
Krampus show Kaplice 2018 a „Zimní
festival“ – informace pro občany 

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
tento sloupek je po-

sledním v roce 2018,
a tak bych se rád vrá-
til k některým událos-
tem posledních měsí-

ců. Jednou z nejdů-
ležitějších bylo ustavující zasedání
Zastupitelstva města Kaplice, kde byli
voleni představitelé města, zástupci
rady a kontrolního a finančního vý-
boru. V následujícím článku se mů-
žete seznámit s prioritami koaliční
dohody, které vycházejí z volebních
programů, potažmo potřeb našeho
města.

Další, avšak nepříjemnou událostí,
je problematická rekonstrukce sálu
kulturního domu. Ve výběrovém ří-
zení vyhrála firma dle zákona s nej-
nižší nabídkovou cenou, ale po
zahájení prací docházelo k prodlevám
a neustálým problémům ze strany
dodavatele. Dle doporučení staveb-
ního dozoru jsme dospěli k rozhodnutí
odstoupit od smlouvy a to i s rizikem,
že nás očekávají velké komplikace při
realizaci nasmlouvaných kulturních
akcí. Plesová sezóna bude muset pro-
běhnout v omezeném počtu v sále
Slovanského domu. Některé koncerty
proběhnou na náměstí, jiné budou
přesunuty do jarních měsíců. Bohužel
se to dotkne i tradičního novoročního
koncertu, což mě velice mrzí a za co
se i omlouvám. Rád bych touto ces-
tou upozornil na změny kulturního
programu, které budou včas inzero-
vány v tisku, plakátech i rozhlasu.

V nejbližší době nás čeká zahájení
adventu s tradičním rozsvěcením vá-
nočního stromu, které proběhne v
neděli 2. prosince s hudebním vystou-
pením žáků ZUŠ Kaplice. Na postave-
ném pódiu bude 15. prosince zahájen
Zimní festival spojený se 7. ročníkem
Krampus show Kaplice. 
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Vážení spoluobčané
V sobotu 15. 12. 2018 proběhne v Kaplici

7. ročník „Krampus show Kaplice“, pořada-
telem akce je společnost Production 1, a.s.
a „Zimní festival“, pořadatelem je KIC Kap-
lice.

V souvislosti s přípravou a průběhem akcí
bychom Vás rádi seznámili se souborem do-
pravně bezpečnostních opatření, z nichž vy-
plývají různá omezení pohybu automobilů a
osob zejména v centru města, kdy naším
cílem bylo tato omezení co možná nejvíce
eliminovat. 

Přesto není možné takovouto akci bez ur-
čitých omezení připravit a pořádat, a proto
Vás tímto opět žádáme o pochopení a re-
spektování následujících opatření, pokynů a
doporučení a o spolupráci s pořadateli a or-
ganizátory akce, vedoucí k zajištění bezpeč-
nosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akcí.

Přehled dopravně bezpečnostních opa-
tření: 
1. Pátek 14.12. od 8:00 do soboty
15.12 do 23:00 – zákaz parkování a
stání v ulicích:

a) Linecká od křižovatky s ulicí Horská 
a Široká směr náměstí

b) Náměstí
c) Novohradská
d) Farské náměstí
e) Kostelní 
f)  Široká
g) Parkoviště v ulici Tržní ulici u pošty
h) Parkoviště v ulici Českobudějovická 

„u Ševčíků“
2. Pátek 14.12. od 8:00 do soboty 15.12.
do 23:00 – zákaz vjezdu do centra
města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

a) Ulice Linecká od ZUŠ
b) Ulice Linecká – na křižovatce s ulicí 

Horská a Široká (zákaz odbočení vlevo
z ulice Horská)

c) Vjezd na Farské náměstí z ulice 
Pohorská a od Blanska z Bělidla

3. Pátek 14.12. od 16:00– zákaz odbočení
vpravo z ulice Horská do ulice Linecká
4. Sobota 15.12. od 11:00 do soboty
15.12. do 23:00 – zákaz vjezdu do cen-

tra města. Zákazy vjezdu:
a) Na začátku ulice Horská na křižovatce    

s ulicí Českobudějovická
b) Konec ulice Pohorská na křižovatce 

s ulicí Kostelní 
c) Začátek Farského náměstí ve směru z

ulice Bělidlo do Pohorské ulice – zamezení
průjezdu vozidel Farským náměstím z ulice
Pohorská a od Blanska 

• Objízdné trasy směr Blansko a Benešov
nad Černou a z opačného směru: 
- Pro osobní automobily – ulice Pobřežní
se semafory 
- Pro nákladní automobily bude umož-
něn průjezd otevřením zábran a dále na
obchvat Kaplice
- Pro autobusové spoje a vozidla IZS
podle jízdního řádu a v případě potřeby
jim bude umožněn průjezd otevřením
zábran

d) Ulice Dlouhá od křižovatky s Pohorskou
e) Ulice Linecká přechod „u hasičů“ 
f)  Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá 
- Autobusové spoje a vozidla IZS – podle
jízdního řádu a v případě potřeby jim
bude umožněn průjezd otevřením zábran

5. Sobota 15.12. od 13:00 do 22:00 –
úplná uzavírka města. Zákaz vjezdu do
Kaplice na těchto místech:

a) Ulice Českobudějovická u Domova pro
seniory

b) U čerpací stanice na LPG na sídlišti Na
Vyhlídce (nebo již sjezd u PENNY)

c) Ulice Omlenická za odbočkou k obchod-
nímu centru Albert (nebo již sjezd u 
Policie ČR)

d) Ulice Linecká na sjezdu z kruhového
objezdu směr centrum

e) Začátek ulice K Zámečku po odbočení 
z obchvatu 

f) Ulice Pohorská za odbočkou k SOU Kap-  
lice

• Vjezd do města bude umožněn po pro-
kázání trvalého bydliště v OP, nebo na
zvláštní povolení vydané v KIC nebo na MÚ

• Pohyb z města bez omezení 
• Na počátku uzavírek stanoviště pořa-

datelské služby
• Pohyb složek IZS bez omezení

pokračování na str. 3  
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Jako host vystoupí na stage na ná-

městí česká rocková legenda Aleš
Brichta se skupinou Aleš Brichta Pro-
ject. Dle názorů a doporučení občanů
našeho města jsme se rozhodli zasa-
hovat do běžného života lidí co nej-
méně, a proto i dopravní a jiná
omezení budou v minimální míře
ovlivňovat chod města. Ve středu 19.
prosince zazpívá v 19 hodin na ná-
městí téměř čtyřicetičlenný pěvecký
sbor s vynikající zpěvačkou Zuzanou
Stirskou, vstupné bude dobrovolné. Za
zmínku stojí i pozvánka na Živý bet-
lém, který se na náměstí bude konat
22. prosince.

V letošním roce se chystá třicátá
cesta skautů s Betlémským světlem. V
Linci si jej letos převezmou skauti z
Českých Budějovic a z Plzně. U nás
bude předáváno 23. prosince od 17
hodin v kostele sv. Petra a Pavla za hu-
debního doprovodu ZUŠ Kaplice. V ne-
dávné době se Češi skládali na nové
varhany pro Chrám sv. Víta v Praze.
Domnívám se, že by bylo pěkné při-
spět na obnovu našeho kostela pro-
střednictvím nově zřízeného
nadačního fondu, jehož číslo účtu
bude zveřejněno na webových strán-
kách města.

Na samý závěr bych Vám všem rád
popřál klidné prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví, štěstí a
pohody.

Váš starosta Pavel Talíř

Slovo z radnice

Oznámení 
pro plátce 
místních poplatků

Vážení občané, 
v souvislosti s přechodem na nový

ekonomický systém úřadu Vám ozna-
mujeme, že místní poplatky (odpady,
psi, hrobová místa) na rok 2019 bude
možno z technických důvodů vkládat na
pokladně úřadu  od 21. 1. 2019.

Dovolujeme si požádat všechny, kdo
platí poplatky za odpady převodem z
účtu, aby si zavolali na telefonní čísla
380 303 152, 380 303 153 nebo napsali
na e-mail: malcatova@mestokaplice.cz
k nastavení nového variabilního sym-
bolu. Přechodem na nový systém budou
jednotliví poplatníci evidováni pod vlast-
ním variabilním symbolem z důvodu za-
jištění lepší přehlednosti poplatkové
agendy. Pokud byste hradili poplatek
pod stejným variabilním symbolem jako
doposud, nemuselo by dojít ke správ-
nému spárování Vámi uhrazené částky.

Děkujeme Vám za pochopení a pře-
jeme úspěšný nový rok. 

Informace pro občany 

• Tepelné hospodářství – bude rozhodnuto
o technologii vytápění s přípravou provádě-
cího projektu včetně investiční připrave-
nosti (finance) k realizaci s výhledem na
dalších 20 let
• Pokračovat v privatizaci domů čp. 509 a
510, připravit další vhodné byty k prodeji
• Ulice Gen. Fanty – zrevidovat projekt a
připravit projektovou dokumentaci k reali-
zaci
• Dostavba II. etapy obchvatu (záležitost
JčK z pohledu města být nápomocni k co
nejrychlejší realizaci)
• Realizovat výběrové řízení v roce 2020 na
dodavatele služeb pro čistírnu odpadních
vod a rozvody vody po městě  
• Podpora kultury a sportu – finanční pod-
pora významných sportovních a kulturních
akcí s využitím grantových a dotačních ti-
tulů
• Systematické budování a rekonstrukce
sportovišť a zajištění jednotné a pravidelné
péče o tato zařízení – dokončení rekon-
strukce koupaliště, rekonstrukce sportovní
haly na Bělidle
• Příprava rekonstrukce vnitřního zařízení
polikliniky s možnou realizací dle možností
rozpočtu

• Posílení Městské policie Kaplice o 2 strá-
žníky v tomto volebním období
• Podpora a rozvoj předškolního a základ-
ního vzdělávání; podpora středního školství
v Kaplici s vyřešením střediska odborné vý-
chovy – (rekonstrukce restaurace Slovan-
ský dům)
• Zodpovědnost radních za jednotlivé ob-
lasti 
• Revize dopravních opatření ve městě a v
osadách
• Podpora občanského života v osadách
(pokračování v dalších opravách infrastruk-
tury
• Vyřešení bioodpady (vybudování kompos-
tárny) a umožnění obyvatelům města zí-
skat domácí kompostéry za přispění
programu MŽP
• Analýza turistického ruchu a jeho podpora
• Smart City – využití nových technologií
pro úřad a občany města (vytvořit komisi
pro Smart City)
• Podpora sociálních služeb a vytvoření sy-
stému chráněného bydlení

Výše jsou uvedeny pouze hlavní body, které
budou rozpracovány ve strategickém doku-
mentu města Kaplice.

