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    Starost ův sloupek 
 

Od měsíce září se orgány města zabývají přípravou rozpočtu na 
rok 2008. Na základě podkladů z jednotlivých odborů, 
investičního programu, stanoviska finančního výboru, zástupců 
hnutí a politických stran zastoupených v zastupitelstvu je 
ekonomickým odborem zpracován jeho návrh, který bude, 
v případě průchodnosti, schválen na prosincovém jednání 
zastupitelstva. Skutečností zůstává, že při pokrytí základních 
tzv. mandatorních výdajů tj. školství, vodní hospodářství, 
kultura, sport, úklid zeleně, komunikací či sběr a svoz 
komunálního odpadu aj. zbývá na  rozvojové investiční akce 
minimum finančních zdrojů. K udržení dynamiky rozvoje je 
proto nutné financovat deficit mezi příjmy a výdaji 
dlouhodobou půjčkou v takové výši, aby nedošlo k výraznému 
růstu zadlužení. S rozpočtem a s jednotlivými akcemi 
následujícího roku budete seznámeni v následujících číslech 
Zpravodaje. 
Na listopadovém jednání zastupitelstva se kromě jiného otevřel 
problém reakce na některé e-maily prezentované na 
internetových stránkách města, které postrádají prvky slušné 
komunikace a konstruktivní kritiky. Chci sdělit veřejnosti, že 
město nebude reagovat na ty e-maily, které jsou anonymní, kdy 
se tzv. autoři schovávají za neexistující jména. Připomíná to 
úryvek z literárního díla: „Když otec dočetl dopis plný 
ubohosti, vhodil jej beze slova do ohně.“ Takže vážené a 
vážení „uživatelé“: Lenule, Henry, Danuško, Kaplickej, 
Rodáku či Papriko, aj., dovoluji si vás jménem vedením města 
pozvat na jakékoliv jednání kdekoliv. Kromě více odvahy vám 
přeji i dostatek duchaplné kritičnosti.  
Děvčata a chlapci, vážení spoluobčané, dovolte mi při vstupu 
do adventního měsíce, v němž se rádi vracíme do fantazie 
dětství, popřát klidnou a pokud možno komerce zbavenou 
přípravu na vánoční svátky a od Ježíška pod stromeček pevné 
zdraví. 
Mějte se dobře.     Ferdinand Jiskra 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Archeologický pr ůzkum  
 

na hradě Pořešín v roce 2007 
 

V červenci letošního roku zorganizovalo sdružení Hrady na 
Malši  na hradě Pořešín archeologický průzkum, který navázal 
na průzkum z loňského roku. Odborným garantem této akce 
byl Archeologický ústav České Akademie věd, zastoupený 
předním českým kastellologem prof. PhDr. Tomášem 
Durdíkem DrSc., čestným předsedou sdružení Hrady na Malši. 
Prováděcí organizací byla společnost Archaia Praha 
zastoupená Davidem Polcarem. Na provedení průzkumu 
spolupracovali studenti vysokých škol  z České republiky, 
Polska a Slovenska. 
Průzkum přinesl mnoho zajímavých poznatků o tomto sídle a 
životě jeho majitelů, kdysi kaplické vrchnosti. Zakladatelem 
hradu byl jeden z nejmocnějších českých rodů Bavorů ze 
Strakonic. Hrad Pořešín je poprvé zmiňován v roce 1312 a 
z této doby také známe purkrabího hradu. 

pokračování na str. 5  
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Hraje se v sobotu, pondělí a ve středu!  
 
 

1. sobota Akční fantasy Rusko  130 min 
20.00 hod. DENNÍ HLÍDKA  
  Rovnováha sil Světla a Tmy byla fatálně narušena, 

když se syn člena Noční hlídky Antona přidal k 
táboru Tmy... Režie: T. Bekmambetov. Hrají: V. 
Zolotukhin, K. Khabensky 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
3. pondělí Komedie, muzikál USA  117 min 
20.00 hod HAIRSPRAY  
  Obtloustlá středoškolačka sní o tom, že se stane 

hvězdou taneční show. V muzikálu nechybí ani 
John Travolta, tentokrát v roli tlusté dívčininy 
matky… Režie: A. Shankman. Dále hrají: A. 
Bynes, Ch. Walken, M. Pfeiffer 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
5. středa Romantický, dobrodružný VB/USA   127 min.  
20.00 hod. HVĚZDNÝ PRACH 
 Spadlá hvězda v podobě krásné dívky zamotá 

hlavu Tristanovi. Po hvězdě s diadémem ale touží 
i mocný princ a čarodějnice, bažící po věčném 
mládí. Režie: M. Vaughn. Hrají: Ch. Cox, C. 
Danes, R. De Niro, M. Pfeiffer, I. McKellen   

  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno  
8. sobota  Romantická komedie USA  104 min.  
20.00 hod. KOŘENÍ ŽIVOTA 
 Šérkuchařka luxusní restaurace Kate žije jen svou 

prací. Vše se změní, když přestane žít její sestra … 
na scénu vstupuje její malá neteř a sympatický 
nový kuchař. Režie: S. Hicks. Hrají: C. Zeta-
Jones, A. Eckhart   

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
10. pondělí Drama USA   83 min 
20.00 hod. INTERVIEW  
  V napínavém thrilleru se rutinní interview mezi 

novinářem a hvězdou laciných telenovel mění v 
nelítostnou bitvu dvou stejně silných protihráčů. 
Režie: S. Buscemi. Hrají: S. Miller, S. Buscemi   

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. středa Krimi thriller USA/Austrálie  122 min.  
20.00 hod. MÉ DRUHÉ JÁ  
 Po přepadení, při němž umírá její snoubenec se 

mění z vyděšené oběti v mstitelku a pátrá po 
zločincích na vlastní pěst. Režie: N. Jordan. Hrají: 
J. Foster, T. Howard, N. Andrews  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
15. sobota Drama USA   101 min 
20.00 hod. PŘÍBĚH ZROZENÍ 
  Příběh Ježíšova narození. V posledním měsíci 

těhotenství se Maria vydává na více jak 160 km 
dlouhou cestu do Betléma… Režie: C. 
Hardwicke. Hrají: K. Castle-Hughes, H. Abbas  

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

2. prosince, neděle    v 17.00 hodin 

ZAHÁJENÍ ADVENTU  
První rozsvícení nového vánočního stromu  
Zazní koledy (ZUŠ Kaplice), o adventu pohovoří P. P. Šimák…    
Náměstí     
 

5. prosince, středa    od 16.00 hodin 

MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ  
Zábavný vánoční pořad pro děti plný čertů, kouzel, hudby a soutěží. 
Soutěž o nejhezčího Mikuláše a doprovod.  
Náměstí   
 

