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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
20. prosince 2010  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 
I. schvaluje  

� Jednací řád Zastupitelstva města Kaplice na období 12/2010 až 
12/2014 tak, jak byl předložen  

� prodej pozemku p.č. 1662/10 k.ú. Kaplice o výměře 432 m² Janě 
Řepové, bytem České Budějovice za cenu 100,- Kč/m² + náklady 
spojené s prodejem  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 870/1 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 22 m² za cenu 300,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2029/112 k.ú. Kaplice o 
výměře 34 m² za cenu 230,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem       

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2029/43 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 3 m² za cenu 1.000,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 157/4 k.ú. Mostky o 
výměře cca 425 m² za cenu 60,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem  

� zveřejnění záměru prodeje pozemků k.ú. Kaplice p.č. 2029/104 o 
výměře 28 m², p.č. 2029/105 o výměře 26 m², p.č. 2029/106 o 
výměře 25 m² a p.č. 2029/108 o výměře 32 m² za cenu 230,- Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem     

� podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Českobudějovické ulice 
v Kaplici v rámci plánované výzvy ROP NUTS II Jihozápad do 
oblasti l.5 Rozvoj místních komunikací s předpokládanými 
náklady 6.000.000,- Kč – v případě získání dotace zastupitelstvo 
města schvaluje následnou realizaci a zajištění financování projektu 
v rámci rozpočtu města  

� uzavření dodatku ke kupní smlouvě mezi Městem Kaplice a Liborem 
Krejčím ve věci úhrady zbývající části kupní ceny ve výši 172.067,- 
Kč za prodej bytové jednotky čp. 744/18 ulice Míru, Kaplice, a to 
nejdéle do 31. 12. 2013 včetně úroků z dlužné částky, současně bude 
v dodatku kupní smlouvy upraven i termín smluvní pokuty                 

� nevyužití předkupního práva s věcně právními účinky k bytové 
jednotce čp. 258/8 Školní ulice vlastníka zapsaného na LV č. 2577 a 
souhlasí s jeho prodejem třetí osobě za cenu 380.000,- Kč – Odbor 
správy majetku MěÚ Kaplice provede kontrolu zápisu v KN   

� použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 330.000,- Kč  
na veřejně prospěšné účely – oprava topení ve starém pavilonu 
Základní školy Kaplice, Školní 226 

� rozpočet Města Kaplice na rok 2011, včetně financování, rozpočet 
fondů sociálního, rezerv a rozvoje, bydlení a dotačního, rozpočtový 
výhled na roky 2010-2013 a plán hospodářské činnosti na rok 2011 

� dvousložkovou cenu vodného a stočného pro město Kaplice na rok 
2011 dle předložené varianty č. 2,  t.j. pohyblivá složka vodného 
34,49 Kč/ m³ včetně DPH, pohyblivá složka stočného 33,48 
Kč/m³ včetně DPH + pevná složka dle kapacity vodoměru 
(domácnosti do 2,5 Qp 1.150,- Kč)          

� provedení rozpočtového opatření č. 15 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického MěÚ Kaplice 

� úpravu organizační struktury Městského úřadu Kaplice tak, že 
oddělení sociálních služeb se mění na Pečovatelskou službu Města 
Kaplice zařazenou jako samostatný odbor spadající pod starostu 
Města Kaplice 

� Zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Kaplice, organizační 
složky města s platností od 1. 1. 2011  

� Darovací smlouvu mezi Pavlem Jouzou, bytem Kaplice a Městem 
Kaplice na převod vodovodního řadu v délce 131 m na pozemkových 
parcelách KN č. 1639/1, 1608/8, 1608/9, 1608/10, 1608/11  a č. 
1639/10 v k.ú. Kaplice do majetku Města Kaplice  

� Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2568/09/LCD ze dne 3. 12. 2009 
mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Kaplice týkající se 
investování akcí z dotace ROP 

� Dohody o poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Kaplice na 
provoz sportovišť a Hradům na Malši, o. s. na vlastní podíl k dotaci  

� odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Kaplice 
v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., dle návrhu předloženého 
tajemníkem MěÚ Kaplice s platností od 1. 12. 2010 a v souladu 

s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., dle návrhu předloženého 
tajemníkem MěÚ Kaplice s platností od 1. 1. 2011 
 

II. zamítá  
� prodej pozemku p.č. 539 k.ú. Žďár  
� prodej pozemku p.č. 335/1 k.ú. Kaplice 
� prodej pozemku p.č. 653/1 k.ú. Kaplice 
� prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Kaplice   

 

III. pov ěřuje 
� Ing. Pavla Svobodu, místostarostu Města Kaplice na základě § 3, 

odst. l zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii řízením Městské policie 
Kaplice s platností od 21. 12. 2010 

� vedení města k jednání s právní kanceláří JUDr. Mikoláš ohledně 
vypořádání závazků firmy CBPS, s.r.o. ve věci Obytný soubor 
Šumavská Kaplice 

� Radu města Kaplice provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za období od posledního prosincového zasedání Zastupitelstva města 
Kaplice do konce kalendářního roku 2010 – přijatá  rozpočtová 
opatření budou předložena zastupitelstvu na prvním zasedání v roce 
2011   

� Odbor správy majetku Městského úřadu Kaplice informovat občany 
města prostřednictvím Kaplického zpravodaje o možnosti výstavby 
garáží v lokalitě ulice SNP na pozemku p.č. 1193/2 v k.ú. Kaplice  
 

IV. bere na vědomí  
� úplnou aktualizaci Rozboru udržitelného rozvoje území obce 

s rozšířenou působností Kaplice jako součásti územně analytických 
podkladů   
 

V. zřizuje  
� v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů  
� finanční výbor zastupitelstva města ve složení – předseda Ing. Marta 

Caisová, členové Jiřina Jiskrová, Ing. Pavel Tuscher, tajemník Ing. 
Jana Holemá  

� kontrolní výbor zastupitelstva města ve složení – předseda JUDr. 
Vanda Kárová, členové Mgr. Libor Lukš, Ing. Jiří Polák, Soukupová 
Marcela 

 

VI. volí   
� Vítězslava Rendla, Kaplice 752, Vandu Károvou, Kaplice 118, 

Jaroslavu Rychnavskou, Kaplice 603, Marii Diorkovou, Kaplice 518, 
Hanu Čížkovou, Kaplice 529 a Alenu Zegermacherovou,  Kaplice 
522 do funkce přísedících Okresního soudu v Českém  Krumlově na 
období 2010-2014. 

