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   Starost ův sloupek 
 

Předně bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří ve 
dnech 20. – 21. října přišli volit do městského zastupitelstva. 
Tak, jak je to v posledních volbách na různých úrovních 
běžné, i v Kaplici vznikla remízová povolební situace. 
Následná jednání o obsazení postů ve vedení města a složení 
rady neměla, až na malé vyjímky, charakter tzv. koaličních 
jednání, ale spíše osobních setkání napříč politickým 
spektrem. Jestliže se na místě starosty změna v podstatě 
nepředpokládala, tak o dvě místa uvolněných místostarostů 
byl výraznější střet, který v samotný den voleb na Felixe 
přinesl pro některé aktéry zajímavé rozuzlení. Pakliže byl 
výsledek pro někoho rozčarováním, tak musí pro další období 
hledat na kaplické politické scéně takové partnery, pro něž i 
verbální dohoda má platnost smluvního vztahu. Na závěr této 
volební glosy bych si dovolil konstatovat, že i komunální 
politika je o kompromisu a že se musí počítat s tím, že když 
chci všechno, nemusím získat nic. 
I letos se opakovaně uskutečnila dvě kulturně společenská 
setkání, která si zasluhují výraznější publicitu a tím i jasné 
organizační zabezpečení. Je tím myšleno jejich pevné za-
řazení do kalendáře akcí kulturně informačního centra tak, 
aby se jich mohli zúčastnit ve větším počtu občané osad a 
města. Připomenutí obětem válek Dnem veteránů v Pořešíně, 
Pořešínci a Kaplici a výsadba stromu roku si o to již druhým 
a třetím rokem zřetelně říkají. 
Ten, kdo v průběhu sobotního odpoledne 18. listopadu přišel 
do tělocvičny ZŠ Školní, rozhodně nelitoval, protože se stal 
účastníkem 50. výročí založení basketbalu v Kaplici. 
Bylo až dojemné se setkat s těmi, díky nimž zde tento sport 
zakořenil a s těmi, kteří před padesáti, čtyřiceti či třiceti lety 
váleli na parketách a palubovkách Jihočeského kraje. Ocenit 
je třeba i to, že řada dnešních šedesátníků, šedesátnic a 
mladších vyndala své nádobíčko a s vervou se pustila do 
driblingů, dvoutaktů či střeleb trojek. Pánové  Sypalové, 
Hejlové, Rosové, Blažkové či paní Rosová, Hájková a další, 
díky za  obrovský kus práce pro váš sport a výrazný přínos 
pro formování nejmladších generací našeho města! Na 
samotný závěr nechávám poděkování tomu, který tu káru 
oddílu košíkové TJ Spartak Kaplice táhne téměř posledních 
třicet let - panu JUDr. Janu Károvi z Bělidla.      
A až bude v nás prostřednictvím Mikuláše, čertů a Ježíška 
prosinec vyvolávat vzpomínky na dětství, vzhlédněte 
k obloze a pokud uvídíte jasnou Mléčnou dráhu, vězte, že 
v příštím roce bude úroda krásná. Přeji krásné Vánoce a 
klidný nový rok. 

Ferdinand Jiskra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Nový sb ěrný dv ůr 
 

Dne 1. ledna 2007 bude v Kaplici v Omlenické ulici 
zahájen provoz nového sběrného dvora. 

Provoz stávajícího sběrného dvora, v ulici Českobudějovické 
čp. 667, bude k tomuto dni ukončen.  Provozovna podniku 
Sběrné suroviny a.s., České Budějovice bude zde 
v Českobudějovické ulici nadále provozovat svou činnost, 
která spočívá ve výkupu druhotných surovin (papíru, kovu) 
beze změn!  
Tímto oznamujeme občanům, že ode dne 1. 1. 2007 budou 
moci v novém sběrném dvoře v Omlenické ulici bezplatně 
odkládat například použité elektrozařízení, nebezpečné a 
objemné odpady, menší množství stavebního odpadu a další 
vybrané druhy odpadů. Drobní podnikatelé zde budou moci, 
po uzavření smlouvy s firmou Technické služby s.r.o. 
Kaplice, ukládat odpad dle platného ceníku.  
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   Rok 2007 - výro čí 750 let  
 

Rok  2007 bude rokem, kdy si město 
Kaplice připomene 750 let od první 
písemné zmínky. Během roku se nejednou 
setkáte s tímto symbolem, který bude 
sedmsetpadesáté výročí od první písemné 
zmínky o Kaplici zdůrazňovat. Kulturní a 
informační centrum má za úkol zpracovat 
kalendář důležitějších akcí roku 2007. 
Proto se na tomto místě obracím na spolky, 