10. prosince, pondělí    od 14.00 hodin 

KONCERT ŽÁK Ů ZUŠ KAPLICE 
Domov důchodců, Kaplice     
 

12. prosince, středa   od 17.00 hodin 

KONCERT ŽÁK Ů ZUŠ KAPLICE 
Kostel v Dolním Dvořišti      
 

13. prosince, čtvrtek   od 16.30 hodin 

VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT  
Hrají a zpívají žáci ZUŠ Kaplice.  
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory      
 

15. prosince, sobota   od 21.00 hodin 

TOILET PARTY – DISCO SHOW   
Kulturní dům Kaplice   Vstupné 70,- Kč   
 

17. prosince, pondělí   od 17.30 hodin 

VÁNOČNÍ UČITELSKÝ KONCERT  
Koncert v podání učitelů ZUŠ Kaplice.  
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory      
 

19. prosince, středa    od 19.00 hodin 

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
V podání pěveckého sboru z Velešína a umělců Jihočeského divadla. 
Koná se pod záštitou starosty města.  
Kostel sv. Petra a Pavla   Vstupné  
 

23. prosince, neděle   od 17.30 hodin 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO  
Předání světla, putujícího z Betléma do celého světa. Hraje: flétnový 
soubor z Benešova nad Černou, dětský pěvecký soubor ZUŠ Kaplice.  
Kostel sv. Petra a Pavla  
 

25. prosince, úterý   od 20.00 hodin 

MAXI DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice      
 

26. prosince, středa   od 18.00 hodin 

VÁNOČNÍ KONCERT / AGRIA + hosté 
Kostel sv. Petra a Pavla  
 

27. prosince, čtvrtek    od 18.00 hodin 

VÁNOČNÍ KONCERT  
Pěvecký sbor Kaplice (sbormistr L. Menšíková) + Hra s jesličkami.    
Kostel sv. Petra a Pavla   Vstupné dobrovolné 
 

Sponzoři adventních a vánočních pořadů: 
OKNOTHERM s.r.o. 

JEDNOTA DS V KAPLICI 
VIETNAMSKÁ KAPLICKÁ KOMUNITA 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
prosinec

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
prosinec
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   Výměna občanských pr ůkazů 
 

vydaných do 31. 12. 1998  
 

Upozorňujeme na nařízení vlády podle § 24 odst. 2 zákona č. 
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 
491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a pozdějších předpisů, 
že občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 
1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
nejpozději do 31. 12. 2007! 
Od 1. 1. 2008 tyto občanské průkazy pozbývají platnost.  
K výměně OP je třeba předložit OP a jednu fotografii  o 
rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě 
občana. Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne 
předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných dokladů 
příslušnému Městskému úřadu v Kaplici nebo Obecnímu úřadu 
matrika v místě TP. 

Městský úřad Kaplice 
 

   Mateřská škola Nové Domovy  
 

slaví padesáté narozeniny 
 

Psával se rok 1957, kdy 
školský odbor ONV 20. 
prosince předal, jako 
vánoční dárek, Národnímu 
výboru v Kaplici novou 
mateřskou školu. 
Původně byla školka 
součástí měšťanské školy, 
kde se v přízemí nacházely 

dvě třídy pro předškolní děti, ty se 10. března 1958 
přestěhovaly do svých nových prostor. MŠ Nové Domovy se 
tak stala prvním zařízením tohoto typu v Kaplici. V této době 
navštěvovalo školu 75 dětí, které byly rozděleny do třech tříd. 
Učitelský kolektiv řídila Marie Hoskovcová. 
V areálu školy byl v roce 1973 postaven komplex dvou budov, 
které měly sloužit jako přístavba hlavní školy, proto jsou 
všechny tři stavby propojeny spojovací chodbou. Nakonec 
sešlo z původního plánu a z jednoho prostoru byla vybudována 
školní kuchyně, z druhého pak vznikla 3 MŠ. Až o šestadvacet 
let později v roce 1996 došlo ke spojení budov pod oficiálním 
názvem Mateřská škola Nové Domovy. Dohromady sedm tříd 
o 180 dětských návštěvnících řídila Hana Voglová, která v roce 
1991 nastoupila po ředitelce Marii Gubaniové.  
V současnosti navštěvuje MŠ 140 dětí. Třídy byly 
zredukovány a plně zrenovovány, jejich inovace stále 
pokračuje. V hlavní budově se nacházejí tři třídy s oddělenými 
noclehárnami a v suterénu dvě prostorné a barevné jídelny, 
druhá budova má pak v každém patře jednu třídu. Celý areál je 
obklopen velkou zahradou s pískovišti a různými druhy 
průlezek, která též podléhá rozsáhlé rekonstrukci. V blízké 
budoucnosti je naplánována nová fasáda a výměna oken celého 
komplexu, což je zasazení posledního chybějícího dílku do 
dětské stavebnice. 
Filozofií dnešního systému mateřské školy je položit základy 
celoživotního učení, které probíhá od konkrétního k 
symbolickému a končí u abstraktního. Učitelky pod vedením 
Hany Voglové pracují podle Rámcového programu 
předškolního vzdělání. Nabízejí jak kvalitní standardní, tak 
širokou nadstandardní péči o všechny děti navštěvující jejich 
školu. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy pak směřuje 
ke šťastnému a spokojenému dítěti. 

ředitelka školy Hana Voglová  

Školka oslavuje v kulturním dom ě 
 

Přijďte s námi oslavit narozeniny naší školky Nové Domovy 
Kaplice. Budeme na Vás čekat v Kulturním domě ve 14.45 
hodin v pátek 7. 12. 2007. Režie oslav se ujal pan Václav 
Brom a jeho hudební skupina. Pod taktovkou učitelek 
Mateřské školy vystoupí děti v kouzelném pohádkovém 
příběhu a dále bude následovat dětská diskotéka až do 16.45 
hodin. Srdečně zveme všechny děti, rodiče, příbuzné, přátele a 
kamarády.  

Děti a kolektiv učitelek MŠ Nové Domovy  
 

Pozvánka do školky 11. 12.  
 

Při příležitosti 50. výročí otevření Mateřské školy Kaplice, 
Nové Domovy 221, zveme všechny bývalé i současné 
zaměstnance školy na slavnostní den otevřených dveří, který se 
bude konat dne 11. 12. 2007 v 17.00 hodin v areálu školy.  