 

Bc. Pavel Talíř, starosta města    Josef Kaloš, místostarosta města 
 

  Předprodej vstupenek v infocentru  
 
Infocentrum Kaplice je od prosince 
zapojeno do centrálního prodeje 
lístků a vstupenek rezervačního 
systému CBsystem. Diváci si nyní 
mohou vstupenky vybrat a zakoupit 

buď přímo v Kaplici v infocentru nebo rezervovat přes internet (na 
stránkách www.cbsystem.cz) a následně je v našem infocentru 
osobně vyzvednout a zaplatit. Systém umožňuje zájemcům o kulturní 
či divadelní představení zajistit si vstupenky v předstihu a navíc na 
svá oblíbená místa v hledišti.  
V nabídce předprodeje jsou představení a koncerty těchto kulturních 
zařízeních: Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, představení 
otáčivého hlediště v Českém Krumlově, DK Metropol a BAZILIKA 
areál IGY (Č. Budějovice), Městské divadlo Český Krumlov, 
Divadlo Hluboká nad Vltavou, a další. Program nabízených titulů je 
k dispozici v infocentru nebo na výše uvedených stránkách.  
 

 

Kulturní a informa ční centrum Kaplice d ěkuje Správ ě 
domů města Kaplice, GE Money Bank, Blue Bar  

a agentu ře DISCOWORLD za podporu Mikulášské 
diskotéky pro d ěti 5. prosince na nám ěstí  
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4. úterý Islandský horor   90 min.   
20.00 hod. REJKJAVÍK 
 Hravý krvák z prostředí velrybářské lodi, v němž 

brutalita a hrůza plynule přechází v groteskní 
výsměch. Nebohé oběti umírají groteskně 
okázalými a výstředními způsoby a zápletka se tříští 
do nejrůznějších absurdních peripetií. Režie: J. 
Kemp, Hrají: P. Viitala, G. Hansen  

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
5. středa České drama   80 min.   
20.00 hod. BASTARDI 
 Skupina mladých násilníků - žáků základní školy je 

obviněna ze znásilnění a vraždy mladé 
praktikantky, ale přesto školu stále navštěvují. V té 
době do ní nastupuje mladý učitel, jenž si svým 
neortodoxním přístupem získává sympatie ostatních 
kantorů i žáků. Režie: P. Šícha. Hrají: T. Magnusek, 
L. Potměšil, J. Šulcová, J. Šťastný   

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. úterý Dobrodružné drama VB/USA  146 min.   
20.00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
12. středa  Harry, Ron a Hermiona se v souboji s Voldemortem  
18.00 hod. musejí víc než dříve spoléhat jen sami na sebe a 

navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží 
rozdělit. Harryho jedinou nadějí je, že najde viteály 
dřív, než Voldemort najde jeho.... Režie: D. Yates. 
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, R. Grint, A. 
Rickman 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
18. úterý Drama Maďarsko, Něm., Rakousko   90 min.   
20.00 hod. PROJEKT FRANKENSTEIN 
 Tichý a zvláštní mladík ohromí na konkurzu 

filmového režiséra. Po strašné události režisér po 
chlapci pátrá a přitom odhaluje dávno skrývané 
tajemství: Rudi je jeho syn, jeho vlastní obludný 
výtvor. Oba čeká společná cesta, společné 
vykoupení... Režie: K. Mudruczó. Hrají: R. Frecska, 
L. Monori  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
19. středa Český film    137 min.   
20.00 hod. OBČANSKÝ PRŮKAZ 
 Čtyři kamarádi dospívají v 70. letech a prožívají 

řadu epizod, některé úsměvné, absurdně groteskní, 
jiné dramatické a fatální. Režie: O. Trojan. Hrají: L. 
Kovář, M. Vrba, J. Vlček, A. Geislerová, M. Taclík  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
25. úterý Animovaný film ČR/Slovensko 108 min.   
20.00 hod. PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT 
 Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v 

realitě a druhý ve svých snech. Díky jistému rituálu 
může své sny navštěvovat kdykoliv. Z těchto snů se 
dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci a 
matce. Režie: J. Švankmajer. Hrají: V. Helšus, K. 
Issová, Z. Kronerová  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
26. středa Horor , thriller USA   80 min.   
20.00 hod. ĎÁBEL  
 Nepůjde o to, kod přežije, ale kdo a jak zemře. Pět 

nic netušících lidí a mezi nimi ďábel uvíznou ve 
výtahu a začnou se dít děsivé věci… Režie: J. E. 
Dowdle. Hrají: Ch. Messina, L. Marshall-Green, J. 
O´Hara  

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

 
 
 
 
 
9. ledna, neděle     od 17.00 hodin 

NOVOROČNÍ KONCERT 
EVA URBANOVÁ 
Koncert první dámy české operní scény Evy Urbanové.  
Klavírní doprovod David Švec.  
Kulturní dům Kaplice    Vstupné 400/300,- Kč  
 