organizace, církev, školy apod., aby nám své důležité akce 
sdělily do konce tohoto roku. Rádi budeme nápomocni při 
realizaci vašich akcí. Například začátkem ledna bude 
k dispozici barevný bianko plakát formátu A2 a pro 
jednotlivé organizátory akcí, spojených s oslavami výročí, 
zajistíme dotisk za pár korun. Dále můžeme provést kvalitní 
fotodokumentaci, zapůjčit výstavní panely…  
Pro názornost uvádím první významnější akce organizované 
ve městě začátkem roku, podporované Evropskou unií. Na 
Tři krále v roce 2007 proběhne v kulturním domě 
mezinárodní koncert profesionálních i amatérských umělců 
v oblasti vážné hudby. V sobotu 17. února ožije kaplické 
náměstí masopustním veselím. Koledníci a masky tu požádají 
starostu o svolení k uskutečnění „Masopustu“ a návštěvníci 
budou mít možnost ochutnat zabijačkové speciality. Na 
doporučení spoluobčanů zajistíme hudební soubor, jež bude 
koncertovat na náměstí při odchodu masek do okolních 
dědin. Celé to masopustní veselí nalezne své pokračování při 
večerní zábavě, spojené se zastřelením Masopusta a ukázkou 
Freistadtských koledníků, kteří nás seznámí s jejich 
zvyklostmi. 21. února by se naši koledníci měli zúčastnit 
Freistadtského Faschingu, kde rakouským měšťanům 
předvedeme tentokrát my naše zvyklosti.  
V tuto chvíli očekávám podobné návrhy a na spolupráci a 
zajišťování těchto akcí se těším. 

Josef Sejk, ředitel KIC Kaplice 
 

Významné akce pro rok 2007 můžete zaslat či sdělit 
na adrese KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 

infocentrum@mestokaplice.cz 
 

   Rádi bychom pod ěkovali…   
 

Dne 3. 10. 2006 uskutečnil Oblastní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Č. Budějovice poznávací zájezd, jehož 
tématem byl „Konec druhé světové války na Kaplicku“. 
Účastníci zájezdu položili kytice u některých hrobů obětí 
nacistické zvůle v naší spádové oblasti. Dále se 
seznámili s problémy, které se u nás vyskytly v 
roce 1918 při vzniku naší republiky, se situací v 
období let 1918 až 1938 i s postoji i činy občanů 
Kaplicka v letech 1938 až 1945. Bývalí aktivní 
účastníci zahraničního a domácího odboje vysoce 
hodnotili i úspěchy, které byly dosaženy v rozvoji 
Kaplicka v období od konce druhé světové války 
až po současnou dobu. 
Úspěch celé akce by nebyl možný bez pomoci 
některých orgánů a organizací našeho města. Chtěli 
bychom proto zvlášť poděkovat Městskému úřadu 
Kaplice, Městské policii, vedení a zaměstnancům 
restaurace Slovanský dům a všem, kteří se starají o 
válečné hroby v našem spádovém území. 

ZO ČSBS Kaplice, Záboj Čampula 
 

   Topná sezóna za čala   
 

- ovlivněme to, co budeme dýchat!  
 

Rostoucí ceny  plynu a elektřiny způsobují, že většina 
domácností se opět vrací k topení levnějšími palivy a to 
převážně k uhlí a dřevu. Bohužel spalují se nejen tato paliva, 
ale často někteří lidé proženou komínem i domácí odpad, 
zejména plasty, gumy, dřevotřísku, molitan atd. 
Topná sezona začala a tak bychom si měli uvědomit, že při 
spalování odpadů uniká z komína nejen nepříjemný zápach a 
saze, ale i jedovaté látky (čpavek, fenoly, kyanidy, dioxiny, 
dehet a další), které negativně ovlivňují naše zdraví. 
Nejčastěji se spalují hlavně plasty, které obvykle dobře hoří, 
ale z hlediska znečišťování ovzduší patří k těm nejhorším a 
jedovaté látky, které jejich hořením unikají do ovzduší, patří 
k nejnebezpečnějším z hlediska vlivu na zdraví nás všech. 
Odpad bychom měli třídit a umožnit tak jeho případnou 
recyklaci a následné využití, zbytek dávat do popelnice nebo 
kontejneru, rozhodně ne spalovat doma a otravovat tak 
ovzduší sobě i druhým! 
Velké problémy způsobuje též topení nekvalitním uhlím 
s vysokým obsahem síry. Ochrana ovzduší není jen otázkou 
dobré vůle občanů, ale je i povinností vyplývající ze zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. V zájmu nás všech je 
dýchat zdravý vzduch a každý z nás má  možnost ovlivnit 
jeho kvalitu!  

Odbor životního prostředí, MěÚ Kaplice 
 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Kaplice konaného dne 1. listopadu 2006 
 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o 
obcích zvolilo  
 

starostou města Kaplice  Mgr. Ferdinanda Jiskru 
uvolněným místostarostou města  Mgr. Jiřího Havelku  
uvolněným místostarostou města Josefa Kaloše  
členy rady:  Jana Froňka, Petra Malenu,  

Mgr. Karla Světlého a Josefa Šedivého  
 

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

Městská knihovna d ěkuje za p řízeň 
 

Děkujeme všem našim čtenářům, uživatelům a návštěvní-
kům knihovny za přízeň v roce 2006. Všem přejeme do roku 
2007 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.  