ředitelka školy Hana Voglová  
 
   Týden knihoven 1. – 7. října 2007  
 

11. ročník celostátní akce  
 

Oddělení pro děti  
Jako každoročně, i letos jsme „Týden knihoven“ zahájili 
Velkým říjnovým společným čtením. Tradičně nám akci 
zahájil pan starosta Ferdinand Jiskra, tento rok čtením ukázky 
z knihy Oty Pavla. Celodenního čtení se zúčastnili žáci 4. a 5. 
tříd ZŠ Fantova a  ZŠ Školní, odpoledne se zapojila do čtení 
školní družina. Všem moc děkujeme za podporu.  
Na informatickou návštěvu přijeli žáci z malontské školy, 
v tomto týdnu přišly i děti ze ZŠ Školní. 
Akce Internet zdarma využilo 25 dětí. Zaregistrovalo se 28 
nových čtenářů. Soutěžit v hádankách Doplň číslovky do názvů 
knih zkusilo 29 dětí.  
 

Oddělení pro dospělé 
V oddělení pro dospělé proběhla fotografická soutěž 
Obrázkové putování kolem Kaplice, do které se zapojilo 8 lidí 
(ceny si mohou vyzvednout v knihovně). Zaškolení Nebojte se 
Internetu absolvovalo 7 zájemců. V tomto týdnu se také 
zaregistrovalo 15 nových čtenářů. 30 návštěvníků využilo ve 
studovně Internet zdarma.  
 

Vánoce 2007 a otevírací doba   
V oddělení pro dospělé bude mezi svátky otevřeno. 
Odělení pro děti bude o vánočních prázdninách zavřeno mezi 
27. až 31. prosincem.  
Všem čtenářům děkujeme za přízeň, přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do nového roku 2008.  

krásné Vánoce přejí knihovnice z Kaplice  
 

   Ve školní družin ě není nuda 
 

Ve středu 24. října pro nás připravily naše paní vychovatelky 
pěkné odpoledne. Konal se „Plyšáčkový den“. Každý z nás si 
přinesl svého oblíbeného plyšáčka a představte si, že nikdo 
neměl stejného. Snad jen dvojčata Honzík a Jakub, a že se nás 
tam sešlo 120 dětí! 
Při soutěžích se svými plyšovými kamarády jsme si užily 
spoustu veselých soutěží a her, legraci a zábavu. 
Děkujeme za krásné odpoledne a už teď se těšíme na další 
akce, které pro nás paní vychovatelky určitě připravují. 
Prozradily nám, že se máme v prosinci těšit na odpoledne, 
které se ponese v duchu zimních šál. 

Karolína, Marek, Dominika a ostatní děti z ŠD   
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   Archeologický …    
 

na hradě Pořešín v roce 2007 
pokračování ze str. 2 

 

Byl jím Jan z Vracova, který v tomto roce 
koupil od Bavora II. ze  Strakonic vsi 
Vinice a Sviníhlavy. V roce 1317 přešel 
hrad směnou na Vernera, Racka a Přibíka 
z Vitějovic, kteří se začali psát po nově 
nabytém sídle z Pořešína. V průběhu času 
se oni i jejich potomci často připomínali 
jako služebníci a přátelé nejmocnějšího 
českého rodu pánů z Rožmberka. Zřejmě 
nejvýznamnějším členem rodu byl 
Markvart z Pořešína, který je zmiňován 
v letech 1358 – 1406. Z pozice purkrabího 
hradu Rožmberka dosáhl  vysoké dvorské 
hodnosti, hofmistra císařovny Alžběty 
Pomořanské, poslední manželky císaře 
Karla IV. Hrad Pořešín je naposledy 
připomínán v roce 1434, kdy ho získal 
jako léno spadlé na korunu po vymření 
pánů z Pořešína a jejich strýců pánů z Maršovic Oldřich 
z Rožmberka a jako nepotřebný a z obavy před husitskými 
nájezdy jej nechal vypálit a pobořit. Od té doby byl podle 
dosavadních poznatků neobývaný. 
Archeologický průzkum byl zaměřen především na  odhalení 
základů staticky ohrožených zdí první, druhé a třetí hradní 
brány tak, aby mohly být doplněny a zakonzervovány a 
zabránilo se tak jejich dalšímu rozpadu. Asi největším 
překvapením letošního průzkumu je poznatek, že po záměrném 
zboření a vypálení hradu Oldřichem Rožmberským byl hrad 
ještě obýván a využíván. Jakého druhu bylo toto využití je však 
v současnosti těžké určit. I z těchto prozatím zlomkovitých 
informací před námi pomalu vyvstává obraz hradu v dobách 
jeho největší slávy. Hrad Pořešín byl ve všech dobách silně 
opevněn a okolo roku 1400, v době  Markvarta z Pořešína, 
představoval skutečně luxusní sídlo, kterým bychom nepohrdli 
ani dnes.  Topilo se v kachlových kamnech, jedlo se z bohatě 
zdobeného nádobí, pán vlastnil bohatou zbroj a nelitoval 
výdajů pro vzdělání a budoucnost svých potomků. Dva 
Markvartovi synové studovali  v Itálii, po svém návratu dosáhli 
významných církevních úřadů, dva další dostali v době své 
plnoletosti každý „do začátku“ částky, za které bylo možno 
koupit menší hrad. Zajímavým faktem vztahujícím se k podobě 
hradu je to, že střechy jádra a druhého předhradí byly pokryty 
ve své době drahými pálenými prejzy, zatímco budovy prvního 
předhradí, které bylo nejvíce na ráně, byly pokryty dřevěným 
šindelem, který se dal poměrně snadno zapálit. Je to  způsobe-
no pravděpodobně tím, že první předhradí bylo stavěno právě 
za Markvarta z Pořešína, kdy v době panování císaře Karla IV. 
nehrozilo Českému království po dlouhá léta žádné válečné 
nebezpečí.   
Na hradě byly během letošního průzkumu nalezeny zlomky 
keramických  nádob, pohárků, kahánků ke svícení, velkých 
zásobnic na hrách nebo obilí.  Početnou skupinu nálezů tvořily 
zbytky kančích čelistí a množství hovězích kostí. Zajímavostí, 
potvrzenou i z průzkumů na jiných hradních objektech, je to, 
že přes množství nalezených různých hovězích kostí se na 
hradě nenašly žádné od kolene dolů. Znamená to, že hovězí 
dobytek byl porážen mimo hrad, méně kvalitní zbytky spotřebo-
vány jinde a na hrad dováženo maso už naporcované, např. ve 
formě čtvrtí. Při prováděném výzkumu byla nalezena také část 
ostruhy, přeslen a další předměty denní potřeby obyvatel hradu.  