15. ledna, sobota     od 20.00 hodin 

LESNICKÝ PLES  
Hraje skupina TAMARA. Vstupenka je slosovatelná a každá vyhrává 
jednu z cen bohaté tomboly. Pořádá Česká lesnická společnost 
Kaplice. Vstupné 250,- Kč (předprodej v infocentru) 
Slovanský dům Kaplice     
 

22. ledna, sobota    od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES OA4 
Kulturní dům Kaplice   
 

24. ledna, pondělí    od 18.00 hodin 

ON THE ROAD / KRYM 
Kino Kaplice      více o cestovatelské besedě na str. 4 
 

28. ledna, pátek    od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES SP4 Č. KRUMLOV 
Kulturní dům Kaplice   
 

29. ledna, sobota     od 20.00 hodin 

XIII. HASI ČSKÝ PLES  
Hraje Podhoranka. Bohatá tombola. Předprodej  vstupenek v Trafice 
u Cinertů nebo tel. 380 323 047. Pořádá SDH Pořešín   
Slovanský dům Kaplice      
 

5. února, sobota    od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES G4 
Kulturní dům Kaplice   
 

 

EVA URBANOVÁ 
David Švec - klavír  
9. 1. 2011 - Kaplice 
 

B. Smetana / Libuše           
Bohové věční (árie Libuše) 
B. Smetana / Prodaná nevěsta         
Ach jaký žal (árie Mařenky) 
B. Smetana / Hulán pro klavír 
z cyklu z České tance 
A. Dvořák / Rusalka          
O měsíčku (árie Rusalky) 
A. Dvořák / Rusalka          Necitelná vodní moci (Rusalka) 
L. Janáček / Lístek odvanutý          z klavírního cyklu Po zarostlém 
     Sýček neodletěl          chodníčku 
A. Dvořák / Armida          Za štíhlou gazelou (árie Armidy) 
L. Janáček / Její pastorkyňa          Co chvíla (árie Kostelničky) 
G. F. Händel / Rinaldo          Lascia ch´io pianga 
W. A. Mozart / Figarova svatba      Porgi, amor (cavatina hraběnky) 
G. Puccini / Gianni Schicchi          O mio babbino caro 
F. Liszt / Consolation           Des dur pro klavír 
F. Cilea / Adriana Lecouvreur         Io son l’umile (árie Adriany) 
P. Mascagni / Cavaleria rusticana   Voi lo sapette (árie Santuzzy) 
G. Verdi / Il Trovatore          Stride la vampa (árie Azuceny) 

 

---------------------------------------------------------------------- 
Připravujeme v kině Kaplice  na únor:  TACHO * HLAVA, 

RUCE, SRDCE *  LET´S DANCE 3 * LEGENDA O 
LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI * PARANORMAL ACTIVITY2  

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
leden 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
leden 
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   Cestovatelská promítání 
 

Vážení přátelé a zájemci o cestování, toulání, dálek vábení... ale i 
dobrého posezení u zajímavých promítání! 
Stalo se již tradicí, že Vás v tento čas oslovuji a zvu na cestovatelská 
promítání, se kterými přijíždíme do Kaplice opakovaně v měsících 
leden – březen. Díky skvělé spolupráci se zástupci města, pečujícími 
o kulturu se Vám s mými hosty, profesionálními průvodci, cestovateli 
a příležitostnými dobrodruhy, pokusíme opět zpříjemnit tmavé zimní 
večery virtuálním touláním se po naší Zeměkouli. 
Nenechte si určitě ujít jistě atraktivní program, který uvádím níže. Ke 
každému z večerů se ve Zpravodaji ještě vrátím podrobněji 
v měsících únoru i březnu.  
 

Program leden – březen 2011 
 

Kaplice, městské kino, od 18.00 hodin  
24. 1.  KRYM – Martin Mitáš 
21. 2.  MADEIRA a PORTO SANTO  

- ráje uprostřed Atlantiku – Milan Jána 
21. 3.  STŘEDNÍ VÝCHOD - SÝRIE, LIBANON, 

JORDÁNSKO – Tomáš Raděj 
 

 

24. ledna 2011 - Krym 
 

Krym , geograficky také Krymský poloostrov leží na severu 
Černého moře. Většinu poloostrova zaujímá Autonomní republika 
Krym (rusky Автономная Республика Крым, ukrajinsky 
Автономна Республіка Крим, krymskou tatarštinou Qırım Muhtar 
Cumhuriyeti), samosprávné území, které je součástí Ukrajiny. 
Hlavním městem autonomní republiky je Simferopol. Republika byla 
založena 12. února 1991 ještě jako součást Ukrajinské SSR. Na 
Krymu, obydleném převážně Rusy, existovaly při rozpadu SSSR 
silné tendence ke znovupřipojení k Rusku a autonomie byla 
kompromisem, který dovolil Krym udržet jako součást Ukrajiny, k 
níž byl připojen roku 1954. Součástí republiky není město Sevastopol 
(včetně okolí zahrnující několik dalších sídel), jež je nadáno 
zvláštním statutem a podléhá přímo kyjevské vládě. Dnes zde žijí 
převážně Rusové, nejpočetnější menšinu tvoří Ukrajinci. Krym je 
vlastí Krymských Tatarů, kteří se sem od konce 20. století postupně 
vracejí. 
Krymský poloostrov je nejen hlavní „sovětskou“ rivierou, ale 
především malebným koutem Černého moře. Přijďte nahlédnout do 
jeho krás i přičichnout k tajemné a spletité historii. Právě tady 
proběhla Jaltská konference na sklonku druhé světové války, nechal 
se zde inspirovat Puškin a spousta dalších ruských tvůrců. Dodnes tu 
funguje vojenský přístav Sevastopol a přežívají zbytky nám 
neznámých národů. 
Povídání Martina Mitáše s prezentací fotografií Vás provede po 
jihozápadním pobřeží i neméně malebném vnitrozemí. 