Prioritní témata 
na volební období 2018 - 2022 

Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám jmé-
nem celého týmu komunitního plánování
a všech pracovních skupin předala několik
informací o tom, co se v současné době v
souvislosti poskytováním sociálních služeb
na Kaplicku děje.  

Jednou z cest, jak na místní úrovni re-
alizovat sociální služby tak, aby co nejvíce
odpovídaly místním poměrům a potřebám
občanů, je tzv. komunitní plánování soci-
álních služeb. Díky této metodě je pravi-
delně reflektován současný stav
poskytovaných sociálních služeb pro děti
a mládež, seniory a zdravotně postižené
občany a osoby v krizi. Cílem komunitního
plánování je vytvoření optimální sítě soci-
álních služeb na míru, které budou pro
občany dostupné, kvalitní a budou odpo-
vídat jejich potřebám.

Na tvorbě komunitního plánu se v sou-
časné době podílejí tři pracovní skupiny
sestavené z řad odborníků i široké veřej-
nosti. Každá z těchto pracovních skupin se
soustřeďuje na sociální služby pro tři již
zmíněné cílové skupiny (děti a mládež,
senioři a zdravotně postižení, osoby v
krizi).  

Jedním ze způsobů, jak občany zapojit
do tvorby sociálních služeb a zjistit, zda

vůbec mají přehled o sociálních službách
poskytovaných v jejich okolí, je anketa.
Protože bývá tato technika sběru dat ne-
oblíbená, byla pracovními skupinami vy-
tvořena tak, aby byla srozumitelná a
jednoduchá. Pokud máte zájem zapojit se
do procesu tvorby sítě sociálních služeb
na Kaplicku, anketa je veřejně dostupná
na sběrných místech - Městská knihovna,
Odbor sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice
(kancelář č. 204), Úřad práce - Oddělení
dávek pomoci v hmotné nouzi (kancelář
č. 11), Podatelna MěÚ Kaplice. Dále je
možné anketu vyplnit a odeslat v elektro-
nické podobě prostřednictvím odkazu
(https://www.survio.com/survey/d/K9V1
O5L3H9L5F4R6T ), který je dostupný na
stránkách www.mestokaplice.cz.

Protože se často setkáváme s názorem,
že občané nemají příliš přehled o tom,
jaké sociální služby jsou na jejich území
poskytované, budou v následujících čí-
slech zpravodaje představeny jednotlivé
sociální služby se zaměřením na různé cí-
lové skupiny.

Všem, kteří mají zájem aktivně se zapo-
jit do procesu komunitního plánování so-
ciálních služeb na území ORP Kaplice a
vyplní jednoduchou anketu, děkujeme. 

Sociální služby na Kaplicku

H. Smejkalová, komunitní plánování



strana 3

Informace pro občany

pokračování ze str. 1

6. Sobota 15.12. od 13:00 do 22:00
vstup do centra města přes turnikety
pouze pro lidi se vstupenkouna Krampus
show, nebo rezidentní vstupenkou podle
místa bydliště. Turnikety nebo „stopky“
budou na těchto místech:
• Ulice Linecká u LŠU a „hasičů“ – TURN 
• Konec ulice Horská na křižovatce s ulicí Li-
necká – STOP
• Začátek ulice Českobudějovická u Slovanu
– STOP
• Začátek ulice K Malši mezi optikami – STOP
• První vyústění ulice Pobřežní na Farské ná-
městí – STOP
• Vjezd a vchod na Farské náměstí od
Bělidla – TURN
• Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí
Kostelní – STOP
• Začátek ulice Masná u PC Servisu
• Ulice Pivovarská na křižovatce s ulicí Dlouhá
• Ulice Široká na křižovatce s ulicí Dlouhá –
STOP
• Ulice Dlouhá na křižovatce s ulicí Široká –
STOP
• Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá –
STOP

Více informací o celé akci včetně přehled-
ných mapek bude uvedeno na:

www.krampuskaplice.cz
http://www.mestokaplice.cz/
http://www.ikaplice.cz/

Pro informace k produkci Krampus kontak-
tujte pořadatele, společnost Produkce 1 na
kontaktu:

produkce@krampuskaplice.cz

V případě nejasností či dotazů ohledně do-
pravně bezpečnostních opatření se obraťte na
tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz, 
380 303 118
info@kickaplice.cz, 380 311 388

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné cho-
vání zajistí spolu se všemi opatřeními ze
strany organizátorů hladký a zejména bez-
pečný průběh celé akce.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!

Krampus show
- informace 

V úterý 23. října 2018 převzalo na Kraj-
ském úřadě Jihočeského kraje z rukou
hejtmanky Ivany Stráské 13 osob, měst a
obcí pamětní plakety „Péče o válečné
hroby“ Ministerstva obrany České repu-
bliky. Slavnostnímu aktu byl přítomen Im-
rich Vetrák z Odboru pro válečné veterány
Ministerstva obrany České republiky. Pla-
keta je symbolickým oceněním příkladné a
záslužné práce v této oblasti. Obdrželi ji zá-
stupci devíti měst a obcí a čtyři jednotlivci.

Za dlouholetou a vzornou péči a celkovou
rekonstrukci pomníků padlým ve světových
válkách ve správním obvodu bylo oceněno
i město Kaplice. Město také finančně pod-
pořilo projekt obnovy pomníku 91. pěšího
pluku z Českých Budějovic v lokalitě Mrzli
Vrh ve Slovinsku, kde v bojích 1. světové
války mezi ostatními padlo i několik odve-
denců z Kaplicka. Do Kaplice putovalo ještě
jedno ocenění, a to pro paní Jitku Čampu-
lovou, za celoživotní významný přínos v
péči, údržbě a úpravě válečných hrobů z
období 1. a 2. světové války v Kaplici a za
činnost v Českém svazu bojovníků za svo-
bodu.

Válečnými hroby jsou místa, kde jsou po-

hřbeny ostatky osob, které zahynuly v dů-
sledku aktivní účasti ve vojenské operaci
nebo válečného zajetí, nebo ostatky osob,
které zahynuly v důsledku účasti v odboji
nebo vojenské operaci v době války. Jsou
jimi také pietní místa (pamětní desky,
pomníky nebo památníky), která takovéto
osoby připomínají. Údaje o válečných hro-
bech v rámci svého správního obvodu
shromažďuje a aktualizuje obecní úřad
obce s rozšířenou působností. Aktuálně je
ve správním obvodu ORP Kaplice evido-
váno 38 válečných hrobů připomínajících
více než 550 obětí válek. Na území města
Kaplice se nacházejí takováto místa 4.

Symboly použité na pamětní plaketě Péče
o válečné hroby:

Základním motivem lícové strany pamětní
plakety je plamen symbolizující, jak vše
spalující oheň války, tak plamínky svíček na
hrobech padlých, i přeneseně věčnou
paměť na válečné oběti, kterou je třeba ne-
ustále udržovat a ochraňovat. Tvar pla-
mene připomíná také slzu odkazující na
smutek pozůstalých. Základní motiv je do-
plněn stylizovanou stélou s českým lvem,
která odkazuje na hroby československých
a českých vojáků, padlých za vlast po
celém světě.

Městu Kaplici a paní Jitce Čampulové
byly uděleny pamětní plakety Minister-
stva obrany ČR za péči o válečné hroby

Milan Kadič, kancelář starosty

Rada města a školská rada plně
stojí za výsledkem výběrového řízení
a za jmenování PhDr. Zdeňky Lovčí
ředitelkou střední školy v Kaplici a
jednoznačně nové vedení školy pod-
porují.

Rada města i školská rada jsou při-
praveny plně spolupracovat s nově
jmenovanou ředitelkou a pedagogic-
kým sborem a společně se tak podí-
let na všech krocích, které povedou
k potřebnému zvýšení zájmu o stu-
dium na střední škole v Kaplici.

Prohlášení Rady
města Kaplice a Škol-
ské rady Gymnázia,
SOŠE a SOU, Kaplice

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám oznámili, že je zprovoz-

něn nový vstup na hřbitov v Kaplici z loka-
lity Nové domovy. Je zde osazena nová
kovaná branka umístěna ve spodní části
hřbitova pod parkovištěm podél hřbitovní
zdi v Nových domovech před č.p. 442. Do
konce prosince letošního roku by měl být
od tohoto vstupu vybudovaný chodník na-
vazující na parkoviště před hřbitovní zdí. 

Nová je také kovaná hlavní vstupní brána
na hřbitov, která odpovídá charakteru hř-
bitova. Ve stejném designu bude osazena
také branka z boční strany smuteční síně a
bude tak zprovozněn další vstup na hřbitov
navazující na nově zřízené schodiště ve-
doucí na parkoviště pod hřbitovem. 

Do konce letošního roku by měly být do-
končeny stavební práce probíhající v pro-
storu hřbitova. Další fáze stavebních úprav
hřbitova bude probíhat v příštím roce.  

Branka na hřbitov

Rada města Kaplice na své 1. schůzi
konané dne 19. listopadu 2018 přijala
usnesení, kterým  schvaluje cenu ná-
jemného z bytů v majetku města Kap-
lice ve výši 70,00 Kč/m² s platností od
01.12.2018, schvaluje zvýšení nájem-
ného z bytů v majetku města Kaplice
s nájemní smlouvu na dobu neurčitou
o 20 % (ze 45,00 Kč/m² na 54,00
Kč/m² a u nově zrekonstruovaných
bytů z 50,00 Kč/m² na 60,00 Kč/m²)
s platností od 01.03.2019.

Zvýšení nájemného
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Ze škol

Základní umělecká škola Kaplice 
Anežka Opekarová, foto P. Ptáček

ZUŠ Kaplice zve

22.10.2018 připravila ZUŠ Koncert ke
100. výročí založení Československa, na
kterém zazněly skladby českých autorů a
národní písně. Foto viz níže. 

