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   Starost ův sloupek 
 

Měsíc říjen nám téměř každoročně nabízí širokou nabídku  
společenských, kulturních a sportovních akcí.  
Mezi ně především patří otevření výstavy kaplického malíře a ředitele 
lidové školy umění v Kaplici v letech 1955 – 1985 pana Milana 
Kyzoura. Muže, který se stal svou pedagogickou a uměleckou 
činností jednou z nejvýraznějších osobností historie tohoto města a 
regionu vůbec. Proto rozhodnutí o umístění pamětní desky 
připomínající jeho působení v  Kaplici na budovu školy, v níž strávil 
převážnou část pracovního a tvůrčího života, je důležitým 
připomenutím jeho odkazu současným a budoucím generacím. 
Kdo zavítal na vystoupení Hradišťanu do kulturního domu nebo 
chorvatského souboru Markuševec na náměstí nelitoval a odcházel 
s pocitem uvědomění si významu jakéhokoliv druhu hudby v našem 
životě. Nelze opomenout tzv. velké říjnové čtení v městské knihovně, 
které bylo poctou spisovateli Karlu Čapkovi, od jehož úmrtí uplyne 
v prosinci 70 let a který svým dílem patří k málu našich světových 
autorů nejen 20. století. V Itálii, konkrétně ve městě Riva del Garde 
nás úspěšně reprezentoval Pěvecký sbor Kaplice na třídenním 
mezinárodním hudebním festivalu za účasti sborů z dalších osmi 
zemí. Jistě paráda. 
Za shlédnutí jistě stál již pátý ročník výstavy plastikových modelů, 
kde s obdivem pozorujete díla modelářů, která vás zaujmou námětem, 
zpracováním, trpělivostí autorů a v některých případech až 
nepochopitelnou titěrností.  
Nebývá často, aby ve městě jako je Kaplice, bylo k vidění mezistátní 
utkání. Tuto možnost měli fanoušci fotbalu, protože se díky oddílu 
kopané uskutečnil zápas reprezentací České republiky a Rakouska 
šestnáctiletých.  To, že byl k vidění rychlý i technický fotbal, není zas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tak podstatné. Důležitější byla prezentace Kaplice daleko za jejími 
humny. Kromě jiného to byl první zápas na takové úrovni 
v jakémkoliv sportu v Kaplici, protože jak pamětníci ví, bylo zde 
sehráno v prehistorii odbíjené mezinárodní utkání mezi reprezentací 
Kuby a našimi kaplickými volejbalisty. A tak si pánové Candra, 
Toncar st., Kozyrev či Mašek rádi vzpomenou na své bagry a kopice 
na Sokolské louce.  
Do tohoto soudku patří nevšední zážitek, který burácející stroje a 
umění aktérů při Mezinárodním mistrovství České republiky 
v motokrosu na Blanské kotlině opakovaně vyvolává. Ten letošní byl 
okořeněn slavnostním předáváním cen vítězům spojeným s hudebním 
„šou“ v kulturním domě. Opakovaně si uvědomuji, že je třeba 
poděkovat bývalým svazarmovcům za vybudování tohoto pěkného 
sportovního stánku a dnešním členům automotoklubu za pokračování 
této tradice, vždyť zdejší závody jsou trvalou propagací města i mimo 
území republiky.   
Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří se nezištně podílíte na 
organizování a zajišťování těchto a jiných kulturních, sportovních, 
vzdělávacích či společenských akcích. Výrazně tak přispíváte k pestré 
mozaice dění, která v Kaplici bezesporu je. 
Přeji vše dobré. 

Ferdinand Jiskra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportáž z utkání, v němž čeští fotbalisté do 16ti let porazili 
na kaplickém hřišti své rakouské soupeře, najdete na str. 8  