                         Jaroslav O. ZEMAN 
 
 

 

 
 

 
 
 

leden 
4. 1.  okrskové kolo florbalu – 8. - 9. třída, hoši 
            od 9.00 hodin v tělocvičně ZŠ Školní  
11. 1. okresní kolo florbalu – 8.-9. třída , hoši 
           od 9.00 hodin v tělocvičně ZŠ Školní 
12. 1. okresní kolo florbalu – 8. - 9. třída, dívky 
               od 9.00 hodin v ZŠ Školní a v ZŠ Fantova 
 

21. 1. výtvarná dílnička - malované hedvábné 
 taštičky. Přihlášky s poplatkem 170,- Kč  
 do 20. 1. 2011 u Petry Hromkovéna tel.  
 380 313 009. Od 16.00 hodin v dílně DDM 

 
   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  středa ve 13.00 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  středa ve 14.00 hodin  
 

Modlitba Páně 
21. ekumenický večer  
Středa 5. ledna v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa   
 

Cestování po Řecku a Turecku 
9. cestovatelský večer. Naším hostem bude Jaroslav Adámek, učitel-
důchodce z Českých Budějovic, který v létě navštívil Řecko a 
Turecko. Vstupné dobrovolné 
Středa 19. ledna 2011 v 18.00 hodin ve sborovém domě Archa 
 

Ekumenické bohoslužby 
Neděle 9. 1. v 9.30 hodin ve sborovém domě ČCE Archa v Kaplici 
Neděle 16. 1. v 9.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Kaplici 
Neděle 23. 1. v 9.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Kaplici 
 
   Daň z nemovitostí 
 

Upozornění Finančního úřadu v Kaplici 
 

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí, u kterých během roku 
2010 došlo ke změně vlastnictví jejich nemovitostí nebo změně 
pronájmu od Pozemkového fondu ČR, že musí nejpozději do 31. 
ledna 2011 podat daňové přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2011.  
Povinnost podat daňové přiznání mají také vlastníci nemovitostí 
v katastrálních územích, kde proběhla během roku 2010 pozemková 
úprava nebo digitalizace. K 1. 1. 2011 mohou mít nově ve vlastnictví 
pozemky s novými parcelními čísly a výměrami, které nebyly dosud 
zdaněny.  
V katastrálních územích, kde proběhla digitalizace, již neexistují 
parcely ve zjednodušené evidenci (tzv. PK parcely). Pokud v nich 
vlastníte nemovitosti, které pronájímáte, musíte je uvádět ve svém 
daňovém přiznání (nesmí přiznávat nájemce). Naopak všechny 
nemovitosti pronajaté od Pozemkového fondu ČR musí přiznávat jen 
nájemce.  
Od 1. ledna 2011 platí nový daňový řád, který mimo jiné ukládá 
správci daně povinnost udělit pokutu všem, kteří podají daňové 
přiznání se zpožděním delším než 5 pracovních dnů. Minimální výše 
pokuty je 500,- Kč.  
Pokud si nejste jistí, zda se povinnost podat daňové přiznání během 
ledna 2011 týká i Vás, informujte se u pracovníků Finančního úřadu 
v Kaplici. Úřední hodiny jsou každé pondělí a středu od 7.30 do 
17.00 hodin. Tel.: 380 341 111.  

Ing. Jiří Němec, ved. odd. majetkových věcí   
 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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ZPRÁVI ČKY  
Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 

   Staročeská besídka  
 

13. prosince v podvečer na sv. Lucii se naše škola proměnila na 
krátkou chvíli v jeden velký staročeský jarmark.  
Potěmnělou chodbou osvětlenou jen mihotajícími se světýlky 
skleněných luceren se rozezněl zpěv vánočních koled a písní v podání 
našich malých zpěváků.  
Tu na nás z jednoho kouta chodby povolával Milan s Vítkem, šikovní 
to prodejci keramiky, abychom se zastavili právě u nich a udělali si 
radost malým dárkem. Z jiného konce chodby se linula vůně 
vánočního čaje a všelijakých sladkých a slaných mlsů.  
Kdo chtěl, mohl si v předstihu vyzkoušet řadu tradičních vánočních 
zvyků, které se praktikují právě na Štědrý den a zjistit tak svůj 
budoucí osud pomocí lodičky s hořící svíčkou plovoucí po vodě, 
rozpůlením jablka nebo odléváním vosku.  
Kdo by se přece jen nechtěl smířit se svým vyvěštěným osudem, 
mohl si na papírovou vločku napsat své přání, pověsit ji na strom a 
doufat, že se mu vyplní.  
A komu by to přece ještě nestačilo, tak se mohl políbit s osobou 
opačného pohlaví pod zavěšeným jmelím a zajistit si tak lásku na 
celý příští rok.  

ZŠ Omlenická  
 

   Výstava „Anne Frank  
 

- Odkaz pro dnešek“ 
 

Chtěli bychom poděkovat za pěkně připravenou výstavu „Anne Frank 
– Odkaz pro dnešek“, kterou jsme měli možnost navštívit 
v předvánočním čase v budově Gymnázia a SOŠE v Kaplici. 
Profesionální výklad samotných studentů celou prohlídku ještě více 
přiblížil současným žákům základní školy, pro které je často téma 
holocaustu velmi vzdálené. 
I závěrečná diskuze, která měla žáky vést k zamyšlení nad 
dodržováním lidských práv v současné době, byla velmi přínosná. 
Důkazem toho je i skutečnost, že jsme na toto téma diskutovali i po 
návratu do školních lavic. 