Průzkum přinesl i cenné poznatky 
v oblasti stavební podoby hradu.  
Hrad Pořešín je v kontextu české 
hradní architektury zcela unikátní 
jedním architektonickým detailem. Je 
jím otisk košatiny na torzu první 
brány hradu. Tato košatina (tedy 
výplet podobný, jakým je tvořen 
např. proutěný košík) sloužila jako 
zateplení komory v prvním patře 
prostoru první hradní brány. 
Obvyklým způsobem používaným na 
hradech bylo zateplení srubovým 
nebo prkenným bedněním. Na 
Pořešíně tak máme něco, co zatím 
nebylo objeveno nikde jinde 
v Čechách.  
V prostoru druhé hradní brány bylo 
odhaleno mohutné předbraní s vlčí 
jámou, původně opatřené kolébko-
vým padacím mostem, fungujícím na 
principu rovnoramenné páky, časem 

přeřešeným na klasický  jednoramenný padací most.  
Stejný typ kolébkového mostu fungoval i v prostoru třetí 
brány. Ta byla navíc ještě opatřena zahnutou chodbičkou 
s brankou pro pěší. Poslední sonda byla v letošním roce 
provedena v jihozápadní části paláce hradu. Vyžádala si ji 
závažná statická porucha západní části obvodové zdi paláce, 
která hrozila zřícením velkého bloku zdiva o značné kubatuře. 
Z tohoto důvodu bylo nezbytné uzavřít tuto část hradu pro 
veřejnost. Sdružení Hrady na Malši požádalo na rok 2008 o 
příspěvek z evropských grantových fondů a pokud uspěje, 
bude tato část hradu v havarijním stavu zajištěna a znovu 
zpřístupněna.  
Častým dotazem návštěvníků hradu Pořešín je otázka, zdali a 
kdy bude možné alespoň část nálezů z prováděných průzkumů 
na hradě, tedy v autentickém prostředí, uvidět. I sdružení cítí 
povinnost podělit se s veřejností o výsledky své několikaleté 
usilovné činnosti. V reakci na tyto množící se podněty začaly 
v letošním roce přípravné práce na konceptu výstavby zázemí 
pro expozici hradů sdružení Hrady na Malši v prostoru 
blízkého okolí hradu Pořešín. O stavu těchto příprav Vás 
budeme průběžně informovat. 
Sdružení Hrady na Malši Vám přeje do Nového roku vše 
dobré, chce touto cestou poděkovat všem příznivcům, slušným 
návštěvníkům našich hradů, partnerům a Městu Kaplice, bez 
něhož by řada aktivit sdružení nebyla možná. 

Radek Kocanda, Sdružení Hrady na Malši  
 

   Den válečných veterán ů  
 

Dne 11. listopadu se v zemích s křesťanskou tradicí slaví 
svátek svatého Martina z Tours, který byl veteránem římského 
vojska. Ale Den veteránů, který v letošním roce vzpomínáme 
již po 79-té, má původ jinde. V roce 1918 byla 11. 11. v 11.00 
hodin příměřím s Německem ukončena 1. světová válka. Ten 
den se stal na paměť obětem válek Dnem válečných veteránů. 
Jeho symbolem se stal vlčí mák, rostlina, která kvetla na 
zdevastované půdě bojišť. I v našem městě vzpomněli zastupi-
telé města v čele se starostou panem F. Jiskrou, zástupcem 
Českého svazu bojovníků za svobodu panem Z. Čampulou a 
zástupcem Československé obce legionářů panem J. Malíkem 
obětí dvou světových válek v minulém století. Položili květiny 
u památníku padlých v Kaplici, Pořešíně a Pořešínci.  
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   Přednášky v kaplickém kin ě  
 

Cesta k životní harmonii (7 x  o zdraví) 
 

7. 12.  Deprese a cesta k naději  
 

Kulturní a informační centrum Kaplice (kino), v pátek v 18.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné. Přednáší:  MUDr. Jana Krynská; Mgr. Petr 
Krynský Th.D.; Ing. Václav Vonášek  

 
   Pozvánka do Archy  
 

Vánoční bohoslužby  
 

Neděle 2. 12.   bohoslužby s vysluhováním svaté večeře 
Páně v 9.00 hodin  

Neděle 9. 12. bohoslužby s dětskou vánoční hrou Ďá-
belské vánoce aneb o moci bez moci  
od 16.00 hodin 

Neděle 16. 12. bohoslužby v 9.00 hodin  
Neděle 23. 12.  bohoslužby s vysluhováním svaté večeře 

Páně v 9.00 hodin  
 

   Vánoční výstava 
 

Žáci a všichni pedagogové ZŠ Omlenická vás srdečně zvou na 
prodejní předvánoční výstavu v prostorách knihovny. Zároveň 
tímto způsobem děkujeme paní Jiřině Kostkové, že nám 
umožnila výstavu v knihovně realizovat.  
Přijďte nasát atmosféru Vánoc a přijďte se přesvědčit, jak jsou 
vaše děti šikovné!  

   Legenda o Sn ěžné paní 
 

V dobách kdy ještě nebylo rádio 
ani televize a lidé se scházeli 
často u draní peří, krátili si 
dlouhou chvíli vyprávěním 
různých příběhů, pověstí a bájí. 
Jedním takovým příběhem byla i 
legenda o Sněžné paní. Byla prý 
velmi krásná, hodná a laskavá. 
Žila vysoko v horách a jen 
jedinkrát za rok, před vánocemi, 
se vydala i s celou družinou na 
cestu. Přivážela sebou klid, 
pohodu a štěstí, zkrátka vše co k 
vánocům patří. Říkávalo se, že 
kdo Sněžnou paní i s průvodem 
jen zahlédne, nemoci a vše zlé se 
mu celý rok vyhne a bude ho provázet jen štěstí a láska. Tam, 
kde se lidé k sobě hezky chovali, v nouzi si pomáhali a 
radovali se i z obyčejných věcí, s celým průvodem zastavila a 
obdarovala je malým měšcem s pár zrnky pšenice. Nebyl to 
však jen obyčejný měšec. Pokud by v kraji zavládl hlad a 
nouze, z měšce by se začalo sypat obilí, a to tak dlouho, aby 
měli všichni dost a nikdo hlady nestrádal. 
A protože i v Omleničce byli zámečtí páni laskaví k lidem, 
kteří pro ně pracovali, tulákům a žebrákům dali najíst a v 
mrazivých nocích je i přespat nechali, jezdívala sněžná paní 
také sem.  
Časem však byli zámečtí páni vyhnáni a zámeček začal pomalu 
chátrat. Lidé si přestali všímat jeden druhého, uzavřeli se do 
sebe a ve spěchu moderní doby už na pověsti a pohádky 
nezbýval čas.  Sněžná paní se tu od té doby neukázala. 
A přece, když už to vypadalo, že zámeček spadne, našel se 
dobrý člověk, možná blázen, který se rozhodl jej zachránit. 
Tento počin Sněžnou paní natolik potěšil, že se rozhodla do 
Omleničky letos vrátit a svým kouzelným měšcem ji znovu 
obdarovat. A tak den před Štědrým dnem sem zamíří i s celým 
průvodem, aby starostovi předala svůj malý kouzelný dárek. 
 