Chorvatský folklórní soubor tančil na náměstí 
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  Volby do zastupitelstev kraj ů 
 

konané ve dnech 17. a 18. 10. 2008 - KAPLICE  
 

Voliči v seznamu  Vydané  obálky Okrsky 
5 557 1 975 9 

Odevzdané obálky Platné hlasy Účast v % 

1 973 1 962 35.54 
 

 
   Nominace na Ceny m ěsta 2008 
 

Udělování cen občanům města, kteří se významně zasloužili o 
prezentaci Kaplice, se stalo už každoroční tradicí. Letos Město 
Kaplice udělí „Ceny města Kaplice za rok 2008“. A my se tímto 
obracíme i na vás. Navrhněte ze svého okolí kandidáta nebo i 
kolektiv, člověka, jenž dosáhl v tomto roce významných úspěchů ve 
sportu či společenské oblasti (sem patří dárcovství krve, záchrana 
života, dlouholetá společensky úspěšná činnosti, umístění 
v soutěžích) a podobně. Své nominace se stručným zdůvodněním 
zasílejte do 28. listopadu 2008 na  adresu  Město Kaplice, Náměstí 
70, 382 41 Kaplice, kancelář tajemníka, malik@mestokaplice.cz nebo 
osobně do kanceláře tajemníka. Výběr z vašich návrhů provede 
vedení města a školská a kulturní komise. Samotné udělení cen 
proběhne 17. prosince 2008 v 16.00 hodin v obřadní síni městského 
úřadu. 

 

   Nemáte povinné ru čení?  
 

postihy se zvyšují  
 

Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé, kteří nemají 
sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo 
pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů 
(ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 
20,- Kč do 300,- Kč denně. 
Bližší informace na stránkách www.bezpojisteni.cz nebo informační 
telefonní lince na čísle: 221 772 773  

Mgr. K.Čajan, Odbor dopravy a silnič. hospodářství, MěÚ Kaplice 
 

   Informace pro podnikatelské subjekty 
 

Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku 
 

Od 1. 10. 2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro 
vytváření elektronických podání ve formátu Jednotného registračního 
formuláře (JRF) a jeho přímého odeslání na elektronickou podatelnu 
Živnostenského rejstříku. Tímto nástrojem je instalační balíček 
aplikace JRF a je k dispozici zdarma pro podnikatele na veřejném 
webu RŽP na adrese www.rzp.cz. Po stažení a nainstalování může 
podnikatel vytvořit elektronické podání v rozsahu JRF a odeslat jej na 
elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Příslušný 
živnostenský úřad, který bude označen pro zpracování tohoto el. 
podání, odpovídajícím způsobem podání zpracuje a pokud to bude 

možné i elektronicky vyřídí. Pro zaslání formuláře na elektronickou 
podatelnu Živnostenského rejstříku je nutné vlastnit uznávaný 
elektronický podpis (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., zákon o 
elektronickém podpisu, v platném znění).  
 

Možné způsoby elektronického podání (zkr. EPO) na živnosten-
ském úřadě: 
1. EPO zaslané podnikatelem na elektronickou podatelnu 
Živnostenského rejstříku  
V provozu od 1. 10. 2008. Nutno instalovat aplikaci JRF, kterou lze 
stáhnout na veřejném webu RŽP na adrese www.rzp.cz. Podání je 
přímo odesláno na podatelnu Živnostenského rejstříku, kde si podni-
katel vybere živnostenský úřad, který by měl podání zpracovat. 
Podnikatel musí formulář podepsat uznávaným elektronickým 
podpisem! 
2. EPO zaslané podnikatelem na elektronickou podatelnu Městského 
úřadu Kaplice – odbor obecní živnostenský úřad        
Nutno instalovat aplikaci JRF, kterou lze stáhnout na veřejném webu 
RŽP na adrese www.rzp.cz. Neodesílá se přímo z aplikace, vytvořený 
soubor si podnikatel uloží v tisknutelném formátu (např. pdf soubor) 
na svůj počítač a pošle jako přílohu e-mailem. E-mail musí být 
podepsán uznávaným elektronickým podpisem.  
3. EPO podané přímo na pracovišti živnostenského úřadu ve 
spolupráci  s referentem tohoto úřadu 
V provozu od  1. 10. 2008. Podnikatel přímo na živnostenském úřadě 
za asistence pracovníka živnostenského úřadu vyplní elektronickou 
podobu formuláře. Pracovník úřadu následně formulář vytiskne a 
podnikatel údaje v listinné podobě ověří a potvrdí svým podpisem. 
4. EPO podané podnikatelem prostřednictvím kontaktního místa 
CzechPoint 
Podnikatel na kontaktním místě CzechPoint (zkr. CP) vyplní EPO, 
pracovník jej následně vytiskne a podnikatel údaje uvedené v listinné 
podobě ověří a potvrdí podpisem. Poté pracovník CP vytvořené 
podání podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem CP a 
odešle na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku, kde se 
podání zařadí do schránky živnostenského úřadu, který si podnikatel 
zvolil. Pracoviště CP zasílá podání příslušnému živnostenskému 
úřadu také v listinné podobě.  
 