       Učitelé a žáci ZŠ Fantova 

 
   Deváťáci z Fantovky  
 

na návštěvě SOU v Kaplici 
 

Na 7. 12. 2010 jsme byli pozváni do SOU v Kaplici, abychom si 
prohlédli prostory školy a školní dílny. Právě teď přemýšlíme o 
budoucím studiu na středních školách a učilištích, a tak nám tato 
návštěva také pomohla při rozhodování.  
Měli jsme možnost prohlédnout si školu, která se příliš neliší od té 
naší. Zavítali jsme i do cvičné kuchyňky, kde to vonělo Vánocemi, 
neboť se zde právě peklo cukroví. Mohli jsme si ozdobit vánoční 
perníčky. 
Velmi zajímavá byla prohlídka dílen, takové opravdu na naší škole 
nemáme. Tato část nejvíce zaujala kluky, přece jen opravárenská 
dílna, svařovna a  kovárna 
je klukům bližší. 
Děkujeme paní ředitelce 
M. Caisové i ostatním 
vyučujícím, že nám tuto 
prohlídku umožnili. 
Bohužel nám nevyšel čas 
navštívit učňovské 
středisko ve Slovanském 
domě, ale domluvili jsme 
se společně na pozdější 
návštěvu. Tak se budeme 
těšit. 

   Deváťáci z Fantovky 
 

   Jaké byly Hrátky s čerty 2010? 
 

Na čertovské putování peklem přišlo 116 dětí se svými rodiči a 
prarodiči. Společně si mohli vyzkoušet různé čertovské úkoly. 
Například postavit čertovskou pyramidu, rozpoznat čertovské 
pamlsky podávané k snídani, sesbírat zlaté penízky, ustlat přeházené 
čertovské postele a další. Domů si děti odnesly malé čertíky a balíček 
plný dobrot. 
I přes sněhovou nadílku si to děti společně s čerty a čerticemi z PS 
Poutníci prýmově užili. Děkujeme členům PS Poutníci za přípravu 
dárečků a stanovišť, Městu Kaplice a ZO Jednota Město za finanční 
podporu této akce. 

Těšíme se za rok PS Poutníci 

 

   Šachový turnaj „AMATÉRKAP“  
 

Dne 19. 12. 2010 se uskutečnil 9. ročník šachového turnaje 
„AMATÉRKAP“. Turnaj se konal netradičně v neděli, pod patronací 
MO ČSSD Kaplice a šachového oddílu Spartak Kaplice. Šachového 
klání se zúčastnilo 18 hráčů. Turnaj zahájil místostarosta Kaplice pan 
Ing. Pavel Svoboda, který popřál hráčům sportovní štěstí, klidné, 
pohodové Vánoce 2010 a do nového roku 2011 jen to nejlepší.  
Šachové boje začaly v 10.00 hodin a trvaly celkem 5 hodin. Po 
skončení turnaje se nejvíce radoval vítěz turnaje pan J. Kašpar. Druhé 
místo obsadil pan Marian Lauko a třetí pan J. Šafránek.  
Hrálo se jako pokaždé o 7 vánočních kaprů a tři dárkové balíčky, 
které věnovalo Město Kaplice. Kapry zasponzoroval OV ČSSD Č. 
Krumlov. Kromě prvních tří dostali kapry dle propozic turnaje: 
nejtěžší hráč – p. B. Mikulič (115 kg), nejstarší hráč – p. K. Čajan (72 
let), nejmladší hráč – mladík Libor Šimůnek (9 let), poslední hráč 
turnaje – p. L. Luzar. Tři dárkové balíčky obdrželi David Nevraž, 
Václav Komenda a Luděk Michera.  
Organizátoři turnaje děkují všem hráčům za sportovní vystupování, 
sponzorům Městu Kaplice a OV ČSSD Č. K. za ceny a připojujeme 
pozvání na 10. ročník v roce 2011.  

Za MO ČSSD Kaplice J. Ševčík, šachový odd. Kaplice V. Komenda 

 

ZŠ Fantova pořádá dne 22. 1. 2011 
Den otevřených dveří s názvem 

„Cesta kolem světa“ 
Tentokrát 

budeme si zpívat, hrát, 
na cestách i necestách, 
přes pouště a pohoří, 

z oceánů do moří, 
od 9 do 12 

budem se Vám věnovat. 
Zvou  Vás učitelé a žáci 

Fantováci. 
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   Advent v knihovn ě 
 