Srdečně zveme všechny, kteří ještě věří na pohádky,  
aby si zpříjemnili nedělní odpoledne. 

 

23. prosince 2007 v 13.00 hodin 
přijďte, přijeďte a spolu s námi přivítejte Sněžnou paní  

i s celou družinou u vánočního stromu v Omleničce 
 
   Žáci ZŠ Školní cht ějí pomáhat 
 

dětem v Jihoafrické republice 
 

Bývalá žákyně naší školy Hanka Šinková je v současné době 
na půlroční praxi v oboru zdravotnictví v Jihoafrické republice. 
Přes internet jsme se od ní dozvěděli, jak děti v této části světa 
žijí. Citujeme přesně slova Hanky Šinkové: „Školka je 
postavena z plechu, není zděná. Děti potřebují cokoliv od 
psacích potřeb až po oblečení.“ Hodně nás to dojalo, a proto 
jsme uspořádali akci na pomoc těmto dětem. Oslovili jsme 
v naší škole zatím jen několik tříd, aby nám sbírku pomohly 
zorganizovat. Shromáždili jsme hračky, pastelky, ořezávátka, 
které dopraví do Jihoafrické republiky bývalý žák naší školy 
Martin Walter. Po svém návratu pro nás uspořádá besedu o 
životě těchto dětí. Do budoucna bychom chtěli navázat 
spolupráci s tamější školou, na kterou jsme už získali e-
mailovou adresu.  

I.Walterová, K. Holemá,  žákyně 7. A ZŠ Školní  

Římskokatolická farnost zve: 
 

Pásmo adventní hudby a meditací 
neděle 9.12. / kostel sv. Floriána od 17.00 hodin 

 
Adventní setkání s kytarovou písní fra Michaela 

neděle 16.12. / fara od 17.00 hodin 
 

Dětská "p ůlno ční" mše sv. s živým betlémem 
pondělí 24.12. / kostel od 15.00 hodin 

 

Půlnoční mše sv. 
se zpěvy z Rybovy České mše váno ční 

pondělí 24.12. / kostel od 24.00 hodin 
 

mše sv.  úterý 25.12. / v kostele v 9.30 hodin 
 

Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 
pondělí 31.12. / kostel od 17.30 hodin 

 
mše sv. úterý 1.1. / kostele od 9.30 hodin 



 
strana 7 

   

   Modelá ři sout ěžili v Kaplici 
 

Dne 27. října se v Kulturním domě v Kaplici uskutečnil 4. 
ročník soutěže a výstavy plastikových modelů. V šesti 
kategoriích bylo k vidění celkem 153 modelů od 68 modelářů 
z celých Čech. Výstavu shlédlo téměř 300 návštěvníků. Mimo 
soutěž se prezentovali i lodní modeláři z jihočeského kraje, 
kteří s sebou přivezli model mistra světa. V doplňkové soutěži 
dětí ve stavbě z LEGA se „Mistrem Kaplice na rok 2007“ 
stal  Ondřej Nový z Kaplice. Úspěšní byli i kapličtí modeláři, 
kteří získali dvě první, jedno druhé a jedno třetí místo, všem 
přišel k chuti i tradiční guláš. 
Celkově se akce vydařila i díky sponzorskému přispění firem 
OKNOTHERM, DS JEDNOTA, DDM Kaplice, KIC Kaplice a 
dalších, kterým tímto pořadatelé děkují za přízeň. 
 
 
 
 
 

 

prosinec  / www.ddmkaplice.cz 
 

4. Mikulášská muzikálová pohádka  
KOUZELNÁ RUKAVIČKA  
/pokračování loňského muzikálu/ v podání souboru SAXA 
s.r.o pod vedením p. Václava Broma 

5.        okresní kolo AŠSK- florbal /hoši/ 
6. okresní kolo AŠSK- florbal /dívky/ 
6.  Krtek a kouzelné Vánoce, pro MŠ od 9.00 hodin  
7.  Vánoční dílna – vyrobíme si svícny, napečeme 

cukroví… Od 14.30 hodin v DDM. S sebou 25,- Kč na 
materiál.  

8. RANDORI-CUP 2007 
Od 8.00 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova. Pořadatel TJ 
MDDM Kaplice – oddíl JUDO 

10. - 14. Vánoční metelice – soutěž ZÚ  
20. Loučeníčko, loučení – soutěže, zábava, legrace, hry… 

Od 14.30 v DDM.  
 

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů 
v nadcházejícím roce 2008 připojujeme poděkování za vaši 
důvěru a těšíme se na další spolupráci.  

                                       kolektiv pracovníků DDM Kaplice 
 

Dětský klub Špuntík   
Pro děti od 3. měsíce do 3 let  
 

Pojďte si s námi také hrát! 
Scházíme se každé úterý od 15.30 – 17.00 hodin v DDM 
Kaplice /herna/. Pro děti jsou připraveny: hračky, zpívání, 
recitace, práce s papírem… Pro Špuntíky připravujeme výlety, 
návštěvu bazénu, pozvání hostů, Mikulášskou a vánoční 
besídku… Info: 774 270 055.  

   Představujeme kaplické podniky  
 

Kopp Elektrotechnika ,  
spol.s r.o.  
 

Kopp je výrobcem a dodavatelem elektroinstalačního materiálu 
na evropský trh. Kronika firmy Kopp začíná v roce 1927 
v německém Reinheimu, kde se začaly vyrábět převážně 
vypínače na export. Po několika přesunech firma zakotvila 
v roce 1956 v městečku Kahl am Main nedaleko Frankfurtu 
nad Mohanem, kde sídlí hlavní závod i dnes. 
 