kolektiv knihovnic 

16. 11. 2006 byl při příležitosti ČESKÉ STÁTNOSTI 
v parčíku při Linecké vysazen modřín, strom roku 2006 
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4. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  92 min.  
17.30 hod. MRAVENČÍ POLEPŠOVNA 
  Tak dlouho se na hmyz vytahoval, až se to 

hmyzu přestalo líbit a začal se pro změnu 
vytahovat on na něj. Zmenšený chlapec Lucas 
zažívá jak to chodí mezi mravenci. Režie: J. A. 
Davis. Mluví: J. Battek, J. Ježková, P. Rychlý 

   Vstup 60,- Kč 
6. středa Horor, thriller USA   105 min.  
7. čtvrtek HADI V LETADLE 
20.00 hod. Samuel L. Jackson měl eskortovat důležitého 

svědka vraždy z Havaje do L.A. Mafie tomu 
chce zabránit tím, že do letadla propašuje bednu 
jedovatých hadů. Režie: D. R. Ellis. Hrají: J. 
Marguliesová, N. Philips a 450 skutečných 
hadů…  

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. pondělí Thriller USA / Japonsko  126 min.  
20.00 hod. SILENT HILL  
  Aby se pokusila zachránit svou dceru, vydala se 

do mrtvého města jménem Silent Hill. Tady ale 
zjišťuje, že město zas tak mrtvé není. A není ani 
podobné ničemu, s čím se v životě setkala… 
Režie: Ch. Gans. Hrají: R. Mitchell, S. Bean, L. 
Holden.  

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
13. středa Česká komedie   108 min. 
14. čtvrtek HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY 
20.00 hod.  Kaleidoskop příběhů – komických, tragických i 

banálních lidských střetů, inspirovaných praxí 
hlavní hrdinky, psycholožky Hany. Režie: Věra 
Chytilová. Hrají: J. Janěková, B. Polívka, J. 
Krausová, D. Kraus, I. Bareš… 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno     
 
 

Připravujeme na leden 2007:  
TOMYHO PEKLO, ASTERIX A VIKINGO-
VÉ, RO(C)K PODVRAŤÁKŮ, GRAND-
HOTEL, WORLD TRADE CENTRUM a další 

  

 

3. prosince, neděle    od 15.00 hodin  

NEBOJTE SE STRAŠIDEL  
s hosty JŮ a HELE  
Veselá loutková revue plná překvapení. Uvidíte známá strašidla 
Pepína a Špekouna, pavoučici Agátu, klauna Bimbo, JůHeláky… 
Hraje: Loutkoherecká skupina z ČT Praha a s ní loutky v „člověčí“ 
velikosti.  
Kulturní dům Kaplice      Vstup 50,- Kč 
 

3. prosince, neděle    od 18.00 hodin  

ADVENTNÍ KONCERT  
Duchovní skladby: J. S. Bach, G. Werner, A. Gallus, C. Franck,… 
Účinkuje: Pěvecký sbor Kaplice pod vedením L. Menšíkové, 
Smyčcový kvartet, na varhany hraje L. Schwarz. 
Kostel sv. Petra a Pavla  Vstupné dobrovolné   
 

7. prosince, čtvrtek   od 19.00 hodin  

„YAMAHA IN CONCERT“  
Celovečerní koncert toho nejlepšího z pop-music. (Beatles, Abba, 
aktuální hity live / velkoplošná projekce / špičková aparatura / 
efektní choreografie / hudební show všech žánrů).  
Kulturní dům Kaplice Prodej vstupenek před představením  
 

10. prosince, neděle   v 17.00 hodin 

Adventní koncert  
Renesanční a barokní hudba  
Účinkuje: vokálně-instrumentální soubor Collegium Portative 
z Vyššího Brodu, varhany rozezní v sólových skladbách Dan Pilát z 
Českého Krumlova. Zve vás Římskokatolická farnost Kaplice. 
Kostel sv. Petra a Pavla   Vstupné dobrovolné 
 

11. prosince, pondělí    od 18.00 hodin   

KŘEST „NOVOHRADSKÉ HORY“ 
Křest 800 stránkové encyklopedie Novohradské hory, kmotrem je 
PhDr. J. Stráský (ředitel KÚ), v rámci křtu proběhne i premiérové 
promítání dokumentárního filmu.  
Kino Kaplice    
 

12. prosince, úterý   od 16.30 hodin   

ŽÁKOVSKÝ VÁNO ČNÍ KONCERT 
Kaple sv. Josefa a Barbory 
 

15. prosince, pátek   od 15.00 hodin   

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
Kulturní dům Kaplice 
 

18. prosince, pondělí   od 18.00 hodin   

POHYBLIVÝ BETLÉM „doudlebský“ 
Uvedení nového pohyblivého betlému obce Doudleby, vytvořeného 
kaplickým řezbářem panem Soukupem, do provozu… 
Vestibul kina Kaplice 
 

19. prosince, úterý   od 18.00 hodin   

UČITELSKÝ VÁNO ČNÍ KONCERT 
Kaple sv. Josefa a Barbory 
 

23. prosince, sobota   od 18.00 hodin   

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
Předání světla z Betléma.  
Sváteční slovo Pátera P. Šimáka a krátký kulturní program.  
Kostel sv. Petra a Pavla  
 