Vánoční výstava spojená s jarmarkem 
Každoroční prodejní výstava dárkových předmětů z dílny žáků ZŠ 
v Omlenické ulici byla zahájena v úterý 14. 12. 2010 ve 13.30 hodin 
v dětském oddělení Městské knihovny v Kaplici. Příjemné prostředí 
knihovny a kouzelné výtvory dětí vždy podtrhují příjemný 
předvánoční čas, který je plný očekávání. Mnozí kapličtí občané si již 
nedovedou Vánoce bez tohoto „jarmaku“  představit. Tato akce je jen 
jednou z forem dlouhodobé vzájemné spolupráce Městské knihovny a 
Základní školy Omlenická. Dětské výrobky pak zdobí nejednu 
kaplickou domácnost nejen o Vánocích. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předvánoční punčování 2010  
v pobočce Blansko 
Oblíbené předvánoční posezení s přáteli nad hrnečkem punče. 
Vstupenkou bylo klubíčko vlny, které bylo použito na pletení šály 
ovčí babičky. Hodnotila se délka upletené části nebo zajímavý vzor. 
Vzhledem k nepříznivému počasí se dostavily jen ty nejvěrnější 
návštěvnice knihovny. Na akci se též přišel podívat redaktor 
Českokrumlovského deníku pan Martin Tröster. Aby měli i ostatní 
čtenáři možnost přidat svůj díl šály a tím získat drobnou cenu, bude 
pletení pokračovat ještě každé úterý do konce ledna 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. 1.   NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA PO ŘEŠÍNĚ   
Odchod z parku v 13.00 hodin. SOBOTA  
4. 1.   KLENÍ     11 km  
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hodin do Benešova nad Černou. 
Trasa: Benešov nad Černou – Klení – Kamenice – Dluhoště, autobus.  
11. 1.  Z KAPLICE DO BESEDNICE   12 km  
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Blansko – Přísečno – Bída… 
18. 1.  Z ROŽMITÁLU DO OMLENI ČKY  10 km  
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Rožmitálu na Šumavě. Trasa: 
Rožmitál na Šum. – Močerady – Zahrádka – Vracov – Omlenička, 
autobus.  
25. 1.  Z KAPLICE DO RYCHNOVA NAD MALŠÍ  11 km  
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Kaplice – Zámeček – Ješkov – 
Drochov – Všeměřice – Rychnov nad Malší, autobus.  
  

   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
v 1. pololetí roku 2011 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Leden  6. + 20. 1. 17. 1.  
Únor  3. + 17. 2. 14. 2.  
Březen   3. + 17. + 31. 3.   14. 3. 
Duben  14. + 28. 4.  11. 4. 
Květen  12. + 23. 5.  9. 5. 
Červen  9. + 23. 6.  6. 6. 
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Chaloupková M., referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
  

  Povinnost ohlašování …  pokračování ze str. 1 
 

Pro plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím datového 
standardu je provozovatelům nabízeno formulářové řešení 
v technologii Adobe LiveCycle ES. Elektronické inteligentní 
formuláře jsou proto k dispozici ve formátu PDF. Pro práci 
s webovými aplikacemi je zapotřebí internetový prohlížeč 
s instalovanými doplňky Adobe Reader a Adobe Flash, co 
nejaktuálnějších verzí. K vlastnímu provozu ISPOP bude k dispozici 
podpora ve formě webové Helpdesk a dalších nástrojů, př. 
zveřejňování odpovědí na nejčastější otázky k problematice ISPOP. 
Pro přístup k ISPOP bude provozovatelům, kteří neohlašovali do 
ISPOP údaje za rok 2009, zřízen individuální účet, jehož správa 
bude umožněna na základě přihlášení prostřednictvím 
přihlašovacího jména a hesla. Tyto údaje budou distribuovány 
pravděpodobně do datových schránek ohlašovatelů. Vlastní 
formuláře pro ohlášení agendy ovzduší, zpravidla s předvyplněnými 
stálými údaji souhrnné provozní evidence, by měly být, jako jedna 
z možností vytvoření hlášení ve formě datového standardu, 
k dispozici před koncem roku 2010. 
V průběhu ledna – března, tj. nejpozději do 31. 3. 2011, bude 
povinností všech provozovatelů středních, velkých a zvláště 
velkých zdrojů znečišťování ovzduší odeslat údaje uvedených 
agend ve formě datového standardu do ISPOP, který zajistí jejich 
distribuci příslušným orgánům ochrany ovzduší. Odpadá tak 
povinnost předávat tyto údaje v listinné podobě.  
Výše uvedená povinnost předávání údajů povinnou elektronickou 
formou bude zcela jistě vyžadovat zvýšené nároky na technické 
zabezpečení na straně ohlašovatelů i příjemců hlášení. Zejména 
v prvním ohlašovacím roce lze předpokládat problémy jak při 
vyplňování, tak předávání a zpracování údajů. Doporučujeme Vám 
proto sledovat informace uváděné na internetových stránkách 
www.ispop.cz a neodkládat registrace a vlastní zpracování hlášení 
až na konec ohlašovacího období. 

Chaloupková Monika, referentka OŽPaÚÚP, MěÚ Kaplice 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              leden 
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   Z historie  
 