DOPORUČENÍ:  
V případě, že vlastníte autorizovaný elektronický podpis  - využije 
se varianta 1. nebo 2. V prvním případě jsou zapsaná data přímo 
načtena do systému živnostenského rejstříku. Pokud nemáte zřízen 
autorizovaný elektronický podpis – využijte variantu 3. Varianta 4. 
– je nutné  stáhnout  formulář JRF jako soubor pdf a zaslat jej 
prostřednictívm pošty či doručit osobně na živnostenský úřad. 
Pokud využijete podání prostřednictvím pracoviště CzechPoint, je 
vedle standardního správního poplatku za ohlášení živnosti 
(přijetí žádosti o koncesi, vydání výpisu ze živnostenského 
rejstříku) účtován navíc poplatek 50 Kč za přijetí podání 
kontaktním místem CzechPoint. 

Ludmila Zábušková  -  Odbor obecní živnostenský úřad 
 

   Zájemci o parkovací místa  
 

mohou podat žádost    / sídliště 9. května / 
 

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice přijímá 
žádosti zájemců o vyhrazení parkovacího místa na nově zřízeném 
parkovišti na sídlišti 9. května v ulici 1. máje, vedle areálu mateřské 
školky. Roční poplatek činí 3.000,- Kč za 1 místo + 1.000,- Kč 
správní poplatek za vydání rozhodnutí. K dispozici je celkem 17 míst 
určených pro osobní vozidla. Vyhrazení bude řešeno vydáním 
rozhodnutí, po jehož nabytí právní moci obdrží dotyčný parkovací 
kartu, která jej bude opravňovat ke vjezdu a parkování. Přidělováno 
bude vždy pouze 1 místo na osobu a rok. Žádosti přijímá Odbor 
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice v budově Linecká 
391 (u ostrůvku na rohu Fantovy ulice), II. patro, č. dveří 303. 
Případné dotazy zodpoví a informace podá Mgr. Trs, tel.: 
380 303 107, 602 790 561, trs@mestokaplice.cz. Tiskopis příslušné 
žádosti je k dispozici buď na místě nebo je ke stažení na interneto-
vých stránkách Města Kaplice (www.mestokaplice.cz). 

Mgr. M. Trs, Odbor dopravy a silnič. hospodářství MěÚ Kaplice 

Strana: Platné 
hlasy 

% 

48 Česká str. sociálně demokratická 695 35.42 
47 Občanská demokratická strana 476 24.26 
1 Komunistická strana Čech a Moravy 430 21.91 
3 SNK Evropští demokraté 96 4.89 
12 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 87 4.43 
18 Strana zelených 57 2.90 
25 Doktoři (za uzdravení společ.) 45 2.29 
53 Děln. str. – zrušení popl.ve zdr. 28 1.42 
21 Dohoda pro změnu 16 0.81 
42 Volte Pr. Blok - www.cibulka.net 12 0.61 
37 SDŽ - Strana důstojného života 10 0.50 
33 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl. 7 0.35 
19 Moravané 3 0.15 
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3. pondělí  Promítání pro děti ČESKÉ ZNĚNÍ   103 min.  
17.30 hod. VALL-I 
  Malý, rozkošný a neodolatelný robotek poklízí 

Zemi. Je příšerně zvědavý, do všeho strká nos, ale 
je také trochu osamělý - až do chvíle, kdy se 
beznadějně zamiluje. Režie: A. Stanton.  