26. prosince, úterý   od 15.00 hodin   

DĚTSKÁ MAXIDISKOTÉKA 
Hraje DJ Ivan Mejsnar.  
Kulturní dům Kaplice    
 

26. prosince, úterý   od 21.00 hodin  

MAXI DISCO SHOW  
Pořádá AGENTURA DISK-CENTRUM PRAHA a KIC Kaplice. 
Hraje DJ Ivan Mejsnar.  
Kulturní dům Kaplice 
 

27. prosince, středa   od 18.00 hodin  

VÁNOČNÍ KONCERT  
Vánoční skladby: Adam Michna z Otradovic a Vlasta Redl.  
Účinkuje: Pěvecký sbor Kaplice pod vedením L. Menšíkové, 
Smyčcový kvartet, na varhany hraje L. Schwarz. 
Kostel sv. Petra a Pavla  Vstupné dobrovolné   
 

31. prosince, neděle   od 20.00 hodin   

SILVESTROVSKÁ SHOW  
V rámci večera vystoupí Papouškovo sirotci, skupina LIVE...  
Kulturní dům Kaplice 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
prosinec

        KULTURNÍ NABÍDKA 
prosinec
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   Žádost o dotaci 
 

Městský úřad - odbor školství, kultury a tělovýchovy 
informuje všechny sportovní oddíly, neziskové a jiné 
organizace o možnosti požádat o příspěvek - dotaci na 
činnost. Formulář žádosti je možné vyzvednout každý den na 
OŠKT MÚ Kaplice a odevzdat do 31. 1. 2007. 
 

   Městská charita Kaplice 
 

Vážení spoluobčané, 
Městská charita Kaplice působí již rok ve vašem městě. Půso-
bí i za podpory obětavých spoluobčanů, pracujících bez 
nároku na odměnu a sponzorů. Firmě Jednota Kaplice, firmě 
Milana Sedláka, firmě Josefa Bombíka a ještě dalším tímto 
děkujeme za to, že se podařilo opravit místnosti na adrese 
Farské náměstí 80 v Kaplici, kde má charita své zázemí a 
všichni, kteří potřebují materiální a sociální pomoc, otevřené 
dveře. 
Charita nyní vyvíjí aktivitu v oblasti dobrovolné drobné 
pečovatelské služby, chceme zajišťovat péči lidem v jejich 
domácím prostředí, kteří si nemohou zajistit nákupy, úklid, 
dojít si pro obědy, nebo sami se vykoupat, atd. Zatím takto 
pomáháme 5 lidem, naším plánem je rozšířit působnost i na 
okolní vesnice. 
Začátkem nového roku 2007 se s námi setkáte v Kaplici a 
okolí při Tříkrálové sbírce na podporu akcí Charity v našem 
regionu, v České republice i ve světě. Peníze, darované do 
sbírky v lednu 2006, byly použity na vybavení Charity v 
Kaplici a na upomínkové předměty pro seniory, sbírkou v 
lednu příštího roku chceme pomoci africkým dětem bez 
domova, vybavit charitu zdravotními pomůckami na zapůj-
čení seniorům pro zkvalitnění jejich života. Naším přáním je i 
zakoupit starší automobil a zajišťovat rozsáhlejší péči.     
Přejeme všem klidný advent a radostné, pokojné svátky 
vánoční. 

   Městská charita Kaplice 
 

   Den válečných veterán ů  
 

„Občane postůj klidně a pokloň se. Ucti tak památku těch, 
kteří ve válkách minulého století položili své životy proto, 
abys ty mohl žít.“  
To byla myšlenka, která vedla zástupce Města Kaplice, 
Městského úřadu, Českého svazu bojovníků za svobodu a 
Informačního centra k tomu, aby při příležitosti 
Mezinárodního dne válečných veteránů (11. listopad) položili 
kytičku u pomníků padlých v Kaplici, Pořešíně a Pořešínci.  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Linecká třída, strana obrácená průčelími k severu, a její „vývěsní 
štítky“ živností a řemesel, jak je zachytil soupis z počátku 30. let 20. 
století. Co se týče domku kováře a podkováře Karla Schwing-
hammera, jde tu celkem o pouhý odhad, vycházející z číselné řady 
domů. Kovář tady koval, a podkovával koně, pokud v tomto místě 
stojící dům míval opravdu č. 221…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Obory st řední školy v Kaplici: 
 

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední 
odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 otevírá pro školní rok 
2007/2008 tyto  

studijní obory: 
Čtyřleté gymnázium   - 79-41-K/401 
Osmileté gymnázium  - 79-41-K/801 
Obchodní akademie  - 63-41-M/004 
Podmínky přijetí: složení přijímací zkoušky z Čj a Mat. Dny 
otevřených dveří: 22. 11. 2006 a 10. 1. 2007 vždy od 15.30 
hodin. Kontakt tel. 380 312 623. Další aktivity: lektoři 
z USA, volný přístup k Internetu, vodácké kurzy, výuka jízdy 
na snowboardu, řidičský průkaz sk. A, B.  
 

učební obory: 
Opravář zemědělských strojů  - 41-55-H/003  
Mechanik opravář   - 23-66-H/001  

(tyto dva obory pouze pro chlapce) 
Kuchař-číšník pro pohostinství  - 65-51-H/002  
Operátor skladování  - 66-53-H/003 

(oba obory pro chlapce a dívky)  
Dny otevřených dveří: 24. 11. 2006 a 12. 1. 2007 vždy od 
13.00 hod. Kontakt: Mgr. Jiří Marek, tel. 380 312 852,  
jijima@seznam.cz. Součástí školy je i autoškola (výuka 
v rozsahu A-C) a svářecí škola (skup. ZK 111 W 01, ZK 311 
W 01, ZK 135 W 01).  
 

