4 o výměře 173 m² vše 
v k.ú.Kaplice za cenu již schválenou zastupitelstvem města dne 24. 
4. 2006 ve výši 150,- Kč/m² + NSP  

� revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 12 .6. 2006 o 
prodeji objektu čp. 20 v osadě Dobechov za cenu 400.000,- Kč a 
z důvodu nezájmu o odkoupení uvedeného objektu za uvedenou 
cenu schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 20 k.ú. 
Mostky v osadě Dobechov, včetně stavební parcely č. 46/1 o výměře 
217 m² formou obálkové metody s vyvolávací cenou 200.000,- Kč 
s úhradou kupní ceny do 3 měsíců od schválení prodeje  

� bezúplatný převod objektu Požární stanice v Linecké ulici v Kaplici, 
včetně parcel č. 380 o výměře 183 m², č. 379 o výměře 222 m² a č. 
381 o výměře 369 m² od Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje do majetku Města Kaplice s tím, že bude využit 
ve veřejném zájmu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., současně 
zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
formou účelového daru Hasičskému záchrannému sboru na 
vybudování nové požární stanice v Kaplici - výše účelového daru 
bude předmětem dalších jednání a bude předložena zastupitelstvu 
města ke schválení   

� revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 2. 10. 2006 
ve věci odkoupení pozemku p.č. 1697/61 k.ú. Kaplice o výměře 
10.143 m² a schvaluje dle navrženého regulačního plánu zástavby 
území „lokalita JIH“ odkoupení části pozemku p.č.1697/41 k.ú. 
Kaplice o předběžné výměře 6.700 m² od současného vlastníka 
zapsaného na LV č. 520 za cenu 150,- Kč/m² s tím, že hranice 
kupovaného pozemku bude 2 metry za navrženou komunikací  

� odkoupení pozemku p.č. 1518/3 k.ú. Kaplice o výměře 1 m² od 
současného vlastníka zapsaného na LV č. 2073 za cenu 200,- Kč/m²  

� odkoupení pozemku p.č. 1519/3 o výměře 22 m² a p.č. 1519/4 o 
výměře 3 m² v k.ú. Kaplice od současného vlastníka zapsaného na 
LV č. 1746 za cenu 150,- Kč/m² 

� odkoupení pozemku p.č. 1458/23 k.ú. Pořešín o výměře 115 m² od 
současného vlastníka zapsaného na LV č. 42 za cenu dle znaleckého 
posudku, včetně ocenění již vykácených dřevin  

� bezúplatný převod pozemku p.č. 2060 k.ú. Kaplice o výměře 39 m² 
od současného vlastníka zapsaného na LV č. 35 do majetku Města 
Kaplice  

� bezúplatný převod pozemků uvedených v předloženém seznamu dle 
§ 5, odst. 1, písm. d) zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu 
ČR do majetku Města Kaplice s tím, že  pověřuje odbor správy 
majetku Městského úřadu Kaplice zabezpečit privatizační projekt 
prostřednictvím Pozemkového fondu   

� převod pozemku p.č. 726/7 k.ú. Žďár o výměře 1383 m² v osadě 
Hubenov od Pozemkového fondu ČR do majetku Města Kaplice  

� provedení prohlášení o uznání vlastnického práva ohledně domu čp. 
497 na stavební parcele č. 1259 k.ú. Kaplice (vlastník Město 
Kaplice) a domu čp. 496 na stavební parcele č. 1258 k.ú.Kaplice 
(vlastník SBD Č.K.) mezi prohlašovateli Městem Kaplice a SBD 
Český Krumlov pro zápis do katastru nemovitostí, včetně úpravy 
podílového spoluvlastnictví k příslušným stavebním parcelám  

� zažádat Pozemkový fond ČR o úplatný převod pozemku p.č. 815/16 
k.ú. Žďár o výměře 538 m² (pozemek u Hasičské zbrojnice 
v Hubenově) a pozemek p.č. 212 k.ú. Kaplice o výměře 130 m² 
(pozemek u pečovatelského domu v Kaplici) – jedná se o pozemky 
funkčně spojeny se stavbou a Město Kaplice je oprávněným 
uživatelem na základě nájemní smlouvy uzavřené s PF ČR 

� cenu vodného a stočného pro rok 2007 dle předložené varianty č. II, 
tj. 54,20 Kč včetně DPH  

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 3/2006 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, jak byla 
předložena, s výší poplatku  485,- Kč/os. pro rok 2007 

� rozpočet Města Kaplice na rok 2007 se změnami projednanými 
v diskusi, včetně: * plánu hospodářské činnosti Města Kaplice 
prováděné Správou domů města Kaplice s.r.o. * plánu hospodářské 
činnosti prováděné Městem Kaplice * rozpočtu fondu sociálního, 
fondu rezerv a rozvoje, fondu bydlení, fondu dotačního, fondu 
hospodářské činnosti * výše mzdových prostředků * rozpočtového 
výhledu na r. 2006-2009 * doplnění Směrnice fondu dotačního číslo 
11/2005 a fondu bydlení číslo 12/2005  

� navržené usnesení ke změně č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 
Kaplice v tomto znění: * bere na vědomí - Zprávu o zpracování a 
projednání změny č. 6 ÚPSÚ Kaplice, - Stanovisko nadřízeného 
orgánu územního plánování * schvaluje – Vyřízení námitek 
k návrhu změny č. 6 ÚPSÚ Kaplice, - Změnu č. 6 ÚPSÚ Kaplice, - 
Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech změny č. 6 ÚPSÚ 
Kaplice * ukládá odboru územního plánování Městského úřadu 
Kaplice - soustavně sledovat plnění podmínek schválené Změny č. 6 
ÚPSÚ Kaplice a v případě, že se změní podmínky, za kterých byl 
tento územní plán schválen, upozornit na tuto skutečnost 
zastupitelstvo města, - hlavní výkresy a textovou část opatřit 
schvalovací položkou podle § 17, odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., - 
vyhlášení přijaté Vyhlášky o závazných částech změny č. 6 ÚPSÚ 
Kaplice  