Kopp odstartoval svoji existenci na jihu Čech v roce 1991 
v pronajatých prostorách v obci Kaplice Nádraží s  25 za-
městnanci. Po epizodě rozšiřování dalších pronajatých prostor 
v bývalé Tesle a STS v Kaplici bylo rozhodnuto postavit 
v Kaplici v roce 1993 zcela nový výrobní závod. Ještě jeden 
mezník je pro koncern Kopp významný - převzetí firmy 
Heinrich Kopp AG americkým koncernem Actuant se sídlem 
v Milwaukee ve Wisconsinu v roce 2002. 
Raději se však vrátíme zpátky do Kaplice. V současné době se 
můžeme pochlubit zkušeným kolektivem 200 zaměstnanců, 
který je schopen se vypořádat i s velkými sezónními výkyvy ve 
výrobě a prodeji. Firma Kopp v Kaplici není již pouhým 
prodlouženým pracovním stolem mateřského závodu. Náš 
obchodní tým se stará o prodej výrobků, v rámci koncernu, 
v České a Slovenské republice. 
Vlastní závod se za dobu existence v Kaplici také proměnil. 
95% plastových výlisků pro výrobu vstřikujeme v naší lisovně 
plastů. Používáme převážně vstřikolisy firem ENGEL a 
ARBURG. Zde si dovolím malou odbočku. V současné době 
probíhá proces převedení výroby některých dílů z Číny do 
našeho závodu. 
Kompletace a balení výrobků se v poslední době příliš 
nezměnila, pouze jsme převzali některé výrobkové skupiny 
z našich sesterských závodů a o některé jsme v rámci 
restrukturalizace koncernu přišli. 
Nově jsme v loňském roce převzali od kolegů z Holandska 
zpracování a balení kabelů, včetně moderních navíjecích a 
balicích strojů.  
Součástí naší práce je také zavádění systémů štíhlé výroby a 
standardů nazývaný v rámci koncernu Actuant LEAD (Lean 
Enterprise Across Disciplines). Tento proces má jeden hlavní 
úkol: snižovat nebo udržovat výrobní náklady na takové výši, 
abychom zůstali konkurenceschopnými v rámci světového trhu 
a zajistili si tak pracovní místa i do budoucnosti. 
V poslední době všechny zaměstnance potěšil zájem dětí ze 
škol o to, kde a co jejich rodiče dělají. Netýká se to pouze 
základních škol, ale i spolupráce se studenty vyšších a 
vysokých škol v rámci jejich praxe a diplomových prací. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009
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Buddhismus Diamantové cesty 
Linie Karma Kagjü 

 

Pořádá veřejnou přednášku,
spojenou s meditací

každé úterý od 16.00 hodin
v Městské knihově, Kaplice
info tel. 724 860 956, 723 927 236

 

   Dějepisná exkurze 
 

V rámci vyučovacího předmětu Dějepis jsme se ve čtvrtek 8. 
listopadu podívali do míst obětí nacismu – Terezína a Lidic. 
Paní učitelky nás seznámily s programem celé akce  i s tím, že 
po návratu připravíme pro mladší spolužáky besedy 
s filmovými ukázkami. 
Cestou jsme v Praze na hlavním nádraží vyzvedli paní 
průvodkyni, která nás provázela po celý den a už v autobuse 
nás seznámila s problematikou holocaustu a nacistické okupace 
českých zemí. 
Nejdříve jsme si v Terezíně prohlédli Malou pevnost. Uvnitř 
jsme měli možnost představit si život vězňů v tamních 
podmínkách. Při myšlenkách, co zde museli prožívat, nám 
běhal mráz po zádech. Dozvěděli jsme se, že v poměrně malé 
cele bývalo mučeno až 90 vězňů a naše skupina o 
jednačtyřiceti lidech se zde sotva vměstnala. 
Dále jsme také nakukovali do cel tzv. samotek, kam byli vězni 
umisťováni často bez oděvu a jejich utrpení zvyšoval zákaz 
podávání stravy, týrání a často pobyt v úplné tmě. 
Po psychicky náročné prohlídce Malé pevnosti jsme se 
přesunuli do terezínského ghetta, které bylo zřízeno 24. 11. 
1941 jako sběrný a průchozí tábor pro židovské obyvatelstvo. 
Nejprve do něj byli deportováni Židé z tehdejšího Protektorátu 
Čechy a Morava, později i z říše, Nizozemska, Dánska, 
Slovenska a Maďarska. Zde jsme navštívili i Muzeum, ve 
kterém nás upoutaly obrázky, dopisy a výpisky z deníků vězňů. 
Obrazy a dopisy vyjadřovaly jejich pocity i to, jak děsivým 
způsobem bylo s nimi zacházeno! Paní průvodkyně nás pak 
zavedla i do dalších míst terezínského ghetta: židovské 
modlitebny, interiéru krematoria v areálu Židovského hřbitova, 
Kolumbária ghetta, Magdeburských kasáren... Náš poučný 
výlet pokračoval do Lidic. I zde jsme se podrobně  seznámili 
s událostmi kolem této vesničky a jejích obyvatel v období tzv. 
heydrichiády. 
Mohli bychom napsat ještě mnoho o tom, co jsme se od paní 
průvodkyně dozvěděli. Den, na který jsme se tolik těšili, rychle 
utekl a obohaceni o zajímavé a poučné informace jsme se rádi 
vraceli domů.  

žáci 9. tříd ZŠ Fantova 

 
 
 
 
 
4. 12.  Z MALČE DO VELEŠÍNA   12 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče - Chlum - 
Pod Horou - Sv. Ján - Svahov - Velešín, autobus v 13.02 hodin. 
11. 12. Z DLUHOŠTĚ DO MALONT  8 km   
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Dluhoště. Trasa: Dluhoště - 
Desky - Meziříčí - Malonty, autobus v 13.15 hodin. 
18. 12.  Z DOLNÍ PLÁNĚ DO MARKVARTIC  10 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Dol. Pláně. Trasa: Dol. Pláně - 
Zubčice - Zubčická Lhotka – Markvartice (rozloučení s turistickým 
rokem) - Velešín - nebo Zubčice, autobus.  
 