Rodina Lausecker - pekaři v Kaplici 
 

Tato rodina po několik generací žila a vykonávala pekařské řemeslo v 
Kaplici. Byla to rodina  německá a do Kaplice přišla zřejmě s první 
vlnou vnější kolonizace ještě před třicetiletou válkou, kdy sem 
přicházelo německé obyvatelstvo z různých oblastí. 
Jako prvního pekaře tohoto rodu jsem určila Wentzla (1661 - 1738) a 
jeho bratra Philippa (1670 - 1739). Jako jejich 
rodiče jsou uvedeni otec Adalbert, měšťan a 
pachtýř ve městě Kaplici, a matka Sophia.  
Aby se z pekařského tovaryše Wentzela stal 
mistr, musel složit zkoušku. Důraz se při ní 
kladl především na pečivo z bílého těsta. Na 
pečení chleba se při ní kupodivu velký důraz 
nekladl a postupem času se k tomu přihlíželo 
čím dál tím méně. Již jako mistr pekařského 
řemesla je 16. března 1687 zapsán do cechu a 
přináší do něj tři kopy grošů, jeden sud piva, 
šest džbánů vína a čtyři libry vosku. Jeho bratr 
Philipp je do cechu zapsán o sedm let později. 
Na rozdíl od Wentzla se nedočkal potomka 
mužského pohlaví, kterého by v pekařině mohl 
vyučit. Naopak tomu bylo  u Wentzela. Ten se 
svou ženou Ewou (1670 - 1735) měl syna 
Johanna (1695 - 1758) a syna Jacoba (1701 - 
1765), kteří se oba v dospělosti stali mistry 
pekaři v kaplickém cechu.  
Johann se stal mistrem 12. června 1716. V tu 
dobu se již do cechu nepřinášely naturálie, 
zaplatil tenkrát pouze v groších, a to třicet tři 
kop. Jeho bratr Jacob se stal mistrem 12. 
července 1722. Tentýž rok se oženil se 
Sybillou rozenou Reichenschlägerovou, jejíž otec byl kaplickým 
kožešníkem. To zřejmě ovlivnilo i jeho potomky, syn Johann se stal 
kožešníkem, a ani jeho synové se k pekařskému řemeslu již nevrátili. 
Pouze Jacobův druhý syn Adalbert byl pekařem, za manželku si vzal 
dceru kaplického mlynáře Köplina Magdalenu. Měli spolu celkem 
devět dětí, ale dospělosti se dožily pouze čtyři. Na rozdíl od 
Jacobových potomků pekařské řemeslo díky Johannovi v rodině 
zůstalo. Jak jeho syn Wentzel (1730 - 1781), tak oba vnukové Anton 
a Josef byli pekaři.  
Bylo pravidlem a povinností každého mistra odvádět čtyřikrát ročně 
určitou částku peněz cechu, a to až do roku 1830. Wentzl ke konci 
svého života v tomto směru nebyl moc spolehlivý. V roce 1780 dlužil 
za druhé i třetí období. Až 24. března 1782 (rok po jeho smrti) 
manželka Katharina všechny dluhy doplatila. 
Jejich prvorozený syn Anton (1755 - 1813) žil a svou živnost 
vykonával v Kaplici v domě číslo 87 (později 117). Tento dům stál v 
dnešní ulici Na Bělidle, ale dnes je již zbourán. Anton zemřel ve věku 
58 let na břišní tyfus a živnost po něm převzal syn Josef (1780 - 
1870). Od roku 1808 byl ženatý se stejně starou Rozalií, rozenou 
Schulzovou, dcerou sklářského mistra. Pouze jejich druhý syn Anton 
se věnoval pekařskému řemeslu. Anton se narodil 17. srpna 1813  pár 
měsíců po smrti svého děda, možná také proto dostal jméno po něm. 
V patnácti letech byl u svého otce Josefa v učení. Z jeho učňovského 
vysvědčení z 30. května 1828 se můžeme dozvědět, že byl poměrně 
pilným a zručným tovaryšem. S Marií Pricklovou, dcerou tkalce z 
Českých Budějovic, měl tři děti. První dítě byla dcera Antonia. Ta se 
v dospělosti provdala za Thomase Pölderla, který také pocházel z 
pekařské rodiny v Kaplici. Dalšími dětmi byli synové Heinrich 
(hostinský v domě číslo 110, který sousedil s jeho rodným domem 
číslo 117) a Josef (pekař). Ten se ve věku necelých sedmadvaceti let 
oženil s o téměř čtyři roky starší Gabrielou, dcerou kaplického učitele 
Johanna Pfeifra. Josef byl také členem městské rady, konkrétně byl 
druhým obecním radou města (foto). Obě jejich děti zemřeli ve velmi 
útlém věku.  
Druhorozený syn Wentzla a Kathariny  Josef (1760- 1827) se stal 
mistrem 4. října 1773, stejně jako jeho bratr Anton.  Se svou o osm 
let mladší ženou Elizabethou žil v domě číslo 154. Tento rohový dům 

dodnes stojí a křižují se u něj ulice Dlouhá a Pohorská. Z jejich 
potomků se pekařskému řemeslu vyučil pouze Thomas (1795- 1865) 
Ten měl za ženu Annu Fürstovou, se kterou měl dva syny, Franze a 
Thomase, druhý z nich se stal také pekařem. Na jeho učňovském 
vysvědčení z roku 1858 je podepsán jako mistr, u kterého se učil, 
jeho otec. 
Thomasův bratr Franz byl bezdětný a nebyl ani ženatý. Vyučil se sice 
u svého otce také pekařem, ale už jeho hodnocení z učňovského 
vysvědčení z 19. června 1832 napovídá, že ho toto řemeslo příliš 

nenaplňovalo. Učení navštěvoval nevalně a jeho 
práce byla hodnocena jako průměrná. Zemřel 11. 
listopadu 1883 ve věku šedesáti šesti let jako 
žebrák. Jeho tělo nebylo ohledáno, takže příčina 
smrti není známa. 
Thomas měl dva syny Antona (zemřel v pěti letech 
na tuberkulózu) a Jakoba. Thomas i Katharina 
zemřeli poměrně brzy, když se Jakob 24. ledna 
1875 ženil s dvacetiletou Marií Schimankovou, byli 
již oba po smrti a on vedl pekárnu sám.  V 
matričním záznamu o jejich sňatku je uváděn jako 
mistr pekař, ale u záznamů narození jeho dětí je 
psáno, že je pekař a hostinský. Otevřel si tedy 
nejspíš v domě číslo 154, který se dědil již čtvrtou 
generaci, ještě mimo pekařství i výčep piva. 
Marie a Jakob měli devět dětí, ale pouze dva syny. 
Syn Augustin se narodil 2. srpna 1877 a stal se také 
pekařem a hostinským v domě číslo 154. Dne 11. 
ledna 1910 se oženil s o mnoho mladší Sophií 
Munzovou, které bylo v době sňatku teprve 
šestnáct let a Augustinovi už třicet dva. Podle 
posledního záznamu z roku 1908 v pokladní knize 
cechu je Augustin v Kaplici již jediným mistrem 
pekařem s příjmením Lausecker.  Zaměstnání 
Augustinova bratra Josefa se zásadně lišilo, nemělo 
už nic společného s řemeslem. Byl totiž 

zaměstnancem okresní nemocenské pojišťovny. V roce 1922 se 24. 
srpna oženil s Magdalenou, dcerou Albina Myslivce, sekretáře 
politického obvodu Kaplice. Magdaleně bylo v den svatby stejně jako 
ženě jejího švagra, tedy 16 let. 
Potomky Marie a Jakoba mé pátrání po členech této pekařské rodiny 
končí. Důvodem je nedostatek dalších pramenů. Mladší záznamy 
podléhají zákonu o matrikách (č. 301/2000 Sb.). 