   Vstup 70,- Kč 
4. úterý Poetický český film  76 min.  
20.00 hod. MÁJ 
 Báseň a obraz. Příběh o milostném vzplanutí i 

nevěře, příběh otcovraždy a zoufalství před 
popravou i hrůzy z vlastní viny... Režie: F. A. 
Brabec. Hrají: M. Stropnický, S. Lehnertová, J. 
Kukura, B. Poloczek  

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
5. středa  Repríza českého filmu  90 min.  
20.00 hod. BOBULE  
   Letní komedie, která nás zavede na moravské 

vinice, je příběhem dvou kamarádů, kteří prchají 
z Prahy do krajů vína, vnadných žen a pohody. 
Režie: T. Bařina. Hrají: K. Hádek, T. Voříšková, 
V. Postránecký 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
8. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší    74 min.  
16.00 hod. DVANÁCT MĚSÍČKŮ 
   Dvanáct měsíčků, Štaflík a Špagetka, Amálka – 

Jak obrátila potok, Jak Mikeš zachránil Bobeše  
   Vstup 20,- Kč 
10. pondělí Akční fantasy USA   120 min.  
20.00 hod. HELLBOY II:  ZLATÁ ARMÁDA   
 Comicsový ďáblík s nesmrtelnými hláškami nyní 

bojuje proti monstrům, které už nechtějí déle spát 
v podzemí a být v ústraní. Režie: G. del Toro. 
Hrají: R. Perlman, S. Blair 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. úterý Válečný film Německo/VB  120 min.  
12. středa RUDÝ BARON 
20.00 hod. Příběh slavného německého stíhacího letce  1. 

světové války Manfreda von Richthofena. Režie: 
N. Müllerschön. Hrají: M. Schweighöfer, T. 
Schweiger, J. Fienes  

   Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
17. pondělí  Komedie USA   113 min.  
20.00 hod. ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK   
 Špičkový izraelský bojovník proti terorismu 

předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát 
se kadeřníkem v New Yorku… Režie: D. Dugan. 
Hrají: A. Sandler, J. Turturro, L. Kazan 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
18. úterý  Dobrodružný fantasy film USA      95 min.  
19. středa CESTA DO STŘEDU ZEMĚ 
20.00 hod.  Vědec, jeho synovec a krásná místní průvodkyně 

uvíznou v průběhu vědecké výpravy v jeskyni, 
odkud není úniku než pronikat stále hlouběji do 
hlubin Země, kde objevují fantastický svět… 
Režie: E. Brevig. Hrají: B. Fraser, J. Hutcherson 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 

24. pondělí  Válečné české drama  100 min.  
20.00 hod. TOBRUK 
  V severoafrické Lybii do Italy a Němci obležené-

ho Tobruku jsou odveleni vojáci československé-
ho praporu. Peklo písečné pouště, každodenní 
ohrožení života a všudypřítomná smrt… Režie: V. 
Marhoul. Hrají: J. Meduna, P. Vaněk 

   Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno  
25. úterý  Akční komedie USA  103 min.  
20.00 hod. TROPICKÁ BOUŘE 
 Natáčení válečného filmu z Vietnamu s herec-

kými hvězdami režisér jaksi nezvládá a tak se 
rozhodne vysadit herce do džungle. Herci, 
přesvědčení o tom, že vše je součástí scénáře, se 
ovšem zapletou do skutečného válečného konflik-
tu. Režie: B. Stiller. Hrají: B. Stiller, R. Downey  

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
26. středa  Dobrodružná animovaná fantasy    98  min.  
20.00 hod.  STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY 
  Anakin Skywalker dostává pod své vedení vlastní 

padawanku Ashoku Tano a spolu s rytířem Jedi 
Obi-Wan Kenobim se dozvídají zprávu o únosu 
syna Jabby Hutta... Režie: D. Filoni 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 

Na prosinec připravujeme: BATHORY, DĚTI NOCI, 
ZRCADLA, MAMMA MIA!, NESTYDA, VESMÍRNÍ OPI ČÁCI  
 