Cyklus koncertů duchovní hudby v po-
dání mladých muzikantů

V listopadu proběhly dva koncerty z cyklu
koncertů:  v Brloze (kostel sv. Šimona a
Judy), ve Frymburku (kostel sv. Bartolo-
měje). Na koncertech spolupracují žáci a
vyučující ZUŠ Kaplice a ZUŠ Český Krum-
lov. Poslední z koncertů proběhne již v čase

adventním.
Pozvání na adventní koncert:
Duchovní a dětská sborová hudba zazní

na adventním koncertě v kostele sv. Miku-
láše v Soběnově v neděli 16. 12. 2018 od
16:00 hodin. Účinkovat budou Pěvecký
sbor ZUŠ ve Vyšším Brodě, Zpěváčci z Br-
loha pod vedením Kláry Remsové a Kře-
mežské flétnové kvinteto učitele Jana
Čížka, který se také postará o klavírní a
varhanní doprovod. Za vstřícnost děkujeme
panu faráři Mgr. Janu Mikešovi, jenž po
koncertě zajistí s farníky teplé občerstvení.

Další informace na www.zuskaplice.cz

Ve čtvrtek 22. listopadu jsme se již po
čtvrté zapojili do filmového projektu Měsíce
Filmu na školách – Příběhy bezpráví. Téma-
tem letošního ročníku se stal únor 1948. Po
zhlédnutí filmu In nomine patris následo-
vala beseda s pamětníky – s paní Marií
Štefflovou, s MVDr. Pavlem Honetschläge-
rem a MUDr. Václavem Brunou. Díky vy-
právění osobních příběhů hostů si studenti
a žáci mohli lépe představit onu nelehkou
dobu. Tímto jim samozřejmě patří veliké
poděkování. Jsme také potěšeni, že po-
zvání přijali i učitelé a žáci ZŠ Fantova. 

Pochopit naši his-
torii je důležité
Jana Kopúnová, G, SOŠE a SOU 

• 2.12. od 17.00 Rozsvěcení Vánoč-
ního stromu -  náměstí

• 8.12. od 14.00 Mikulášský koncert
Blansko - Kostel sv. Jiří

• 8.12. od 18.30 vystoupí žáci ZUŠ
na Adventním koncertě v Pohoří na
Šumavě

• 10.12. od 17.00 I. Vánoční koncert
žáků – kaple ZUŠ

• 11.12. od 17.00 II. Vánoční kon-
cert žáků – kaple ZUŠ

• 12.12. od 18.00 Česko zpívá ko-
ledy – před kinem

• 16.12. od 14.45 Rozsvěcení Vánoč-
ního stromu – Omlenička

• 16.12. od 16.00 Koncert duchovní
hudby v Soběnově – kostel sv. Miku-
láše

• 17.12. od 17.00 XI. Vánoční zpí-
vánky - sál ZUŠ

• 20.12. od 17.00 Koncert žáků v
Dolním Dvořišti - kostel sv. Jiljí

• 23.12. od 16.00 předávání betlém-
ského světla - kostel sv. Petra a Pavla

Podzim se s námi pomalu loučí a přichází
k nám čas adventní. V mateřské škole jsme
společně pozorovali krásy podzimního ob-
dobí, sbírali jsme barevné listy, ze kterých
si děti tvořily například Skřítky podzim-
níčky, prožili jsme společně strašidelné do-
poledne a do naší školky zavítala i různá
divadla se svými pohádkami. Předškolní
děti potěšily svým vystoupením v listopadu
seniory ve Slovanském domě v Kaplici. Čas
ale plyne jako voda a my už vítáme další
krásné období, a tím je advent. K němu již
tradičně patří i vánoční besídky v mateřské
škole. V letošním roce si nejmenší děti z
1.třídy pro rodiče přichystaly vystoupení se
zimní tematikou pod názvem Sněhuláci.
Druhá třída bude přivolávat zimu s před-
stavením o Martinovi na bílém koni. Děti ze
třetí třídy se s podzimem rozloučí pohád-
kou „Proč odlétáš, vlaštovičko?“. Čtvrtá
třída si pro rodiče nachystala besídku o roč-
ních obdobích – Jaro, léto, podzim, zima.
Pro čtvrtou třídu to bude i zároveň poslední
besídka ve stávajících prostorech odlouče-
ného pracoviště Mateřské školy 1.máje
Kaplice. Od 1.ledna 2019 se tato třída pře-
souvá do nové mateřské školy, a to do No-
vých domků Kaplice. Dětem přejeme, aby
se jim v nové školce líbilo. 

Chtěli bychom Vám popřát poklidné pro-
žití svátků vánočních a šťastný nový rok.

Než zazvoní 
zvoneček a rozsvítí
se stromeček
Marie Toncarová, MŠ 1. máje 

V pátek 26. 10. 2018 jsme si celá škola
připomněli 100leté výročí vzniku samo-
statné Československé republiky.

Během dopoledne si žáci zpracovávali vě-
domostní pracovní listy, kde získali důležité
informace ohledně vzniku samostatného
Československa i o tom, co tomu předchá-
zelo. Nechyběly ani praktické úkoly, hry a
kvízy na chodbě školy. Poté jsme se všichni
sešli před budovou školy, kde proběhlo
slavnostní sázení lípy srdčité, která je
naším národním stromem. Nesměl chybět
slavnostní projev naší paní ředitelky a ještě
taková maličkost, ke kořenům jsme uložili
do plechové schránky naše vzkazy budou-
cím generacím.

Bylo by hezké zakončit slovy Václava
Klause ml.  “úkolem každého z nás na
tomto světě je vychovat z dětí slušné lidi,
schopné starat se sami o sebe. Tím přispě-
jeme humanitě, solidaritě ,  lidstvu a také
zachovat Českou republiku dalším genera-
cím. Protože to je náš domov, místo, odkud
se na svět díváme. To je naše vlast a nej-
lepší součást světa“. 

100leté výročí re-
publiky v ZŠ...
Milada Halabrínová, ZŠ Omlenická 
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Městská knihovna 

Máme tu opět předvánoční čas. Letos
se  již po sedmé sešli všichni jarmareč-
níci a jarmarečnice na Kaplických
dnech s řemesly a jarmarkem. Tento
ročník byl velice úspěšný, prodejců se
se sjelo na tři desítky, jarmark proběhl
ve  Slovanském domě. Každý návštěv-
ník si mohl vybrat pro sebe i své blízké
z nepřeberného množství vystavova-
ných výrobků.  Někteří prodejci si při-
pravili dílnu, kde si každý mohl
výrobek zhotovit. Jsme rády, že jste s
námi mohli nasát vánoční atmosféru.
Vaše knihovnice!

6. 12. 2018 
Mikulášská slavnost pro batolata
(děti do 4 let)
Start se světýlkem od brány u pošty
16.30 – 17.00 hodin
Co vás čeká???
• Čertovská stezka
• Adventní zahrádka s andělem
• Mikulášská nadílka 

3. 12. - 6. 12. 2018 
Den pro dětskou knihu
(v době výpůjčních hodin knihovny)
• Vyzkoušíte si, jak se píše komiks?
• Splníte zábavné úkoly?
• Přidáte se ke Kůstkově čtenářské

výzvě? Těšíme se na vás v knihovně!

13. 12. 2018 v knihovně od 17 hodin
Beseda Švýcarsko, Kamčatka

Upozornění pro čtenáře knihovny:
31. 12. 2018 bude knihovna v obou
odděleních zavřena.

Přejeme vám všem klidné a spokojené
Vánoce.

• Změna půjčovní doby v zimních mě-
sících (prosinec – březen) – úterý 14.00
– 17.00 

• Pozvání na společné již desáté PUN-
ČOVÁNÍ (úterý 4.12.2018 od 15.30
hodin)

• Pozvání na oblíbený Mikulášský kon-
cert, který se koná 8.12.2018 ve 14.00
hodin v kostele svatého Jiří v Blansku –
účinkovat budou žáci ZUŠ Kaplice a ne-
bude chybět ani svatý Mikuláš s andě-
lem

Pobočka knihovny
Blansko

“Jak nenaletět nekalým praktikám.”

Dne 1.11.2018 se v Městském divadle v
Českém Krumlově uskutečnilo představení
divadelní skupiny PNUTÍ, které bylo určeno
především pro seniory. Představení obsa-
hovalo hrané scénky vycházející z konkrét-
ních případů řešených v minulosti policií.
Tyto scénky byly vždy doplňovány speci-
alisty z Policie ČR a Městské policie o od-
borné komentáře a poučení do budoucna.
V průběhu  představení docházelo i k vzá-
jemné diskusi mezi účinkujícími a diváky,
kteří přinášeli i své zkušenosti a postřehy.
Toto představení bylo připravováno členy
komise prevence kriminality MěÚ Kaplice
již v průběhu roku 2018, jako jiná netra-
diční a zábavnější forma prevence. Na spo-
lupráci jsme se dohodli s Městskou policií v
Českém Krumlově a Kaplici. Uvedené
scénky a náplň představení jsme ladili s
herci v rámci schvalovacího řízení  ve Škol-
ním policejním středisku v Lišově.  Celou
akci v Českém Krumlově podpořil svou
účastí i krajský policejní mluvčí mjr. Mgr. Jiří
Matzner. Musím poděkovat  vedoucímu
strážníkovi MP Kaplice p. Grigovi, který se
bravurně zhostil funkce odborného konfe-
renciéra. Podporu celé akci vyslovil i sta-
rosta města Kaplice Mgr. Pavel Talíř, který
se uvedené akce také osobně zúčastnil. Pro
zájemce  uvedeného představení poskytlo
Město Kaplice  bezplatnou autobusovou do-
pravu. Závěrem bych uvedl, že toto pilotní
představení přineslo své ovoce, o čemž
svědčí i celkem hojná účast, jak z Kaplicka,
tak i z Českokrumlovska.  Do budoucna se
budeme v rámci prevence a možností po-
koušet o nové aktuálnější pokračování to-
hoto představení. Závěrem bych chtěl ještě
poděkovat vedení Městského divadla v Če-
ském Krumlově za bezplatné poskytnutí di-
vadelního sálu a podporu celé akce. 

Zábavná forma pre-
vence kriminality
J. Kolín, komise prevence kriminality
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Poděkování patří všem, kteří v průběhu
měsíce října navštívili výstavu v kaplickém
kině, nazvanou Když se ruka k ruce vine,
tak se dílo podaří… Exponáty výstavy byly
výrobky studentů  Akademie umění a kul-
tury (vzdělávání III.věku), která již třetím
rokem probíhá při Základní umělecké škole
v Kaplici. Jedná se o účastníky „kombino-
vaného studia“, členy sdružení Hyalit.