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA 
PRO CIZINCE 

 

Občanské sdružení Multikulturní centrum – České 
Budějovice v rámci projektu z fondu Evropské unie pořádá 
výuku českého jazyka pro cizince. Výuka probíhá za finanční 
podpory NROS, Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje 
a Magistrátu města České Budějovice.  
Pro otevření kurzu ve vašem městě se můžete zaregistrovat 
po telefonu: 387 718 203 (tel. záznamník/fax) nebo 774 200 
555, info@multik.cz. 
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   Předváno ční setkání d ůchodc ů  
 

Občanská komise Městského úřadu v Kaplici upozorňuje  
na změnu konání předvánočního setkání důchodců 

 ze dne 8. 12. 2006 na pátek 15. 12. 2006 
od 15.00 hodin, v Kulturním domě v Kaplici. 

Vystoupí pěvecký sbor ZUŠ Kaplice, odpolednem bude 
provázet hudební soubor Agria pod vedením Stanislava Trse. 
 
   Bohoslužby váno ční 
 
 

 FARNOST KAPLICE  
  

 Sobota 23. 12. od 17.00 hodin 
 Mše sv. ze 4. ned ěle adventní     
  ------------------- 

 Neděle 24. 12. / Štědrý den / od 15.00 a 24.00 hodin 
 Dětská Št ědrove černí mše sv. se scénkou  …   
 Půlno ční mše svatá se zp ěvy České mše váno ční  
 J. J. Ryby  
 - ------------------ 

 Pondělí 25. 12. / Boží hod / 9.30 hodin  Mše svatá  

 ------------------- 

 Úterý 26. 12. / sv. Štěpána / 9.30 hodin  Mše svatá 
 Besídka pro d ěti  u jesli ček  od 14.30 hodin  
 ------------------ 

 Neděle 31. 12. / sv. Rodiny / 17.30 hodin 
 Poděkování za uplynulý rok      
 ------------------- 

 Pondělí 1. 1. / Nový rok / 9.30 hodin  Mše svatá  
      
 FARNOST BLANSKO  
 

 Neděle 24. 12. / Štědrý den / od 22.15 hodin 
 „Půlno ční“ mše svatá  
 ------------------- 

 Pondělí 25. 12. / Boží hod / 11.00 hodin  Mše svatá  

 ------------------- 

 Čtvrtek 28. 12. 15.00 hodin   
 Besídka pro d ěti u jesli ček   
 ------------------- 

 Neděle 31. 12. / sv. Rodiny / 16.00 hodin  Mše svatá  
 
 

Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.,  
Neděle 17. 12., 15.00 hod., vstupné dobrovolné 
 

Vánoční divadlo s písni čkami 
aneb Začalo to Zachariášem 
Dále uvidíte dětskou scénku Šalomoun.  
 

   Veřejná dražba v Kaplici 
 

Finanční úřad v Kaplici oznamuje konání veřejné dražby věcí 
movitých. Dražba se uskuteční v úterý dne 12. 12. 2006 ve 13.30 
hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, 382 41 
Kaplice, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. 
Registrace dražitelů proběhne dne 12. prosince 2006 od 13.00 hodin. 
Dražené věci je možno si prohlédnout dne 12. 12. v době od 9.00 do 
11.00 hodin na Finančním úřadě v Kaplici.  
Draženy budou: Ponožky pánské bavlněné vel. 39-41 modré a šedé, 
ponožky pánské bavlněné vel. 49-50 šedé, podkolenky pánské 
bavlněné vel. 42-43 šedé, pohankové polštářky, pracovní klobouky - 
modré, čističe na koberce ve spreji, pracovní kalhoty svářečské vel. 
56, pracovní oblek svářečský vel. 56, tepláková souprava šusťáková 
modrá, ruční výpusť do vany, ovládací tlačítko k WC na stěnu, 
bidetová vod. baterie stojánková páková s výpustí, stojánková vod. 
baterie páková DUFOUR - zlato-chrom, stojánková vanová a 
sprchová baterie DUFOUR - bílá-zlatá soubor, bateriové hodiny 
nástěnné skleněné. Kompletní seznam dražených věcí je uveden na 
dražební vyhlášce, která je vyvěšena na úřední desce Finančního 
úřadu v Kaplici, MěÚ v Kaplici a Městského úřadu ve Velešíně. 