   Fotbal     výsledky  
 

"A" mužstvo  
13. kolo SK Čkyně – FK Spartak Kaplice 3:1 (1:1) - B: 69.,90. 
Vondrášek, 27. Kvapil – 5. Houška. 14. kolo FK Spartak Kaplice – FK 
Tábor 1:1 (1:1) - B: 35. Houška – 29. Šebek. 15. kolo Sokol Čížová – 
FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: 25. Záveský, 90. Houška.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
11. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Spartak Trhové Sviny 3:1 (1:0) - B: 
52.,63. Kuzma, 11. L.Pulec – 84. Nový. 12. kolo FK Spartak Kaplice „B“ 
– FK Slavoj Č.Krumlov „B“ 2:3 (0:1) - B: 59., 93. (11) Fiala – 15. Petřík, 
51. Lippl, 92. Gondek. Dohrávka 10. kolo FK Dynamo Vyšší Brod – FK 
Spartak Kaplice „B“ 3:1 (0:0) - B: za hosty 63. F.Kouba 0:1. 13. kolo 
Sokol Olešnice – FK Spartak Kaplice „B“ 6:0 (4:0) – anulováno. 
Opakované utkání 13. kola Sokol Olešnice – FK Spartak Kaplice „B“ 
0:3 kontumačně - domácí se nesešli.  
 

dorost – I. A třída  
11. kolo Malše Roudné – FK Spartak Kaplice 3:1 (1:0) - B: za hosty 
v 70. Rubeš na 2:1. 12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 5:4 (4:0) - 
B: 12.,72. Řežáb, 14.,35. Goldfinger, 23. Doubrava – 85.,88. Vávra, 53. 
Čadek, 86. Fanta. 13. kolo FC Vltava Loučovice – FK Spartak Kaplice 
1:1 (0:0) - B: za hosty Řežáb.  
 

starší žáci - I. A třída 
11. kolo FK Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory „B“ 2:1 (1:0) - B: 10. 
Kubík, 46. Bláha – 69. Hrzán. 1. kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice 
2:1 (0:0) - B: za hosty Řepa na 1:1. 
 

mladší žáci - I. A třída 
11. kolo FK Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory „B“ 2:2 (1:2) - B: 29. 
Benda, 42. J.Sedláček – 9.,28. Hegedüš. 1. kolo SK Lišov – FK 
Spartak Kaplice 0:0 
 

st. přípravka - krajský přebor 
7. miniturnaj – volno. 8. miniturnaj – Prachatice  
Tatran Prachatice  – FK Spartak Kaplice 9:0 (5:0).  
FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 2:1 (0:0) - B: za hosty Divoký 
 

ml. přípravka - krajský přebor 
7. miniturnaj – volno. 8. miniturnaj – Prachatice 

Tatran Prachatice  – FK Spartak Kaplice 3:1 (0:0) - B: hosté Fafl 
FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 5:0 (3:0) 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Výměna řidi čských pr ůkazů! 
 

Do 31. 12. 2007 musí být provedena výměna 
dosavadních řidičských průkazů, vydaných  

v období 1. 7. 1964 - 31. 12. 1993. 
 

        SPORT A TURISTIKA 
TJ Cíl Kaplice              prosinec

10. prosince od 19.00 hodin 

Koncert kapely PAN JOMSOJJ 
Repertoár Norah Jones a autorská tvorba. 

Hostem Jana Srogončíková (el. kytara). 
Kaple sv. Josefa a Barbory 



 
strana 9 

   Z historie  
 

Císařská návšt ěva v Kaplici  
 

Před 275 lety v roce 1732 se na cestě z Prahy do 
Lince zastavil v Kaplici na nocleh císař Karel VI. 
Se svým početným doprovodem se ubytoval 
v horních místnostech panského pivovaru na 
Bělidle. Pro tak velký počet strávníků se vařil 
pokrm na nádvoří pivovaru. Přitom bylo 
spotřebováno neuvěřitelné množství potravin a 
surovin.  
V hraběcím buquoyském archivu se zachoval výčet 
všech položek, který byly určeny k přípravě večeře 
a snídaně Jeho Milosti císaře a jeho doprovodu.  
Bylo to: 18 kusů dunajských kaprů, 135 liber 
obyčejného kapra, 63 liber sušené tresky, 84 liber 
štiky, 18 liber sivena alpského, 8 kusů úhoře, 6 
kusů mníka jednovousého, 4 a půl mázu mřenek, 2 
mázy vranek, 34 liber jiné ryby, 20 kusů želv, 350 raků, 50 
kusů žab, 20 krocanů, 28 husí, 50 kachen, 72 kapounů, 18 
slepic, 359 kuřat, 15 jehňat, 15 selat, 9 ročních telat, 40 liber 
přepuštěného omastku, 44 liber másla, 500 vajec, 22 osmin 
mouky, 12 mázů mléka, 4 mázy smetany, 4 osminy ovoce na 
ozdobu tabule, 60 kusů kuchyňského ovoce, 5 svazků kapusty, 
5 svazků petržele, 30 svazků bylinek, 20 svazků pažitky, 4 
svazky celeru, 4 košíky šťovíku, 36 kusů artičoků, 30 kusů 
květáku, 2 svazky řípy, 3 svazky špenátu, 30 svazků cibule a 
česneku, 3 koše okurek, 5 košů salátu, 12 svazků černé ředkve, 
půl vědra kysaného zelí, 3 bečky soli, 4 vědra ledu, 3 sáhy 
tvrdého dřeva a 10 puten uhlí. Na dodávce potřebných poživa-
tin a použitém materiálu se podílelo též Novohradské panství.  
Jaké druhy jídla se vařily a v jakém množství bohužel nevíme. 
Podle těchto údajů můžeme usuzovat, že v té době musel být 
personálně císařský dvůr velmi rozsáhlý.  

Václav Hajer  
 

  Zajímavá kultura v okolí  
 

Adventní prohlídky Státního hradu Nové Hrady 
O sobotách a nedělích (1. a 2., 8. a 9., 15. a 16. prosince) od 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin. Nové Hrady.  
 

7. 12. - Předvánoční setkání v Novohradské kovárně  
Vánoční dekorace, výstava Betlémů, výroba a prodej 
vánočních ozdob, pečení zvykoslovného pečiva a zdobení 
vánočních perníčků. Mezi 8.00 – 15.00 hodinou. Též v sobotu 
8. 12. mezi 13.00 – 17.00 hodinou.  
 

26. prosince – Živý Betlém  
Od 17.00 hodin, klášterní zahrada, Nové Hrady.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Maurencovi za 
profesionální a lidský přístup nad rámec svých povinností 
k pozůstalé rodině při posledním rozloučení s panem Zdeňkem 
Chrtem z Dolního Dvořiště dne 27. 10. 2007.  

Jménem zarmoucené rodiny  
Drhovská Marcela  

Šikovný „zahradník“  
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Jiřímu Sedláčkovi 
z Bujanova, který pečuje o zeleň v našem městě!  
Tenhle nenápadný, usměvavý a šikovný „kadeřník“ to 
s nůžkami na keře a koruny opravdu umí! Sebemenší zelené 
zákoutí okusilo zásah jeho rukou a po několika letech 
nenápadné tvůrčí práce se začínají rýsovat vkusně tvarované 
plůtky, zídky, oblouky, koule a večerní procházka kolem 
současných křovin už nebudí hororové představy o skrytém zlu 
a nebezpečí. Kdo má oči dokořán, může se mnou jedině 
souhlasit! Děkuji, „mistře!“ 

Chuchlová Danuše, Kaplice 
 

   Knihovnická bašta  
 

– soutěž o nejlepší krajový recept 
 

U příležitosti celostátní akce Týden knihoven, která se letos 
konala pod heslem „Knihovnická bašta“, proběhla v pobočce 
Městské knihovny v Blansku soutěž „O nejlepší krajový 
recept“. Vítězem se stala paní Hana Petroušková s tradičním 
receptem na „škvarkové cukroví“. Získala za něj „pořešínský 
tolar“. Vítězný recept přikládáme a přejeme: dobrou chuť!  
 