   Knihovna  
 

V týdnu od 6. do 12. října 2008 proběhl již 12. ročník celostátní akce 
Týden knihoven. Letošní motto znělo Knihovny rodinné stříbro. 
V tomto týdnu nám zahájil pan starosta Mgr. Ferdinand Jiskra Velké 
říjnové společné čtení, které bylo letos věnováno jako pocta Karlu 
Čapkovi. V knihovně ten den četlo přes 100 dětí. Děkujeme tímto ZŠ 
Školní a družině, které přišly do knihovny podpořit naši akci.  
V oddělení pro děti stále probíhá soutěž Karel Čapek – křížovka. 
Vyhodnocení je na programu 5. listopadu 2008 ve 14.30 hodin právě 
v tomto oddělení. Po dva dny byly v oddělení pro dospělé k dispozici 
knihovnice, aby poskytly možnost seznámení veřejnosti se základy 
práce s Internetem. V obou odděleních i na pobočkách jsme nabízeli 
zápisné pro nové čtenáře na dobu jednoho roku zdarma, zdarma jste 
rovněž mohli po celý týden brouzdat po Internetu v naší studovně. 
Nechyběla čtenářská amnestie – prominutí poplatků. Na pobočce 
v Blansku se soutěžilo, povídalo celé provozní odpoledne. 
Ještě jednou chci upozornit, že můžete nově navštěvovat také www 
stránky Městské knihovny Kaplice, ty najdete pod adresou 
www.knihovnakaplice.cz. Na stránkách funguje ON-LINE katalog, 
kde může každý vidět celý fond knihovny a zároveň čtenáři mohou 
zjistit, kolik knih mají půjčených, jak dlouho a kdy je mají vrátit.  

Vedoucí knihovny 
    
 
 
 
 
 

listopad   / www.ddmkaplice.cz 
4. 11.  Stolní tenis - okres. kolo ZŠ 6. – 9. tř., TJ Spartak Kaplice 
4. 11. Halloween v DDM 

Průvod v maskách a strašidelná stezka 
Sraz v 17.00 hodin u kostela sv. Petra a Pavla, průvod 
k DDM, strašidelná stezka v prostorách DDM a okolí. 
Účastníci v maskách na závěr získají glejt… 

19. 11.    Basketbal – okresní kolo SZŠ Český Krumlov – dívky 
Gymnázium Český Krumlov - hoši 

22. 11. Předvánoční Praha s návštěvou Gottlandu  
a  kina IMAX- 3 D kino 
Celodenní zájezd. Info a rezervace na tel.: 380 313 009 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
listopad 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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COUNTRY SALOON 
STEAK – RESTAURANT  
Českobudějovická 778, Kaplice 

 

První tón ve 21.00 – poslední tón v 02.00 hodin 
  

Kulturní program  
LISTOPAD 2008 

 

Sobota 1. 11. TULÁCI (Český Krumlov)  
Country taneček, vstup 60,- Kč  

Sobota 8. 11. Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity  
70 – 90 léta, vstup zdarma!  

Sobota 15. 11. Pipi Problém (Český Krumlov)  
Country taneček – vstup 60,- Kč  

Sobota 22. 11.  Dj KELLY (Bujanov)  
Česko-slovenské hity  
70 – 90 léta, vstup zdarma!  

Sobota 29. 11. Lenka K Band (Domažlice)  
Country taneček – vstup 60,- Kč  

 

Proč k nám do Country Saloonu??? 
 

AKCE m ěsíce, AKCE měsíce, AKCE měsíce 

0,04 l JAMESON 30,- Kč 

 
 
 
 
20. 10. – 20. 11.   pondělí – pátek 10.00 – 16.00 hodin 

MILAN KYZOUR - OBRAZY 
Výstava obrazů a grafik kaplického malíře. 
Výstavní síň (kulturní dům Kaplice)     
 

5. listopad, středa     15.00 hodin 

BOBULE  - promítání českého filmu pro důchodce.  
Kino Kaplice    důchodci vstup zdarma    
 

13. listopad, čtvrtek  19.30 hodin 

VRAŽDA SEXEM 
„Největší předností některých mužů je jejich žena.“ 
Skvěle napsaná komedie, tak trochu feministická. 
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina 
Kornová, Václav Mareš a další 
Kulturní dům Kaplice vstupné 120,- Kč   
 

15. listopad, sobota   16.00 hodin 

KAPLICKÝ RANDÁL Vol. 2 
2. ročník SKA-PUNK-ROCKOVÉHO festivalu: 
Visací zámek, Tleskač, The Pooh, The Fialky, Bed 
Sores, Pub Animals, SIN-DICK-8, Barevný nátěr. 
Více informací na www.kaplickyrandal.cz  
Sportovní hala STS  Vstup 150,- Kč   
 