 
 

prosinec 
 

1. - 23. Výstava výtvarné soutěže „Skřítek Podzimníček“ (DDM) 
5. - 23. ADVENT – výstavka tvořivé soutěže (adventní kalendáře 

a adventní věnce) 
5. Vánoční muzikál s mikulášskou nadílkou 

od 16.30 hodin na náměstí (SAXA - V. Brom) 
4. - 8. Vánoční řetěž + Roční období - soutěže ZÚ 
4. - 8. Zlatá rybka – anketa ve vestibulu DDM 
7.  okrskové kolo FLORBAL - více viz. propozice 
11. - 15.  Vánoční zvyky - soutěž pro děti ze ZÚ o drobné ceny 
11. - 15. Vánoční test Králíčka Ouška – vestibul DDM 
13.  Adventní večer – od 20.00 hod., výroba vánočních 

dekorací, ozdob (blíže v letáčcích DDM) 
16.    RANDORI CUP - republikový turnaj v JUDU  

od 8.00 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova 
18. - 22. Kapřík Ondřej + Přísloví, rčení, pořekadla 

soutěže pro děti ze ZÚ o drobné ceny 
20. Kaplická vánoční laťka - soutěž o skoku vysokém 
        od 14.30 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova 
21.  Všetečný andělíček - vánoční vyprávění a zpívání koled 

od 13.30 hodin v ŠD 
 

 

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
12. kolo FK Slavoj Č. Krumlov – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - B: 29. 
Haláček – 72. Krůček. 13. kolo FK Spartak Kaplice – Dražice 2:0 
(0:0) - B: 53. Urazil, 79. M.Pulec. 14. kolo FC Písek – FK Spartak 
Kaplice 3:2 (1:2) - B: 21., 62. Holan, 54. Pastyrik (p) – 32. M.Pulec, 
41. Vošický. 15. kolo FK Spartak Kaplice – Tatran Prachatice „B“ 1:1 
(1:0) - B: 36. M.Pulec – 60. Fujerik (p). 16. kolo FK Spartak Kaplice – 
FK Tábor 1:0 (0:0) - B: 53. Houška.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FK Slavoj Č. Krumlov „B“ 5:1 (4:1) 
- B: 7., 24., 40. Koclíř, 12. Lesňák, 78. Mazanec – 18. Šváb. 13. kolo 
SK Zlatá Koruna – FK Spartak Kaplice „B“ 2:4 (1:1) - B: 38. Šustr, 46. 
Andrejco – 45. Kapec, 64. Jirka, 69. Koclíř (p), 72. Kubata. 2. kolo SK 
Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak Kaplice „B“ 3:2 (2:1) - B: 17. Novotný, 
21. Daněk, 89. Píša – 3., 81. (p) Koclíř. 14. kolo SK Mladé – FK 
Spartak Kaplice „B“ 3:0 (2:0) - B: 13. Dočkal, 19. Lerch, 64. 
Procházka.  
 

dorost – I. A třída 
12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 14:0 (6:0) - B: 7.,14.,22. 
Rossmüller, 23.,79. O.Svoboda, 35. Smolen, 45. Doubrava, 50. Hejný 
(p), 60. Pilipenko, 74. Exl, 82. Půlpán, 83. F.Kouba, 86. Jos.Ševčík, 
89. Bóga. 13. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 2:2 (1:0) - 
B: 30. Bíca, 55. Průcha – 71. Kouba, 85. Smolen. 3. kolo FK Spartak 
Kaplice – FC Velešín 4:0 (3:0) - B: 2. O.Svoboda, 24. Smolen, 26. 
F.Kouba, 88. Krauskopf.  
 

starší žáci - I. A třída 
10. kolo SKP Č. Budějovice „B“ – FK Spartak Kaplice 1:5 (0:1) - B: za 
hosty – Dang Van 4, Goldfinger. 11. kolo FK Spartak Kaplice – 
Calofrig Borovany 9:2 (4:2) - B: Goldfinger 3, Dang Van, Řežáb 2, 
T.Valíček, Micák – Džuba 2.  
 

mladší žáci - I. A třída 
10. kolo SKP Č. Budějovice „B“ – FK Spartak Kaplice 3:0 (1:0). 11. 
kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 6:3 (4:1) - B: Hami, 
Čajan 2, Kotva, Holčík (p) – D.Tomášek 2, M.Zach.  
 

přípravka - okresní přebor 
7. kolo FK Slavoj Č. Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice 4:2 (1:1) - B: 
za hosty – Laně, Divoký. 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

        SPORT A TURISTIKA 
prosinec
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   TJ Cíl Kaplice 
 

5. 12.      Z DLUHOŠTĚ DO MALONT  8 km 
Autobusem (nádr.) v 9.20 hod. do Dluhoště. Trasa: Dluhoště – 
Desky – Nové Stavení – Meziříčí – Malonty – autobus.  
12. 12.   ROZLOUČENÍ S TURISTICKÝM ROKEM  11 km 
Autobusem od školy v 7.30 hod. do Omleničky. Trasa: Omlenička – 
Vracov – Zahrádka – Silniční Domky (občerstvení) – Záhořánky – 
Přídolí – autobus nebo zpět do Omleničky. 
19. 12.     PŘEDVÁNOČNÍ VYCHÁZKA   8 km 
Odchod z parku v 9.00 hod. – čistička – Blansko – Mostky – 
Kaplice.  
1. 1. 2007 SETKÁNÍ NA POŘEŠÍNĚ  
Odchod z parku ve 13.00 hodin.  