Zvláštní dík pak patří všem těm, kteří při-
šli 31.10. na závěr výstavy, aby svou účastí
a hlavně nákupem podpořili původní záměr
celé výstavy, pomoc a podporu Sociální re-
habilitaci Tolerance. Tato organizace působí
již delší dobu v našem městě, je součástí
Charity Kaplice a jejím posláním je pomá-
hat osobám s lehkým a středně těžkým
zdravotním postižením.

Členové našeho sdružení se narodili v mi-
nulém století, většinu svého života prožili v
Kaplici a jejím bezprostředním okolí. V prů-
běhu let se podíleli aktivně na životě města
a nyní sledují, jak se město postupně pro-
měňuje do krásy. Stále se zajímají se o
dění okolo sebe a rádi se zapojují do veřej-
ného života. Vzhledem ke svému věku si
dovedou vážit zdraví, vědí, jak je v životě
důležité. To byl také jeden z impulzů, proč
se rozhodli uspořádat prodejní výstavu
(aukci) a výtěžek věnovat „na dobrou věc“.

Vystavené exponáty vznikaly při praktic-
kých hodinách v ZUŠ – linoryty, glazované
hrnky (ty měly největší úspěch), mozaiky,
fotografie, ozdobené plátěné tašky a trička.
Je třeba poděkovat pedagogům za trpěli-
vost a hlavně za umění své žáky „patřičně
vyhecovat“. Nabízený sortiment byl do-
plněn také „domácí výrobou“ některých
zvlášť šikovných spolužáků. Svou vitrínu s
výrobky svých klientů zde měla i Tolerance.

Při děkování je nutné také připomenout
pracovníky Kulturního a informačního cen-
tra v Kaplici, kteří pomohli s výrobou pla-
kátů a pozvánek, pomohli také s jejich
distribucí. Bez nich by se nepodařila insta-
lace celé výstavy. Nebyla to první spolu-
práce s touto organizací a je třeba
konstatovat, že je to vždy práce radostná
a přínosná pro zdárné provedení celé akce.

Na závěr je třeba poděkovat všem členům
sdružení Hyalit. Za jejich aktivitu a ochotu
učit se stále něco nového.

Na společné schůzce členů spolku Hyalit
a klientů Tolerance, která se uskuteční v
nejbližší době, bude předán výtěžek pro-
deje (6.160,- Kč) vedení Sociální rehabili-
tace Tolerance s přáním, aby si dar se
svými klienty patřičně užili.

Poděkování 
od sdružení Hyalit
Daniela Wimmerová
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Dětská adventní bohoslužba s mi-
kulášskou nadílkou v kostele Sv.
Petra a Pavla v Kaplici v neděli 2.12.  -
1. neděle adventní v 9.30h

Vánoční bohoslužby v kostele 
Sv. Petra a Pavla v Kaplici (výběr):

Neděle 16.12. 3. neděle adventní 
14-16h příležitost ke zpovědi

Neděle 23.12. 4. neděle adventní 
16h předávání Betlémského světla +
vystoupení dětí ze ZUŠ Kaplice

Pondělí 24.12. Štědrý den 
24h Půlnoční mše sv.

Úterý 25.12. Narození Krista 
9.30 mše sv.

Pondělí 31.12. děkovná bohoslužba za
uplynulý rok s požehnáním do nového
roku a s přípitkem v 17.30

Úterý 1.1. Nový rok 9.30 mše sv.

Vánoční bohoslužby 
v kostele Sv. Jiří v Blansku:
Pondělí 24.12.2018 Štědrý den 
22.00 „Půlnoční“ mše sv.

Středa 26.12.2018 sv. Štěpána 
11h mše sv.

Přejeme všem Vánoce plné lásky!

Římskokatolická
farnost zve 

Adventní a vánoční bohoslužby
* V neděli 2. prosince v 9.00 hodin se ko-
nají bohoslužby s vysluhováním svaté Ve-
čeři Páně 

* V neděli 9. prosince v 15.00 hodin 
vánoční divadlo pro děti a dospělé

* V neděli 16. prosince v 9.00 hodin se
konají bohoslužby s hostem

Přednáška Věda a víra
Naším hostem bude prof. ThDr. Karel

Skalický, Th.D., emeritní profesor na Ka-
tedře teologických věd Teologické fakulty
Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.
Sobota 22. prosince v 14.00 hodin.

* V neděli 23. prosince v 9.00 hodin se
konají bohoslužby, kdy si připomeneme
100 let ČCE

* Slavnostní vánoční bohoslužby, kdy si
připomeneme narození Ježíše Krista, se
uskuteční ve sborovém domě ČCE Archa
v úterý 25. prosince 2018 v 9.00 hodin.

Pozvánka do Archy

Společnost
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Náš spolek se soustředil na bezpečnost
seniora v našem městě. Už jsme vás infor-
movali o  kurzu sebeobrany  seniora, který
pro nás  připravila  kaplická městská poli-
cie. Teď jsme se zúčastnili  dobře připrave-
ného vystoupení v divadle  v Českém
Krumlově na téma jak se bránit proti šmej-
dům, kteří stále ještě  obtěžují a okrádají
důvěřivé občany. 

Proběhla velmi podnětná a dobře připra-
vená beseda se záchranářkou paní Jarmilou
Hambergerovou. Učili jsme se masírovat
srdce, poznat příznaky infarktu a v případě
nouze volat  číslo 150.  Je to nejrychlejší
cesta k první pomoci. Paní Jarmila byla
velmi milá a ochotně odpovídala na naše
četné dotazy.

Ve Spolku aktivních seniorů  v Kaplici
jsme realizovali zajímavou akci. Navštívili
jsme své přátele v Prachaticích. Ti nám
ukázali jejich nový Komunitní  dům seni-
orů. Je zde pěkný sálek pro společné kul-
turní akce  seniorů s kuchyňkou a klubovny
pro různé zájmové činnosti. Schází se zde
šachisté, modeláři, fotografové a další zá-
jmové kluby . Je zde i koutek s počítači ,
kde si mohou senioři stahovat mailovou
poštu, pracovat s počítačem. Je  přítomen
i zkušený praktik,který jim pomáhá a učí je
další ICT dovednosti. Tak vznikají i prezen-
tace s fotografiemi a videa, kterými se se-
nior může pochlubit své rodině. Součástí
komunitního seniorského domu jsou i dva
malometrážní bezbariérové byty, které vy-
užívá za přiměřený poplatek i městský
úřad. Komunitní dům byl postaven a je
spravován  z dotací Evropské unie.

I v Kaplici na náměstí byl postaven za ne-
malé prostředky a s účelovou dotací státu
Dům pro zájmovou činnost dětí a mládeže
na kaplickém náměstí. Dobře sloužil něko-
lik desítek let v dobách totality. Dnes je tam
v bývalé herně bazar, v bývalých dílnách a
zájmových pracovnách soukromé ob-
chůdky, má zde pracoviště  pojišťovací
agent či kadeřník. V dívčím klubu  bylo mi-
nimuzeum Kaplicka , co je tam teď, nikdo
neví.

Kde je dům dětí dnes? V jednom patře
bývalé základní školy. Dětí mají dost, ale
kluboven a vhodných prostor pro zájmovou
činnost dětí a mládeže málo. I senioři by
potřebovali více prostoru, než jednu spo-
lečnou klubovnu, kam se nám vejde jen
jedna skříň a to ještě jen na chodbu. 

Když to jde v Prachaticích, proč ne v Ka-
plici? Stačila by jen  rekonstrukce a účelově
postavený a tenkrát i dobře vybavený ob-
jekt by zase mohl sloužit našim  dětem i
dnes i stále početnějším seniorům.  

Ani v jednom volebním programu se v Ka-
plici tyto problémy neřešily. Tak snad to
bude inspirací především pro ty, kteří letos
postrádali potřebné voličské hlasy. Naše
mladí i senioři jsou silná voličská základna.

Spolek aktivních 
seniorů v Kaplici
Jitka Papežová

Týden sociálních služeb 
v Domově pro seniory Kaplice

Michaela Jarosová

Jako každý rok se i letos připojil Domov
pro seniory Kaplice do celostátní akce
Týdne sociálních služeb, pořádané Asociací
poskytovatelů sociálních služeb. V rámci
této akce proběhla od 8. do 14. října 2018
výstava historických fotografií Josefa a
Františka Seidelových,  10. října proběhl
den otevřených dveří, který se setkal s vel-
kým zájmem veřejnosti a ve čtvrtek 11.
října byla uspořádána beseda s paní Annou
Wienerovou.

Paní Wienerová je stále plná elánu a těší
se dobrému zdraví, žije u nás v domově.
Její životní příběh je plný zajímavých his-
torek, při jejichž vyprávění nás nejednou
napadá, zda nejde o film z hollywoodské
produkce. Zajímavá historka se váže již k
jejímu narození. Její narozeniny trvají
vlastně tři dny. Říkáte si, jak je to možné ?
Úplně jednoduše a skoro je to až k neuvě-
ření. 5. května se paní Wienerová skutečně
narodila. Její teta ji vzala do kostela ke křtu
a spletla datum – v křestním listě má tedy
paní Wienerová zapsáno 6. května. A když
se vrátila jako dospělá po válce z Německa
a žádala o příslušnost k české národnosti, i
při doložení rodného listu jí zapsali do ob-
čanského průkazu datum narození 7.
května. A jak sama říká, bůh asi nevěděl,
který den se měla narodit a zda z ní má být
děvče či chlapec. Cítila se jako Zwitterig (v
překladu obojetný – půl chlapec / půl
děvče), ráda se strojila, ale ráda hrála i ko-
panou. Vzpomíná, jak se učila skákat do
dálky a vybrala si k tomu Schwarzenberský
kanál, jezdila na školní tašce po dlažebních
kostkách z kopce, chtěla pracovat u cirkusu
a mnoho dalších historek, ze kterých měli
její rodiče jistě tenkrát „velkou“ radost.

Hlavním tématem besedy a také dopro-
vodné výstavy historických fotografií bylo
období, kdy paní Wienerová pracovala ve
známém fotoateliéru Seidel v Českém
Krumlově. Historie rodiny Seidelových byla
velmi zajímavá. Josef Seidel je nazýván fo-
tografem staré Šumavy, jeho metody foto-
grafování převyšovaly standard tehdejší
doby a jeho tvorba je jedinečnou obrazo-
vou kronikou česko - německo- rakouského
pomezí na rozhraní 19. a 20. století. Po
jeho smrti v jeho práci pokračoval syn
František. Druhá světová válka zasáhla je-
jich rodinu velmi bolestně. A v této době
byla paní Wienerová přijata jako pracovnice
do jejich papírnictví a fotoateliéru. Vyprá-
věla nám        o její práci ve fotoateliéru, o
jejích zážitcích a vztazích v rodině Seidelo-
vých.