� Směrnici č. 9/2006 pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene 
uložení inženýrských sítí do pozemních komunikací v majetku 
Města Kaplice a o připojování k nově vybudovaným sítím 
v základní technické vybavenosti  

� provedení rozpočtového opatření č. 18 dle předloženého návrhu 
finančního odboru MěÚ Kaplice  

� Smlouvu o spolupráci mezi Městem Kaplice a firmou Ku-Wo 
Immobilien, s.r.o. na vybudování vodovodního řadu, dešťové a 
splaškové kanalizace v ulici Pohorská a K Zámečku s výší příspěvku 
firmy Ku-Wo Immobilien, s.r.o. 3.000.000,- Kč     

� zrušení Vyhlášky č. 2/2003 o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení a převod zůstatku finančních 
prostředků fondu do fondu bydlení  

� Program prevence kriminality na místní úrovni – Projekt partnerství 
2007 

� úrokovou sazbu pevnou s fixací sazby na l rok ve výši 3,21 % pro 
hypoteční úvěr „Obytného souboru Šumavská“ s platností od 1. 12. 
2006 
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� změnu katastrální a obecní hranice mezi k.ú. Střítež u Kaplice a k.ú. 
Žďár u Kaplice takto:     * pozemky, které přecházejí z k.ú. Střítež 
do k.ú. Žďár – p.č. 1928/1 o výměře 4715 m², 1928/2 o výměře 
2149 m², 1928/3 o výměře 143 m², 2078/3 o výměře 2129 m², 
2078/74     o výměře 8096 m², 2078/75 o výměře 2367 m², 2078/77 
o výměře 3376 m², 2078/78 o výměře 276 m², 2078/79 o výměře 
266 m², 2078/80 o výměře 1147 m², 2078/82 o výměře 4797 m², 
2078/95 o výměře 226 m², stav. p.č. 324 o výměře 623 m², stav. p.č. 
325 o výměře 21 m², stav. p.č. 357 o výměře 1663 m² * pozemky, 
které přecházejí z k.ú. Žďár do k.ú. Střítež – p.č. 848/11 o výměře 
31994 m²   

� odkoupení objektu čp. 67 včetně stavební parcely č. 4 a objektu čp. 
364 včetně stavební parcely č. 5 v k.ú. Kaplice v Novohradské ulici 
od Církve československé husitské do majetku Města Kaplice za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši 411.150,- Kč (náklady spojené 
s odkoupením hradí město) 

� Darovací smlouvu o převodu „Technicko ekonomické studie 
varovného a informačního systému obyvatel VISO 2002 pro Město 
Kaplice“ uzavřenou mezi Jihočeským krajem a Městem Kaplice  

 

zřizuje 
� v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění pozdějších předpisů: 
- finanční výbor zastupitelstva města ve složení – předseda Mgr. 
Libor Lukš, členové Ing. Marta Caisová, Ing. Václav Kozyrev  
- kontrolní výbor zastupitelstva města ve složení – předseda Josef 
Šedivý, členové Mgr. Karel Světlý, Jana Kotlasová     

 

souhlasí  
� jako podílový spoluvlastník objektu čp. 258 Školní ulice s vyčleně-

ním části společných prostor, formou nového prohlášení vlastníka, 
pro zřízení komor pro bytové jednotky v čp. 258/5, 258/9 a 258/16 

 

zamítá  
� odkoupení pozemku p.č. 329/2 k.ú. Kaplice za nabídnutou cenu  
� odkoupení pozemků p.č. 1441, 1442, 1443 k.ú. Kaplice za 

nabídnutou cenu    
� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 652/1 k.ú. Kaplice 
� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1327/1 k.ú. Blansko 
� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 653/1 k.ú. Kaplice  
� prodej akcií České spořitelny a.s. dle nabídky firmy A&CE Global 

Finance, a.s. Brno       
 

odkládá  
� rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku p.č. 2029/43 k.ú. Kaplice 

s tím, že pověřuje odbor  správy majetku MěÚ Kaplice zajistit 
zpracování architektonické studie zástavby dotčeného území 
řadovými garážemi – návrh, včetně způsobu případného prodeje 
částí pozemku pro výstavbu garáží, předložit zastupitelstvu města  

 

pověřuje  
� vedení města a odbor správy majetku MěÚ Kaplice jednáním s 

obcemi, které provozují vodovodní síť v rámci své činnosti          
 

jmenuje  
� Ing. Václava Kozyreva vedoucím skupiny pro zpracování dodatku 

Programu sociálně ekonomického rozvoje města.    
 

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

Řádková inzerce 
  

Koupím a vyměním staré pivní lahve s litými nápisy a erby. Též 
reklamní plechové cedule. Kontakt: 723 747 750. 
 

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby, 
částečně prosklené, zdobené, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, 
nyní 4.800 a 9.000 Kč. Tel.: 777 106 709 

 
 

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. 

Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 1. čísla 20. 12. 2006. 
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434,  

382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, e.mail: infocentrum@mestokaplice.cz. 
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová,  

Mgr. J. Drdák, Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz 
 

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 