Všem hezké Vánoce 
hodně štěstí a zdraví v roce 2007 

 
Pěvecký sbor ZUŠ Kaplice zazpíval  

na Slavnostním koncertu k poctě sv. Mikuláše   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řádková inzerce 
  

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

Hledáme cvičitelku aerobiku  
TJ Spartak Kaplice, oddíl AEROBIK ŽENY hledá cvičitelku 
aerobiku, i bez cvičitelského průkazu, který umožníme získat. 
Spojení tel.: 380 303 125, 728 360 588.   

 
 

 

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

Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 12. čísla 20. 11. 2006. 
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434,  

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

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

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory  zveřejněných příspěvků. 
 

 

   Z historie            pokračování z listopadu 
 

Několik historických postřehů o boji proti 
požárům na Kaplicku 

 
Dekorování hasičů k 60. výročí založení sboru 

 

V roce 1972 bylo při zřízení požární stanice Kaplice převzato 
vybavení stávající dobrovolné požární jednotky, a to vozidla 
cisternová stříkačka CAS-16 706 RTH, CAS Carpati, 
dopravní vůz DSV 8 Praga RN a dvoukolový žebřík DZ-18. 
Vybavení bylo doplněno o rukávovou smykací plachtu a tři 
kyslíkové dýchací přístroje Ch 146. Základní vybavení 
převzaté při zřízení požární stanice bylo postupně 
modernizováno. V roce 1973 byl na požární stanici dodán 
přívěs pro přepravu pěnidla a výrobu pěny dovezený z NDR. 
Roku 1975 bylo požární stanici přiděleno velitelské vozidlo 
Š-1203. Následujícího roku bylo nahrazeno dopravní vozidlo 
DVS-8-P-RN novou automobilovou stříkačkou AS-16 IFA 
dovezenou z NDR a stávající vozidlo DVS-8 bylo předáno 
dobrovolné jednotce ve Zlaté Koruně. V roce 1977 bylo 
cisternové vozidlo CAS-16 706 RTH nahrazeno novějším 
typem CAS-25 706 RTHP a CAS 16 bylo předáno po 
provedené generální opravě požární jednotce Malonty. V 
roce 1978 bylo z OVPÚ Český Krumlov na požární stanici 
předáno cisternové vozidlo CAS-32 T-138 a vozidlo CAS 
Carpati bylo vyřazeno z provozu jako neopravitelné. V roce 
1980 byl stávající dvoukolový žebřík DZ-18 předán pro 
potřeby požární jednotky Přední Výtoň a nahrazen 
automobilovým AZ 25 z OVPÚ Český Krumlov. Současně 
bylo požární stanici přiděleno druhé cisternové vozidlo CAS-
32 T-138 a vozidlo CAS-25 706 RTHP bylo předáno požární 
jednotce Brloh. V roce 1982 bylo vybavení požární stanice 

doplněno osvětlovacím přívěsem z NDR. 
Důležitou součástí protipožární ochrany v Kaplici byla 
hasičská jednotka v n.p. Jihostroj. Závod Jihostroj 
Kaplice byl založen v roce 1949 jako součást závodů 
Autounion a později přejmenován na závod 04 Motor. 
Vyráběly se zde rozmrazovače oken pro automobily, 
motorové pily a kompresory pro vozy T-111. Závod 
měl vlastní lakovnu, tryskač, honovačky, sklad olejů a 
sklad hořlavin. Požární bezpečnost závodu byla v té 
době zajišťována závodní stráží, která zároveň vedla 
požární knihu. V tomto dokumentu je zaznamenán 21. 
12. 1957 vznik požáru, který byl uhašen pracovníkem 
závodu. Zřejmě po podobných případech byla v roce 
1957 pro závod opatřena požární stříkačka PS8 typu 
Stratílek. V roce 1958 byly po další sérii menších 
požárů na pracovištích závodu Motor Kaplice ustaveny 
požární hlídky a byl vydán příkaz ředitele závodu o 
dodržování protipožárních opatření. V roce 1960 byla 
ředitelem závodu ustavena požární jednotka v čele s 