Svou přítomností nás poctil také pan Ing.
Petr Hudičák, kurátor expozice a sbírek fo-
toateliéru a muzea Seidel. Doplnil povídání
paní Wienerové mimo jiné o podrobnosti z
rekonstrukce a fungování  muzea a foto-
ateliéru v současné době.

S koncem práce ve fotoateliéru zajímavé
zážitky paní Wienerové nekončí. Po válce
zažila odsun (její tatínek se rozhodl pro

dobrovolný odsun), randění s budoucím
manželem Františkem  na hoře Třístoličník
na pomezí česko - rakousko - německých
hranic, kam se její budoucí manžel místy
plazil  po břiše, aby ho nechytla stráž. A
tam ji také budoucí manžel přemluvil, aby
s ním zůstala v Čechách. Rozhodla se tedy
nelegálně překročit hranice a posléze žila
se svým snoubencem čtyři roky tzv. na „psí
knížku“ než získala příslušnost k české ná-
rodnosti a mohli se vzít. Na strach, obavy
a špatné vztahy si nijak nevzpomíná. Její
optimismus, elán, energii a paměť by jí
mohlo kde kdo závidět. Jsme velmi rádi, že
jsme mohli její zážitky vyslechnout.

Farnost Soběnov s jejím duchovním
správcem, P. Janem Mikešem, farářem ve
Velešíně, touto cestou děkuje kaplickému
panu děkanovi P. Pavlu Šimákovi, za jeho
spolu účast na církevní slavnosti „Božího
Těla“ v lesním poutním areálu u Panny
Marie v Hájku v Soběnově. 

Taktéž děkujeme i farníkům z Kaplice a
Blanska, kteří se této slavnosti zůčastnili a
těšíme se na setkání při této slavnosti opět
i v příštím roce.  

Změna termínu
Partičky v Kaplici

Pokračující prodloužené práce na rekon-
strukci interiérů sálu kulturního domu v Ka-
plici zasáhnou i do lednových programů. Na
30. ledna 2019 naplánovaná Partička se
přesouvá na náhradní termín 4. prosince
2019. Vstupenky zůstávají v platnosti,
nebo je možné je vrátit v místě prodeje.

Farnost Soběnov
děkuje
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Sport

Dne 22.12.2018 v 12:30 hodin na parko-
višti U Ševčíků začne již desátý ročník vá-
nočního koupání. 

Začalo to ve dvou lidech u jezu vedle kou-
paliště. Na břehu malá skupinka našich
fandících přátel. Občerstvení poskytovali
Drhovští ze sklopeného zadního čela svého
terénního vozu. Při třetím vánočním kou-
pání se naše řady otužilců a počty fandících
rozrostly natolik, že bylo nutno hledat pří-
hodnější místo. To jsme našli na parkovišti
U Ševčíků. Zprvu recese pro pár přátel se
rozrostla za těch deset let natolik, že loňský
počet koupajících byl 40!! plavců. A z ma-

lého občerstvení se stalo velké s větším
sortimentem poskytovaných dobrot.

I počty diváků narostly. Hudbou tradičně
obveselí p. Milan Růžička se svým počet-
ným orchestrem, čítajícím až tři hudebníky.

Velkou posilou jsou otužilci z Č. Budějo-
vic, kde polovinu jejich počtů tvoří ženy.
Naše Kaplická družina zase jezdí posílit je-
jich řady na Vánoční, Silvestrovské a jarní
koupání v Malši na tzv. Maláku. 

Na závěr bych chtěl poděkovat KICu Kap-
lice za pomoc při propagaci a Městské po-
licii Kaplice za zajištění volného místa na
parkovišti.

S pozdravem ,, Plavcům zdar" 

Zimní otužilecké radovánky
Jarda Soukup

Nabídka volného
pracovního místa
G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86
přijme od 1. 1. 2019 do pracovního
poměru na pozici 

učitel odborného výcviku
na plný úvazek.

Základní kvalifikační předpoklady:
- vyučen v oboru mechanik opravář
motorových vozidel, automechanik
nebo opravář zemědělských strojů
- úplné střední odborné vzdělání s ma-
turitou, doplňující pedagogické stu-
dium (možnost dodělání studia při
zaměstnání)
- odpovědnost, spolehlivost, pečlivost,
ochota dále se vzdělávat
Platové zařazení dle platových tabu-
lek pedagogických pracovníků. Dovo-
lená 8 týdnů, příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na stravu.
Nabídky včetně strukturovaného
životopisu je možné zasílat na
adresu: G, SOŠE a SOU, Kaplice, Po-
horská 86, 382 41 Kaplice, PhDr.
Zdeňka Lovčí – ředitelka školy nebo na
e-mail: mestecky@geukaplice.cz. 
Tel.: 731 152 765 Vladislav Městecký

4. 12. 2018  10 km                                  
Z Pohorské Vsi do Benešova nad
Černou  
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Pohorské Vsi. Trasa: Pohor-
ská Ves – po modré – Lužnice – Kuří
– Benešov nad Černou, autobus ve
13:15.

11. 12. 2018   10 km                                 
Z Hněvanova do Dolního Dvořiště 
Autobusem od školy v 10:00 do Hně-
vanova zast. Trasa: Hněvanov – Tro-
jany – Dolní Dvořiště, autobus ve
13:25.  

18. 12. 2018 6 km
Rozloučení s turistickým rokem
Autobusem od školy v 8:20 do Rejt.
Trasa: Rejty – Střítež – Dolní Pláně –
Zubčice (posezení), autobus ve
13:50, 14:35.

Všem hezké Vánoce, hodně štěstí,
zdraví a úspěšný rok 2019 za
výbor TJ Cíl přeje Merhoutová
Marie

1. 1. 2019  
Novoroční setkání u bývalé kryté
lávky (pod Blanskem u řeky Černé).
Občerstvení připraví p. Bárta, p.
Kvasnička a p. Brázda.

Program TJ Cíl

Dne 22.9. 2018 se ve Veselí nad Lužnicí
sešli nejlepší atleti Jihočeského kraje v ka-
tegorii přípravek. Na místním atletickém
stadionu si to rozdali o nejvšestrannějšího
atleta kraje. Tohoto prestižního víceboje se
zúčastnili i čtyři žáci naší školy, kteří star-
tovali v barvách Sokola České Budějovice.
Závodilo se ve 4 disciplínách. Hod kriketo-
vým míčkem, skok do dálky, běh na 60m a
na 600m. Přes nepříznivé počasí a silný
protivítr to naši borci nevzdávali. Svojí vše-
strannost prokázal zejména Vojtěch
Stříbrný, který vybojoval zasloužené druhé
místo. Neztratili se ani další naši závodníci.
Zuzana Adámková se umístila mezi dív-
kami (ročník narození 2008) na 4. místě,
ve stejné kategorii chlapců skončil Filip Ko-
márek (ročník narození 2008) na 5. místě.
Výborně si vedla i Adéla Šedivá, která
skončila uprostřed startovního pole. 

Na školní půdě tak vyrůstají mladí talenti,
kteří dávají přednost zdravému pohybu na
čerstvém vzduchu před pasivní zábavou u
PC. Jen tak dál!!

Atleti ze ZŠ Školní bodovali 
na krajském atletickém přeboru 
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Pavel Mörtl

Z historie

„Čas oponou trhnul – a změněn svět…“  pokračování z minulého vydání

Zavedené  náboženské zvyklosti rázně
změnil  další patent, zvaný toleranční,
který byl vyhlášen na podzim 1781. Skon-
čil jím monopol jediného (státního,katolic-
kého) náboženství, čímž zaniklo období
násilné rekatolizace a protireformace.
Prosazení patentu bylo ale často brzděno
katolickými duchovními a třeba jižní
Čechy patřily k místům, kde se česká
verze textu patentu objevila jako jedna z
posledních. Postupně zmizelo slídění po
nedovolených (kacířských) knihách a pa-
tent umožnil „vyjít z podzemí“ třem dal-
ším křesťanským (protestantským)
konfesím: luteránství, kalvinismu a pravo-
slaví. Právo vyznávat v soukromí jiné (to-
lerované) náboženské praktiky ale nic
neměnilo na faktu, že dominantním bylo
nadále římsko-katolické vyznání. Přesto
šlo o mimořádný průlom do svobody ve
víře, která „nastartovala“ budoucí spole-
čenské ovzduší, posilující myšlenky če-
ského národního obrození. Zde musíme
připomenout ještě jednou kaplické půso-
bení Ferdinanda Kindermanna, který ač
původem Němec, velmi dbal na nábožen-
skou a národnostní snášenlivost. Roku
1775 psal svému příteli B. Spatziererovi z
Prahy, že v Kaplici by měl být třetí kaplan
– utrakvista, znající německy i česky, pro-
tože v případě nemoci jeden česky mluvící
kněz nestačí.  Je celkem známo, že  v Ka-
plici  stál asi od roku 1500 kostel sv. Flo-
riána (tzv. český)  a víme také, že v
prosinci roku 1799, když Kaplicí táhla
ruská vojska, byla v tomto kostelíku ko-
nána pravoslavná mše. Změny, zavedené
císařem Josefem II.  však dvojjazyčnému
prostředí Kaplice nesvědčily. Stanovení
němčiny jako státního jazyka vedlo k
tomu, že mše se v Kaplici konaly toliko
německy. Kindermannův nástupce farář
Spalt odmítl  české mše pořádat, takže
kapličtí farníci si až  po čase prosadili če-
ského kněze, jímž se stal roku 1790 český
kaplan Jan Čarda z Pacova. Už před ním
české mše vedl jistý páter Pokorný z
Č.Krumlova. Jazykový smír v bohoslužeb-
ných úkonech ovšem nebyl trvalý. Kon-
cem  90. let 19. století jej zásadním
způsobem porušil nový, silně protičesky
zaměřený farní správce Mathias Gusch-
lbauer a spor o užívání češtiny se opět
rozhořel naplno.
Josefínské reformy se dotkly také Židů, ži-
jících v různých místech monarchie. Císař
si soukromě označil toto opatření pod
heslem „Židé ven z ghett“ a tak     roku
1783 byla zrušena četná omezení, která
doposud pro židovské etnikum existovala.
Židé nadále nemuseli na oděvu nosit žlutá
kolečka, mohli se věnovat svobodným po-
voláním, studovat na univerzitách, vlast-
nit půdu, uzavírat smíšená manželství.
Hebrejština a jidiš už nebyly jazykem,
kterým by směli Židé psát obchodní a
úřední listiny. Naopak! Židé se museli učit
němčině a  povinně přijmout německá
rodná jména a příjmení -  podle oficiálního
seznamu, za tím účelem vydaným císař-
skou dvorní kanceláří. Židů ale bylo v Ka-
plici velmi málo, podle sčítání z roku 1793