Hana Kvasničková 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování pracovnicím Městského 
úřadu Kaplice 
Rádi bychom poděkovali paní Eva Gušlové a Janě Tomanové za 
příkladnou spolupráci s Policií České republiky.  

Policie ČR, oddělení Kaplice  
 

Poděkování od Pečovatelské služby 
Města Kaplice 
Jménem všech klientů Domu s pečovatelskou službou v Kaplici a 
zaměstnanců Pečovatelské služby Města Kaplice bychom chtěli 
vyjádřit vřelé poděkování našim sponzorům, hotelu Zlatý Kříž a to 
jmenovitě panu Kamilu Voncovi a Radku Lattnerovi za štědrý 
sponzorský dar, díky němuž se podařilo uspořádat již tradiční 
vánoční posezení s občerstvením pro klienty naší služby v prostorách 
salonku hotelu Zlatý Kříž. Děkujeme za finanční podporu a celému 
personálu za pomocnou ruku. 
Velmi děkujeme panu Ondřeji Vopálkovi, který hrál k poslechu i k 
tanci na vánočních večírcích pro klienty DPS v Kaplici i v DCHB 
v Blansku. 
Hluboké uznání a poděkování patří rovněž paní Měšťanové, která již 
tradičně každý rok pořádá mikulášskou nadílku pro klienty DPS. 
DĚKUJEME.  

Kolektiv zaměstnanců Pečovatelské služby Města Kaplice 
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Foto: Koncert s Českou mší vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby, v podání 
Chrámového pěveckého sboru Velešín 20. prosince 2010 v kostele sv. Petra a 
Pavla v Kaplici. Město Kaplice a KIC Kaplice děkují sponzorovi tohoto 
koncertu JEDNOTĚ DS KAPLICE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Řádková inzerce 
 

Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. 
v infocentru Kaplice v Linecké ulici 434 v Kaplici (budova kina).  
Cena inzerátu je 20,- K č.  
  
Prodám rodinný dům v Kaplici nedaleko centra. Cena k jednání 
1 250 000,- Kč. Tel. 724 054 743.  
 
Prodám garáž u školního statku. Tel. 777 922 548  
 
V průběhu června 2010 se ztratil černý jezevčík, slyšící na jméno 
Míša, mezi Kaplicí a Hubenovem. Máte-li o něm někdo nějaké 
zprávy, prosím ozvěte se na číslo 720 576 936.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

Náměstí 206, 382 41 Kaplice 
e-mail: info@proxima-kaplice.cz 

Tel., fax 380 312 827, 380 312 820 
*************************************************** *********************************** 

 

 • PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ 
• PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM 
• MĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
   A KE KOLAUDACI STAVEB 
• SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
   BEZ POPLATKŮ  
• POMŮŽEME ZAJISTIT ÚVĚR NA KOUPI 
   NEMOVITOSTI 
   
 Z nabídky vybíráme: 
-   ZASÍŤOVANÉ  STAVEBNÍ  POZEMKY V KAPLICI  
-   REKREAČNÍ DŮM DESKY U MALONT 
-   MENŠÍ STATEK V KVĚTOŇOVĚ   
-   ŘADOVÝ RD V BĚLÉ U MALONT   
-   2  DOMY V BESEDNICI 
-   RODINNÝ DŮM V KAPLICI – NÁDRAŽÍ – SLEVA!!! 
 

Hledáme pro své klienty domy, byty, pozemky. 
Prodejte svoji nemovitost,dostanete peníze,  

které požadujete. 

STUDIO LAURA  
* 728 260 377, Linecká 413 
Michaela Bajkaničová – KADEŘNICE 

Kristýna Michlová (úterý) – KADEŘNICE 
Michaela Kubíková – KOSMETIKA, PEDIKÚRA, MANIKÚRA, 

NEHTOVÁ MODELÁŽ  
Štěpánka Čermáková – PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE  
Hana Němcová – TETOVÁNÍ, PERMANENTNÍ MAKE UP  
Petr Kubů – MASÁŽE, LYMFOVEN  (130,- Kč), sleva pro 

pojištěnce VZP 
Ludvík Touš – 13. 1. od 15.00 hodin IPL pulzní sv ětlo ARIANE  

Štěpánka Havlíčková (objednání sms 728  260 307) – 
KOSMETIKA, PEDIKÚRA, SOLÁRIUM  

ULTRAZVUKOVÁ LIPOSUKCE + LYMFOVEN   
výsledky zaručeny po 1. ošetření 

  
 

 

HLEDÁME KADE ŘNICI NA ŽL 
 

Poděkování občanům   
MO ČSSD Kaplice tímto dodatečně děkuje všem občanům našeho města, kteří 
se zúčastnili říjnových voleb a zvláště těm, kteří podpořili ČSSD v komunálních 
a senátních volbách. A pak všem občanům našeho města přejeme v novém roce 
2011 hodně zdraví, štěstí a pohody.                  Za MO ČSSD Kaplice Ševčík Jiří  

 
Betlém na Vánočním jarmarku 
 v Domě dětí a mládeže Kaplice 

Společná práce dětí ze zájmového kroužku keramiky 
 
 