Škvarkové cukroví 
Těsto: 300 g hladké mouky, 150 g umletých škvarků, 100g 
cukru, 1 vejce, podle potřeby 1 – 2 lžíce mléka.  
Postup: Vypracujeme těsto, necháme 30 minut odležet. Poté 
vykrajujeme pomocí strojku na cukroví – tvary dle libosti. 

Daniela Wimmerová – knihovnice 
 

   Základní škola Kaplice, Školní ul. 
 

připravuje akce, na které si dovoluje pozvat veřejnost 
19. ledna 2008   Den pro rodiče 
Tentokrát je tématicky připravován jako dodatečný příspěvek 
k 750. výročí Kaplice.  
22. února 2008    6. školní ples 
V sále Slovanského domu hraje skupina Hyalit (www.hyalit.net). 

VÁNOČNÍ  
PRODEJ RYB 

 

OD PONDĚLÍ 17. 12. DO 31. 12.  
Kapr, amur, pstruh duhový, siven 

jiné druhy na objednávku  
 

Prodej v Pstruhařství Mostky  
a v Pstruhařství v Benešově nad Černou  
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Nově vznikající organizace 
 

CHARITA  KAPLICE 
vypisuje výběrová řízení na níže uvedené pracovní pozice 

 

Sociální služba Tolerance Kaplice 
* Vedoucí sociální služby Tolerance Kaplice * Sociální pracovník   
* Vedoucí Zájmové dílny * Vedoucí Terénní program Fara 
 

Charitní pečovatelská služba 
* Vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovník * Pečovatel/ka 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo 
* Vedoucí sociální služby NZDM Depo 
 

Strukturovaný životopis, motivační dopis a u vedoucích pozic 
představu o dalším působení sociální služby do budoucna 
prosím zasílejte do 7. prosince 2007 na e-mailovou adresu 
marie.froulikova@mchcb.org. Pro případné informace prosím 
velejte na tel. číslo 731 604 509, Marie Froulíková. 
 

   Pro držitele a chovatele ps ů 
 

Zastupitelstvo města Kaplice schválilo na 9. zasedání konaném 
5. 11. 2007 vyhlášku o místních poplatcích č. 7/2007. Součástí 
této vyhlášky je i poplatek ze psů. Jak již bylo v předchozích 
číslech kaplického zpravodaje uváděno od roku 2008 se mění 
poplatek ze psů. Zveřejňujeme tu část vyhlášky, týkající se 
poplatku ze psů. Z obsahu vyhlášky je zřejmá výhoda 
poplatkové povinnosti u čipovaných psů. Odbor životního 
prostředí upozorňuje držitele psů na trvající možnost využít 
ordinační doby v ordinacích u MVDr. Fischera a MVDr. Járy 
na čipování psů.   
 

Poplatek ze psů       
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.  
 

Poplatník 
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je 
držitelem psa a má bydliště nebo sídlo na území města. 
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na finančním 
odboru městského úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla 
poplatková povinnost. 
3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních 
poplatcích 1) tj. držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl 
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 
právního předpisu. * Osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob. * Osoba provozující útulek zřízený 
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.  
 

Sazby poplatku 
Sazba místního poplatku ze psa činí ročně v Kč: 

 
 
 

Sazba  poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidní-
ho, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důcho-
du je ½ sazby poplatku, nejvýše však  200,- Kč za jednoho psa 
a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
Od poplatku jsou (kromě osob uvedených v zákoně) 
osvobozeni: * držitelé, kteří převzali psa umístěného v útulku 
po dobu 6ti měsíců ode dne převzetí, * organizační složky obce 
a příspěvkové organizace zřízené Městem Kaplice, * Policie 
ČR a městská policie a držitelé speciálně cvičených 
záchranářských a  loveckých psů a držitelé psů, kteří jsou členy 
lesní, myslivecké a rybářské stráže, používající psa ke 
služebním účelům a členové základní kynologické organizace, 
kteří drží psy pro sportovní účely,  pokud mají příslušná 
osvědčení (nebo doklad o zkouškách z výkonu psa). 
Požadavek na osvobození od poplatků ze psa je vlastník 
povinen prokázat ve lhůtě do 15 dnů městskému úřadu, od 
doby, kdy nastaly důvody pro osvobození nebo současně 
s prvním přihlášením. 
Další informace viz vyhláška č. 7/2007 (MěÚ Kaplice) 

Odbor životního prostředí 
  

   Strašidlácký rej ve škole  
 

1. listopadu se v Základní škole ve Školní ulici konal pravý 
strašidlácký rej. Celý první stupeň ovládly různé hrůzostrašné i 
veselé masky. Hemžilo se to tu duchy, ježibabami, čaroději, ale 
i pohádkovými bytostmi. Strašidla se vyškolila v pavoučích 
příkladech, do písanek přibyly strašidelné texty, četly se 
příběhy, při kterých tuhla krev v žilách a celý bláznivý den 
ukončila diskotéka v tělocvičně. 
Příjemně jsme se pobavili. Děkujeme rodičům za pomoc s 
přípravou masek a učitelům za organizaci.  

                                     žáci 1. stupně ZŠ Školní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Řádková inzerce 
  

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

Pronajmu popř. prodám garáž 
nad Vyhlídkou. Nutno vidět. Volat 
po 18.00 hodině. Tel. 602 178 840.  
 

 
 

         za prvého psa za druhého za prvého psa za druhého 
Držitel psa     a dalšího psa    a dalšího psa  
bydlící trvale             čipovaný čipovaný  nečipovaný nečipovaný 
 
v rodinných domech ve městě           200,- Kč     300,- Kč            1000,- Kč             1500,- Kč 
v rodinných domech v ost. částech 
obce (osady, samoty)              100,- Kč 150,- Kč               500,- Kč               700,- Kč          
v bytových a panelových  
domech ve městě                                800,- Kč     1100,- Kč             1500,- Kč             2000,- Kč   
v bytových a panelových domech 
v ostatních částech obce (osady)        200,- Kč     300,- Kč             1000,- Kč             1500,- Kč 
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