žily zde jen dvě rodiny – Blochové a Rin-
drové. Náboženské obřady ale směli vy-
konávat až v Rožmberku, kde sídlila
židovská obec a nacházela se synagoga s
rabínem.
Toleranční patent byl doplněn císařovým
nařízením (1782) zrušit přebytečné kato-
lické  kláštery a kostely  pod heslem „Ať
církev slouží lidu“. Zmizelo více než 71
mužských a ženských klášterů. Jejich pří-
slušníci se směli  věnovat jen užitečné
práci – tedy vzdělávání, charitě, kněžské
službě a podobně. Tak například zanikl (už
podruhé) augustiniánský klášter v Boro-
vanech, který nikdy nebyl obnoven. Zru-
šení kláštera klarisek v Č. Krumlově
(1782) vedlo na řadu let k uzavření zná-
mého poutního kostela Panny Marie
Sněžné ve Svatém Kameni u Rychnova
nad Malší. Cisterciátský klášter ve Zlaté
Koruně  byl  v roce 1785 změněn slévárnu
a strojírnu. Velešínský kostel sv. Filipa a
Jakuba byl císařem zrušen také roku 1785
a dva roky nato obcí  přestavěn na byty,
špitál a šatlavu. Ještě po první světové
válce byly v objektu obecní kanceláře a
poštovní úřad. Smutným příkladem je
rovněž zánik kláštera s kostelem Nejsvě-
tější trojice na česko-rakouském pomezí
u Nové Bystřice. Josef II. z kláštera nechal
zřídit sklady, následně tam vznikla vý-
robna mýdla a někdejší místo s třemi lé-
čivými prameny později tak zpustlo, že byl
objekt kláštera zbořen (pozn.autora: dnes
je možné zčásti obnovený kostel navští-
vit). Během uskutečňování záměrů nábo-
ženské reformy  došlo však k velkým a
nevratným škodám na hmotném i du-
chovním majetku. Bylo zničeno,zbouráno
a rozkradeno mnoho církevních
památek,liturgických předmětů a cen-
ností, desetitisíce knih. Ačkoliv zřídil císař
jakýsi nadační fond pro hospodaření s
tímto „přebytečným zbožím“, celá věc v
podstatě vyšuměla, především pro likna-
vost úředníků.  Pro zajímavost dodejme,
že takto přišli Češi roku 1786  o slavnou
pražskou Betlémskou kapli. Přes pokusy
první republiky a osobní snahu T.G. Masa-
ryka o obnovení byla nová kaple vysta-
věna až v první polovině 50.let minulého
století z podnětu ministra školství Zdeňka
Nejedlého. Šlo ovšem o  komunisty posu-
nutou interpretaci významu husitství pro
novodobé ideologické využití.
Rušení kostelů ale nebylo na druhé straně
absolutní. Josef II. chtěl, aby to měli věřící
na konání bohoslužeb blíže (a zbylo jim
více času na práci) a schvaloval zakládání
nových kostelů, především v odlehlejších
místech. Na jejich výstavbě se mělo podí-
let místní panstvo. A tak vznikl například
nový kostel v Pohoří na Šumavě, kde
vzhledem k rozvoji sklářství, byla původní
dřevěná kaple nahrazena zděným koste-
lem Panny Marie Dobré rady  (1788-91),
jehož stavbu financovali Buquoyové. Vy-
bavení bylo zčásti dovezeno ze zrušeného
kláštera ve Zlaté Koruně.  V Olešnici u Tr-
hových Svinů zase byl na základech něk-
dejšího středověkého pivovaru vystavěn v
létech 1786-7 kostel sv. Václava.  Kaplice
se stala od roku 1778 významnějším cír-
kevním centrem, když došlo k povýšení

kostela sv. Petra a Pavla na kostel děkan-
ský.
Pro úplnost dodejme, že Josefovy zásahy
do náboženského života obyvatelstva zna-
menaly také snížení počtu náboženských
svátků, místních církevních oslav a ze-
jména zrušení četných poutních procesí ,
kdy císař povoloval nejvýše dvě ročně v
jednom místě. Toto opatření se významně
dotklo největšího poutního místa v jižních
Čechách - kostela Panny Marie Těšitelky v
Dobré Vodě u Horní Stropnice. Tam do
času omezení během několika každoroč-
ních procesí proudily desetitisíce věřících
nejen z jižních Čech, ale i z Rakouska, Ně-
mecka a dalších zemí.  Vždyť český spiso-
vatel Zikmund Winter ne nadarmo nazval
ještě počátkem 20. století Dobrou Vodu
„jihočeskými Lurdami“.
Jistý, z dnešního pohledu pozitivní čin s
hygienickým dosahem, znamenalo Jose-
fovo nařízení přesunout hřbitovy na okraj
obcí a měst. To potkalo například Kaplici
(1787 hřbitov přeložen od kostela na ny-
nější místo), Hojnou Vodu (1787) Bene-
šov nad Černou (1786) , Horní Stropnici (
přesun až roku 1801), Horní Dvořiště,
Rychnov nad Malší, Omlenici, Velešín a
mnohá další místa. Císař šel tak daleko,
že pohřbívání nebožtíků mělo být z dů-
vodu úspory prováděno do hrubých plátě-
ných pytlů a jen výjimečně do
jednoduchých dřevěných rakví. To  se se-
tkalo s velkým odporem mezi všemi věří-
cími a v praxi se víceméně císařský pokyn
příliš neujal. Možná proto ve vídeňské Ka-
pucínské kapli je samotné císařovo tělo
uloženo v nevzhledné malé rakvi a jaksi
stranou od honosných rakví ostatních
Habsburků. 
Jaký dopad měl na život v Rakouské mo-
narchii třetí z nejdůležitějších Josefových
patentů – Patent o zrušení nevolnictví (či
tělesného poddanství a člověčenství) se
dočtete příště.

Josef II. nařídil přesunout hřbitovy na okraj obcí
a měst. Stalo se tak i v Kaplici. Brána nového
hřbitova, který se původně rozkládal u kostelů... 
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1.12.2018 sobota, 16.00, pohádka 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D                  
Vše, co si Clara přeje, je klíč, který odemkne
krabičku uchovávající cenný dar od její zesnulé
matky. Zlatá nit, která se jí objevila na každo-
ročním vánočním večírku, ji k vytouženému klíči
dovede. Klíč však záhy zmizí …
Vstup 130,- Kč  (dabing)   

1.12.2018 sobota, 19.00, akční 
VDOVY                     
Příběh čtyř žen, které nemají nic společného,
kromě dluhů, které jim zbyly z trestné činnosti
jejich mrtvých manželů... Režie: S. McQueen
Vstup 120,- Kč (titulky)

2.12.2018 neděle, 13.00, pohádka ČR
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou
nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová
nadílka, která se jim snesla na zahradu…
Vstup 120,- Kč

6.12.2018 čtvrtek, 19.00, akční 
SMRTELNÉ STROJE    
Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se
civilizace přizpůsobila novému životu. Gigan-
tická pojízdná města se toulají světem a kvůli
zdrojům pronásledují menší městečka…
Vstup 120,- Kč (titulky)

7.12.2018 pátek, 19.00, akční  
ÚTOK Z HLUBIN
Ledové vody severního oceánu jsou místem,
kde studená válka mezi západem a Ruskem
nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu
probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazo-
vání síly… 
Vstup 120,- Kč (titulky)                                                           

8.12.2018 sobota, 20.00, akční 
MLADÍ ZABIJÁCI     
Máte v telefonu choulostivé fotky? Mladí zabijáci
názorně, brutálně a komicky ukazují, co to s člo-
věkem udělá, když se tyto fotky dostanou
„ven“.
Vstup 120,- Kč (titulky)

9.12.2018 neděle, 16.00, pohádka
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE                     
Zlatá nit, která se jí objevila na každoročním vá-
nočním večírku, ji dovede k vytouženému klíči
od cenného daru...
Vstup 100,- Kč

9.12.2018 neděle, 19.00, koncert
BLACK SABBATH 
- THE END OF THE END
Nechte se vtáhnout do srdce, kde pulzuje jen ta
nejmetalovější krev. Zvuk BLACK SABBATH,
který navždy ovlivnil hudbu, naposledy zatřese
i s vámi.
Vstup 200,- Kč 

12.12.2018 středa, 19.00, film ČR
HOVORY S TGM              
Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topol-
čiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část ho-
noráře za knihu jejich hovorů a nechává se
zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dce-
rách, o světě, o politice i politicích, o Češích, o
lásce a o ženách…
Vstup 110,- Kč (90 min.)