Holandský ovčák, Basco Sebastian Tasmánský Tygr z chovné 
stanice v Kaplici získal začátkem listopadu titul Světový vítěz
mladých a Vítěz plemene BOB na Světové výstavě psů v polské 
Poznani.  
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velitelem sboru Františkem Syslem. Bezpečnostní kontrola z 
podnikového ředitelství konstatovala v roce 1962 zlepšení 
stav na úseku požární ochrany v závodě. V tomto roce byl 
odeslán K. Čapek do školy SPO v Bílých Poličanech. V 
následujícím období lze vyčíst z dílčích zápisů, že požární 
jednotka plnila své poslání zřejmě dobře. Ubývalo menších 
požárů a zjišťovalo se i méně požárních závad. Požární 
jednotka zasahovala 3. 6. 1966 při požáru v prostoru Strojně 
traktorové stanice v Kaplici společně s dobrovolným 
požárním sborem města. Pro zajištění požární bezpečnosti 
závodu a zároveň s přípravou na provoz v nově budovaném 
závodě dostala závodní jednotka požární vozidlo Tatra 805 s 
požární stříkačkou PS8 typ THZ. Závod Motor Kaplice 
disponoval tehdy dvěma TS 8 a Tatrou 805. V roce 1972 byl 
otevřen nový závod. Oba závody měly nový název Jihostroj 
Kaplice. Byly vyňaty z podniků automobilového průmyslu a 
začleněny do leteckých podniků VHJ AERO. Nový moderní 
závod potřeboval mít i lepší požární zabezpečení. Byl 
vybaven tlačítkovými telefonními hlásiči a z popudu 
Okresního Svazu požární ochrany a Okresní inspekce požární 
ochrany byl vytvořen nový závodní požární sbor. Byli 
ustaveni dva pracovníci preventivní požární ochrany (p. 
Herman a Smolec). Nový ředitel závodu ing. Josef Zikeš a 
výrobní náměstek Václav Neubauer věnovali požárnímu 
zabezpečení nových provozů velkou pozornost. Byla 
zakoupena výstroj a výzbroj pro dvě požární družstva a 
zlepšena spolupráce s novým detašovaným pracovištěm VPÚ 
Český Krumlov v Kaplici. Velitelem závodního požárního 
sboru byl jmenován Petr Tvaroh. V roce 1974 dostal závod 
novou požární cisternu CAS 25 a po havárii byla změněna 
stávající Tatra 805. V tomto roce se družstvo závodu poprvé 
zúčastnilo požární soutěže okrsku, kde skončilo jako druhé a 
soutěže O štít města Krumlova, kde bylo na 17 místě z 32 
družstev. To už byla ale požární jednotka vedená jako 
základní organizace Svazu požární ochrany. Jejím předsedou 
byl zvolen p. Smolec. Z placené funkce pracovníka PO 
odešel p. Herman a na jeho místo nastoupil p. Kobliha. V té 
době nastaly v řízení požární ochrany na závodě značné 
změny. Požární ochrana byla organizačně zařazena do úseku 
technické obsluhy výroby. V roce 1975 bylo ustaveno i 
družstvo žen, které se účastní i soutěží v požárním sportu. Z 
funkce požárního technika odešel p. Smolec a funkci převzal. 
P. Kunft. Ze zdravotních důvodů odešel také p. Kobliha a 
funkci preventisty PO převzal Václav Vaněk. Předsedou 
sboru byl navržen a schválen p. Kunft, který se však po roce 
funkce vzdal a předal ji p. K. Opelkovi. P. Kunft odešel v 
roce 1977 ze závodu a předal své pracoviště novému 
požárnímu technikovi p. Kučerovi. V tomto období byl 
zvolen velitelem sboru p. Vaněk. 
Základní organizace Svazu požární ochrany při n.p. Jihostroj 
v Kaplici dosahovala od té doby ve své činnosti výrazných 
úspěchů. Odměnou byla nová požární stříkačka PPS 12 jako 
uznání náčelníka okresní inspekce požární ochrany p. Duška 
za postup družstva žen do národního kola požárního sportu. 
K dalšímu zlepšení činnosti bylo závodem dáno do užívání 
osmimístné osobní vozidlo ARO 240 namísto ojeté Pragy V 
3S. V osmdesátých letech dostal požární sbor další vybavení, 
jako dýchací přístroje a krátkovlnné radiostanice. V požární 
zbrojnici byla přestavena šatna na síň tradic ZPS, 
fotokomoru, šatnu žen a klubovnu. Vše si stavěli členové 
ZPS sami. Základní organizace obdržela za svou aktivitu 
medaili Za příkladnou práci. V květnu 1984 se účastnilo 
družstvo mužů a družstvo žen požární soutěže v Sonnebergu 
v NDR. Obě družstva získala první místa. Na oplátku byla 
družstva  NDR pozvána do  Kaplice na desátý  ročník  požár- 

 
ních družstev o Putovní pohár vedení závodu Jihostroj 
Kaplice. Této soutěže se zúčastnilo 32 družstev a z toho 
právě dvě družstva z NDR. Vítězem se stalo družstvo 
Jihostroje a získalo Putovní pohár do trvalého držení. 
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tato skromná stať o částeč-
né historii hasičstva na Kaplicku je mým vděkem stovkám 
skromných a obětavých občanů - hasičů - za práci pro město 
a jeho spádové okolí při ochraně majetku a životů lidí. 
V předchozím pojednání se nezmiňuji o období 90. let 
minulého století vzhledem k tomu, že v té době jsem byl již v 
důchodu a ztratil jsem kontakt na vývoj hasičského hnutí. 
Vím však, že mimo úspěchů profesionálních hasičů, má 
dobrovolný sbor v současné době řadu problémů, a tak bych 
jim přál, aby popsaná obětavost minulosti se pro ně stala 
poučením a inspirací pro současnost. 

Záboj Čampula 

Pokojné Vánoce Vám všem 
přeje redakce Kaplického Zpravodaje  

současný Betlém, Palestina  