13.12.2018 čtvrtek, 19.00, rodinný film 
VÁNOCE A SPOL              
Těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz o
skřítky připravující dárky a tak musí nepláno-
vaně pro léky až na Zemi, kde na něj číhají ne-
čekané překážky, hlavně v podobě nic
nechápajících lidí.
Vstup 120,- Kč (dabing)

14.12.2018 pátek, 19.00, akční 
AQUAMEN 3D                 
Filmový příběh odhaluje původ superhrdiny Ar-
thura Curryho (J. Momoa – Hra o trůny), napůl
člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kte-
rého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě o
sobě a zároveň prověří, zda-li je hoden stát se
tím, pro co byl zrozen… králem.
Vstup 150,- Kč (titulky)

15.12.2018 sobota, 10.00, pohádka   
GRINCH               
Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, ne-
návidí Vánoce. Zatímco většina z nás svátky
klidu tiše protrpí, on se je rozhodne zničit.
Vstup 120/100,- Kč  

15.12.2018 sobota, 12.30, pohádka ČR
ČERTÍ BRKO                                 
Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka trochu zmateného čerta Bonifáce.
Bonifác se vydává do Pytlova, kde mu zdejší še-
jdíř kouzelné brko ukradne a tím se spustí řetěz
závratných událostí…
Vstup 120,- Kč

15.11.2018 pátek, 21.00, horor   
VE SPÁRECH ĎÁBLA          
Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kon-
trole a vyžádá si život mladé ženy. O několik
měsíců později má Megan službu v noci v pi-
tevně, kam přivezou znetvořené mrtvé tělo...
Vstup 120,- Kč (90  min., titulky)

16.12. 2018 neděle, 16.00, animovaný 
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
3D                 
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh
spojili svůj um a talent, aby divákům představili
dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomo-
vém a unikátním vizuálním stylu. Nekonečné
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen
jeden maskovaný hrdina…
Vstup 150/130,- Kč (dabing)

16.12.2018 neděle, 19.00, pohádka ČR
ČERTÍ BRKO                                 
Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového
čertího brka trochu zmateného čerta Bonifáce… 
Vstup 120,- Kč

20.12.2018 čtvrtek, 19.00, akční 
BUMBLEBEE
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám do-
stane od majitele autoservisu omláceného žlu-
tého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale
Transformer Bumblebee…
Vstup 130,- Kč  (titulky)

21.12.2018 pátek, 16.00, rodinný film
VÁNOCE A SPOL              
Těsně před Štědrým dnem přijde Santa o
skřítky připravující dárky...
Vstup 120,- Kč  (dabing) 

21.12.2018 pátek, 19.00, film ČR        
NA STOJÁKA V KINĚ      
Parta komiků připravila jeden jediný a neopako-
vaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer na-
bitý humorem, natočila ho a teď uvádí na
velkých plátnech do kin. 
Vstup 120,- Kč

22.12.2018 sobota, 15.00, animovaný     
SPIDER-MAN: PARALELNÍ  SVĚTY                  
Svět Spider-Mana v unikátním vizuálním stylu. 
Vstup 130/110,- Kč

22.11.2018 sobota, 19.00, akční        
AQUAMEN
Příběh superhrdiny - obyvatele bájné Atlantidy…
Vstup 130,- Kč  

23.12.2018 neděle, 16.00, pohádka            
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZEL-
NÉHO LEKTVARU
Je čas prozradit tajemství kouzelného lektvaru,
díky kterému odolává vesnice útokům Římanů... 
Vstup 120,- Kč

23.12.2018, neděle, 19.00, akční                                                     
BUMBLEBEE 3D           
Není to jen Brouk, ale Transformer Bumblebee  
Vstup 150,- Kč (dabing)

26.12.2018, středa, 16.00, akční 
BUMBLEBEE            
Není to jen Brouk, ale Transformer Bumblebee 
Vstup 130,- Kč (dabing) 

26.12.2018 středa, 19.00, akční
SMRTELNÉ STROJE    
Gigantická pojízdná města se toulají světem a
kvůli zdrojům pronásledují menší městečka. 
Vstup 120,- Kč (dabing) 

27.12.2018 čtvrtek, 19.00, film ČR   
HOVORY S TGM              
Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topol-
čiankách Masaryka…
Vstup 110,- Kč

28.12.2018 pátek, 19.00, akční 
SMRTELNÉ STROJE 3D
Gigantická pojízdná města se toulají světem… 
Vstup 130,- Kč (titulky)

29.12.2018 sobota, 16.00, pohádka  
ASTERIX A TAJEMSTVÍ ...
Je čas prozradit jeho tajemství... 
Vstup 120,- Kč

29.12.2018 sobota 19.00, super film 
BOHEMIAN RHAPSODY             
Queen a Freddie Mercury...
Vstup 120,- Kč (titulky) 

30.12.2018 neděle, 16.00, pohádka   
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
V ZEMI ZA ZRCADLEM  
Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád
Orm se vrací v novém příběhu plném kouzel.  
Vstup 140/120,- Kč

30.12.2018 neděle, 19.00, horor    
VE SPÁRECH ĎÁBLA          
Otřesný obřad vymítání ďábla si vyžádá život...
Vstup 120,- Kč (titullky)

Prosinec 2018
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Prosinec 2018

Prosinec – 6. leden 2019, 
PO – SO 10 – 16 hodin, NE 13 - 16 hodin 
DRACULA A TI DRUZÍ
Tajemná upírská výstava, ve které se se-
tkáte se smyšlenými bytostmi z legend,
ale i reálnými postavami z dávné minu-
losti, jenž toužily po lidské krvi… Výstavu
doplňují unikátní pohyblivé „živé“ obrazy.  
Galerie Krampus, Náměstí  

1. prosince 2018, sobota od 14.00 hodin 
HRÁTKY S ČERTY
Zveme všechny dětičky, maminky, ba-
bičky, tatínky i dědečky. 
Městský park       Zvou PS Poutníci z.s.

2. prosince 2018, neděle od 17.00 hodin 
ZAHÁJENÍ ADVENTU
Hudební a pěvecké vystoupení žáků ZUŠ
Kaplice. Rozsvícení vánočního stromu.
Živá zvířátka u betlému. Adventní jar-
mark. Večerní prohlídky výstavy Dracula
a ti druzí v Galerii Krampus. 
Náměstí Kaplice  

3. prosince - 6. ledna, denně úterý až
neděle 13.00 – 20.00 hodin  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ 
Betlémy z různých materiálů, od různých
autorů… Zve DDM Kaplice. 
Výstavní síň kina Kaplice 

5. prosince 2018, středa od 16.00 hodin 
ČERTOVSKÝ REJ
Na svátek sv. Mikuláše zveme všechny
malé čerty a anděly na náměstí na
stezku „Andělská škola“ s rozličnými
úkoly. Přijede Mikuláš s andělem a čer-
tem a děti se budou moci povozit na
voze taženém koňmi.  
Náměstí Kaplice  zve KIC a DDM Kaplice

6. a 7. prosince od 10 hodin po celý den
VÁNOČNÍ JARMÁREK 
V KAP CAFÉ  
Dvůr kavárny opět ožívá jarmárkem s
rukodělnými tentokrát vánočními vý-
robky. Podpořte šikovné prodejce a vy-
berte drobnosti pro své blízké.
Kap Café 

7. prosince, pátek od 15.00 hodin
VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRA-
BABIČEK aneb JAK SE V ČE-
CHÁCH STRAŠÍVALO
Divadlo v podání divadelního souboru
Studia dell´arte.
Na dvorku Kap Café  vstup 100/80,- Kč 

8. prosince 2018, sobota od 15.00 hodin 
ČERT A KÁČA
Klasická pohádka na motivy Boženy
Němcové. Jak si Káča poradí s čertem?
Jakou roli sehraje v příběhu Jirka, od-
hodlaný se postavit za svoji Káču a jak
to dopadne s vytouženou svatbou? Potě-
šíme vás řadou písniček, zasmějete se
veselým scénám, budete fandit rázné,
ale upřímné Káče a překvapí vás, jak to
dopadne se závistivou a domýšlivou kně-
žnou. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Kino Kaplice     vstup 50/100,- Kč

10. - 12. prosince 2018, 
od 14.00 – 16.00 hodin
VÁNOČNÍ JARMARK
V budově ZŠ Omlenická

12. prosince, středa od 15.00 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Zve Občanská komise Města Kaplice ve
spolupráci s KIC Kaplice
Kino Kaplice      vstup 30,- Kč (vstupné
dotováno OK Města Kaplice)

15. prosince, sobota od 15.00 hodin 
ZIMNÍ FESTIVAL
PŘI KRAMPUS SHOW 2018
Program na náměstí
15.00  kapela Tabasco
16.30  koncert ALEŠ BRICHTA 

S KAPELOU
17.45  Martin Krátký - motoshow
18.00  KRAMPUS PRŮVOD (centrem
města projde kolem 650 Krampusů)
20.00  závěrečný ohňostroj (čas je ori-
entační)
Světské atrakce na parkovišti u Ševčíků.
V Galerii Krampus je otevřena upírská
výstava Dracula a ti druzí. V kině promí-
tání pohádek a filmů od 10.00 hodin
vstupné 250 / pro Kapličáky 150,- Kč
Náměstí, Linecká ulice

19. prosince, středa od 19.00 hodin 
ADVENTNÍ GOSPELOVÝ 
KONCERT
ZUZANA STIRSKÁ 
+ FINE GOSPEL TIME
Téměř čtyřicetičlenný pěvecký sbor s vy-
nikající zpěvačkou Zuzanou Stirskou za-
zpívá gospelové písně, ale nejen je…  
Náměstí Kaplice vstupné dobrovolné 

22. prosince, sobota od 12.30 hodin 
ZIMNÍ OTUŽILECKÉ 
RADOVÁNKY 
Recesní akce s vánočním otužileckým
koupáním...
Parkoviště u Ševčíků, Malše…

22. prosince, sobota od 17.00 hodin 
ŽIVÝ BETLÉM 
Známý vánoční příběh v trochu netradič-
ním podání odehraje Divadelní klub Če-
skokrumlovská scéna a koledy zahrají a
zazpívají Mladí talenti z DDM v Kaplici. 
Náměstí Kaplice 

24. prosince od 10.00 – 12.00 hodin 
ŠTĚDRODENNÍ PUNČ  
Kap Café 

28. prosince, sobota od 19.00 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Zve vás Pěvecký spolek Kaplice. 
Kostel sv. Petra a Pavla 

Od 1. prosince po celý vánoční čas.
ANDĚLSKÁ VÝSTAVA 
JARMILY KRŇÁVKOVÉ 
Vernisáž výstavy s účastí autorky 1.12.
od 15 hodin. Součástí bude i prodej an-
dělských kalendářů a jiných drobných
dárků z autorčiny dílny.
Kap Café 

od 1. prosince do Tří králů 
VÁNOČNÍ PUNČ 
Ochutnejte punče různých receptur i
díky voucheru na 10 punčů (11-tý
zdarma) za 400,- Kč. Vouchery jsou opět
slosovatelné - hlavní cena je noc v Kap
Café pro dva s večerním vínem a se sní-
daní.
Kap Café 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
PŘIPRAVUJEME

TŘI V HÁJI
Komedie podle románu 

M. Viewegha, H. Pawlowské 
a I. Hercíkové

24. ledna 2019,
sál kina Kaplice, vstup 290,- Kč

MAREK VAŠUT
talkshow se známým hercem

6. února 2019, 
sál kina Kaplice, vstup 250,- Kč 
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Společnost Bemagro, a.s., největší biodynamický statek v
ČR s 24 letou tradicí ekologického hospodaření na cca 2000
ha, vlastním chovem mléčného a masného skotu, výrobou
mléčných bio produktů a pěstováním skvělé zeleniny,
hledá do svého týmu posily na pozice:

ZOOTECHNIK / -ČKA
Nabízíme:
- nástupní mzda 28 - 30 000 Kč
- po zapracování možnost navýšení mzdy
- práce na HPP 
- příspěvek na dopravu
- zaměstnanecké výhody (40% sleva na vlastní 
produkty, stravenky, příspěvek na masáž)

- věrnostní program Klub Bemagra

Požadujeme:
- VŠ zemědělského zaměření (min. SŠ s praxí)
- časovou flexibilitu
- kladný vztah ke zvířatům
- komunikační dovednosti
- zájem a ochotu učit se nové věci
- ŘP sk. B (T výhodou)

OŠETŘOVATEL/KA SKOTU
Nabízíme:
- mzda 20 – 23 000 Kč
- placené přesčasové hodiny
- po zapracování možnost navýšení mzdy
- hlavní pracovní poměr 
- příspěvek na dopravu
- zaměstnanecké výhody (40% sleva na vlastní 
produkty, stravenky, příspěvek na masáž)

- věrnostní program Klub Bemagra

Požadujeme:
- vyučení či praxe v oboru
- časovou flexibilitu
- fyzickou zdatnost
- kladný vztah ke zvířatům
- nekonfliktní komunikaci
- ŘP skupiny B, T

Kontakt:
Bemagro, a.s., Malonty 101, Hana Kýbusová, telefon: 607 540 853, e-mail: hana.kybusova@centrum.cz

STUDIO LAURA
přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, PEDIKÚRAŠtěpánka Havlíčková, mob. 728 260 307 jen sms
KADEŘNICTVÍ Michaela Bajkanovičová, mob. 606 779 083 
KOSMETIKA, PÉČE O TĚLO, MASÁŽE, VÝKLAD KARETVilma Švarcová, mob. 603 109 601
KOSMETIKA, PEDIKÚRA, MANIKÚRAPavlína Křepinská, mob. 722 011 243
KADEŘNICTVÍ, ÚPRAVA, BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS
PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ, PRODLUŽOVÁNÍ ŘASSimona Havlíčková, mob. 732 800 713

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v info-
centru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Koupím staré pivní lahve a sklenice z již zrušených pivovarů z
okolí. Sběratel. Tel. 732 170 454. 

Prodám statek 200 m2 se zahradou 2000 m2 ve Chvalšinách,
možno vyměnit za byt v ČK či ČB. Tel. 722 101 900. Možno i na
splátky. 

Daruji velké pokojové rostliny, vhodné do zimní zahrady a bílé
africké fialky. Tel. 380 313 606, volejte večer. 

Prodám dva elektrické přímotopy, elektrický jednoplotýnkový
vařič, ruční vysavač. Tel. 608 926 037.

Ozve se chlapovi s duší kluka rozumná žena do 65 let se vzta-
hem k přírodě? Tel. 731 053 820. 

Hledáme zájemce o podnikání vedené z domu ve wellness
oboru.  Více na http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/ 
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Otevření Advokátní
kanceláře Kašpárek
Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že

zahájila svoji činnost také
na pobočce Kaplice, ul. Masná 129.
Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tra-
dicí a zkušenostmi. 

Návštěvní doba vždy ve čtvrtek od 9.30 – 16.00 
Garantujeme profesionální přístup a rozumné ceny. 
Těšíme se na spolupráci. 

Více informací na tel. 606 961 939 
a webových stránkách www.akkasparek.com

Měření zraku optometristou zdarma 

zdarma pouze do 20.12.2018 

ka%dé úter& a   'tvrtek  

po předlo%ení tohoto kupónu 

objednejte se na tel.: 775 588 482 

www.optikabartonova.cz

Náměstí 54, 382 41 Kaplice

Společnost MAT CB s.r.o. hledá na HPP
„PRACOVNICI ÚKLIDU“, 

na zkrácený pracovní úvazek 6 hod. 
v jednosměnném provozu. 

Místo pracoviště: Výrobní společnost v Kaplici
Mzda: Dle dohody + benefity

Nástup: 1.1.2019 nebo dle dohody. 
Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek, 

tel: 731 430 508, email: matousek@matcb.cz

IMPULS KAPLICE
KUPTE U NÁS VÁNOČNÍ DÁREK!
NAŠE NABÍDKA:
- DÁMSKÉ A PÁNSKÉ MÓDNÍ OBLEČENÍ,

KOŽENÉ ZBOŽÍ, MÓDNÍ DOPLŇKY,
BIŽUTERIE

ZABALTE U NÁS VÁNOČNÍ DÁREK!
NAŠE NABÍDKA:
- ORIGINÁLNÍ ZABALENÍ VÁMI

DONESENÉHO DÁRKU
- NETRADIČNÍ BALENÍ DAROVANÝCH PENĚZ 

/ARANŽMÁ, PŘÁNÍ/
VÁNOČNÍ BALÍCÍ MATERIÁL

PŘI NÁKUPU NAD 500 KČ – BALENÍ ZDARMA!

SÍDLO OBCHODU – KOSTELNÍ 128, KAPLICE
PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ   9-11,30  13-17 HOD.

SOBOTA  9-11 HOD.
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ČEVAK a.s. přijme 

Provozního montéra vodovodů a kanalizací
pro provozní středisko Kaplicko 

Hlavní pracovní náplň

•	 Opravy	a	údržba	vodovodních	a	kanalizačních	řadů	a	přípojek
•	 Provádění	montáží,	demontáží	a	oprav	na	vodovodních	a	kanalizačních	řadech
•	 Montáže	a	výměny	vodoměrů	
•	 Pohotovostní	služba

Provozní středisko Kaplicko
Malšské údolí, 382 41 Kaplice
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz 

Požadujeme
Vzdělání	SOU	v	technickém	oboru
Řidičský	průkaz	skupiny	B
Samostatnost,	zodpovědnost
Praxe	v	oboru	vítána
Svářečský	průkaz	na	PE	a	sváření	elektrotvarov-
kami	výhodou

Nabízíme
Práci	ve	stabilní	společnosti	
Příspěvek	na	stravování
Týden	dovolené	nad	rámec	ZP
Zdravotní	volno
Další	zaměstnanecké	bene ty
Nástup dohodou

Kontakt: Peter Bolha
 

tel.:	+420	602	377	570;		e-mail:kariera@cevak.cz
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Kaplice
Náměstí 47

tel.: 725 326 058
Po - Pá    8:00 - 11:15, 12:00 - 16:30
So    9:00 - 11:30

www.zlatafontana.cz 

Vánoční kupony v prodeji Prejeme Vám krásné 
Vánoce a úspešný rok 

2019

ˇ
ˇ

akce platí do 31.12.2018

RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ
Srdečně Vás zveme na 

SILVESTR 2018
MENU  300,- Kč

REZERVACE MÍST NA TEL. 380 311 363 
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Jana Slavíková
T: 605 252 401

Danuše Stočesová
T: 777 298 027

RE/MAX Dynamic, Kostelní 126, Kaplice www.remaxbudejovice.czwww.remaxbudejovice.cz

Přejeme vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok

Pf 2019

           
                                                                                                                                                         

     

 

    

 
Hydraulika a Letecká technika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
  Mistr střediska výroby motorů JAWA  
  Hlavní účetní 
  Konstruktér letecké divize 

 
 
a na výrobní pozice : 
 

 Operátor na CNC stroje 
 Zkušební mechanik 
 Nástrojař 
 Kalič 
 Lakýrník 
 Provozní elektrikář 

 
Více na www.jihostroj.com 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v 

průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: tel.: 380 340 725  kratka.monika@jihostroj.cz 
 

 
 

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Od             měsíčně

Žádné datové limity

Instalace do 48 hodin

Žádné smluvní závazky

Nejmodernější technologie

Skvělá odezva při online hraní

Vhodné i pro velké firmy

HD TELEVIZE

Funguje na TV, PC, tabletu i mobilu

Sledování pořadů až 7 dní zpětně 

Výběr z více než 100 kanálů

PANELOVÉ DOMY:
INSTALACE ZDARMA

další informace na

WWW.AAGNETH.CZ

nebo na tel.

389 60 20 50

RODINNÉ DOMY:
ANTÉNA ZDARMA

NOVÉ TARIFY
až 100 Mbit/s

150,-



strana 19

ENGEL
STROM PŘÁNÍ

Kompletní nabídku aktuálně nabízených pozic najdeš na www.engel.cz
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim kolegům. Těšíme se na setkání!

PŘIDEJTE SE K NÁM
ZPRÁVY

Z ENGELU

Opět po roce spouštíme akci, která baví a pomáhá! 

již potřetí

Zaměstnanci společnosti ENGEL, pomáhají dětem z dětského domova Horní Planá.  Každý si opět bude 

moci zakoupit ozdoby v hodnotě 50/100/200 Kč a tím, že ozdobu následně symbolicky zavěsí na vánoční 

stromek, udělá radost nejen dětem, ale i sobě. K dispozici jsou i speciální ozdoby, které vytvořily přímo 

děti z dětského domova, které si zaměstnanci můžou nechat. Jejich cena je 300 Kč. 

Akci odstartujeme na vánočním večírku 1. 12., strom následně převezeme na recepci firmy a ukončíme 

ji 22. 12. Výtěžek z této akce opět po Novém roce předáme dětem v Horní Plané.
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35.000 – 45.000 Kč

DOBRÉ ZÁZEMÍ

SCHOPNÍ KOLEGOVÉ

ŘADA BENEFITŮ

Dobře placená, různorodá práce v příjemném prostředí moderní firmy HAUSER,
celoevropského dodavatele chladicího nábytku a techniky. Pojďte pracovat pro
jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického regionu.

NENÍ NAD ČÍM VÁHAT!
MŮŽU VYRÁBĚT, ZLEPŠOVAT, 
KOORDINOVAT

ZKUŠENÝ ZÁMEČNÍK
✶  zajišťování výroby chladírenského nábytku
✶  koordinace malého montážního týmu 6-12 lidí
✶  zodpovědnost za výrobu podle denního plánu
✶  dohled nad kvalitou a dodržováním postupů
✶  zámečnické a montážní práce

Získat tuto pozici bude snadnější, pokud:
✶  máte technické vzdělání a praxi
✶  orientujete se v technické dokumentaci
✶  jste manuálně zručný
✶  nejsou Vám cizí výrobní procesy
✶  chcete věci zlepšovat
✶  můžete pracovat na 2 směny

Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Dalších 100 volných míst na 
www.hauser.cz

Těšíme se
na Vás!