24. listopad – 19. prosinec   10.00 – 16.00 hodin 

MARTIN KUBALÁK   

OBRAZY A PLASTIKA 
Zahájení výstavy 24. 11. v 17.00 hodin. Úvodní slovo Mgr. Božena 
Němcová. Hudbou doprovodí skupina Pan Jomsoj.  
Výstavní síň (kulturní dům Kaplice)     
 

28. listopad, pátek    19.00 hodin 

SETKÁNÍ MINORIT 
Kultura, zvyky, hudba, národní tance, ukázky národních kuchyní 
menšin žijících na Kaplicku.  
Sál kulturního domu Kaplice    
 

29. listopad, sobota    14.30 hodin 

HRÁTKY S ČERTY   

ANEB ČERTOVSKÝ LABYRINT  
Malé i velké zve PS Poutníci Kaplice.  
Pozor: začátek tentokrát před ZŠ Fantova 
 

30. listopad, neděle    18.00 hodin  

ZAHÁJENÍ ADVENTU  
Náměstí Kaplice  
 
 

   Olympiáda u nás 
 

Myslíte, že olympijské hry v Praze v roce 2016 jsou utopií? Pro nás 
ne! My jsme se posunuli v čase o několik let dopředu. Naše děti se už 
dokonce namalovaly a výtvarně ztvárnily jako budoucí sportovní 
olympionici soutěžící právě na oné olympiádě v Praze v roce 2016. 
Skákaly přes překážku, kterou tvořil Karlův most, skokem do výšky 
překonávaly pražské Hradčany, sprintovaly na stadionu, v jehož 
pozadí se odrážela Malá Strana. 
Naše obrázky se olympijskému výboru natolik zalíbily, že jsme ve 
výtvarné soutěži ,,olympiáda u nás“ získali celkové ocenění jako 
nejlepší škola. A jmenovitě tři žáci naší školy – Petr Kováč, Petra 
Flešková a Karel Bubeník održeli zvláštní diplom a knihu o 
paraolympijském cyklistovi J. Ježkovi s vlastnoručně podepsaným 
věnováním a budoucím pozváním do Prahy, kde se setkají 
s některými dalšími našimi olympioniky.   ZŠ a PŠ Omlenická 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   Pěvecký sbor Kaplice zpíval v Itálii 
 

Ve dnech 16. - 19. 10. 2008 jsme se zúčastnili zajímavého Festivalu 
pěveckých sborů a orchestrů v severní Itálii (Lago di Garda Music 
festival). Festival byl nesoutěžní a byla to naše první zahraniční 
zkušenost. Přesto se našli posluchači - tuším z Německa, jež naše 
vystoupení označili za to nejlepší, co na přehlídce slyšeli... Co zájezd 
nabídl? Krásné scenérie hor, malebná města, prohlídku Verony, 
plavbu lodí přes jezero Lago di Garda, spoustu vynikající italské 
zmrzliny a kávičky, pro někoho i ping-pongové souboje,  italské 
milostné vyznání pod hrnkem při snídani či svérázný způsob 
rozezpívání, pro který neměl hotelový personál příliš pochopení.  
Především se však jednalo o hudební zážitky. Kromě dalších dvou 
českých sborů jsme slyšeli i sbory německé a polské a velmi zvláštní 
finský a estonský  sbor. Nahlédli jsme do trošku jiných hudebních 
kultur, každý sbor byl originální a nezaměnitelný. Také jsme se lépe 
poznali mezi sebou a to nám rozhodně neuškodilo. Věřím, že si 
všichni členové sboru podobnou zkušenost někdy rádi zopakují. 

Za Pěvecký sbor Kaplice Lenka Menšíková, foto: Radek Kocanda 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
listopad 
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   OKNOTHERM expanduje,  
 

vyrobí až 600 oken denně 
 

Firma Oknotherm spol. s r. o. je výrobcem plastových oken a ryze 
českou rodinnou firmou s nejdelší tradicí v jihočeském kraji a již od 
svého vzniku v roce 1992 dodává na trh plastová a hliníková okna 
z nejkvalitnějších materálů a za co nejpřijatelnější ceny.   
Dokazuje to certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001, která 
proběhla již začátkem roku 2003 a každoročně podléhá velmi 
přísnému auditu. 
V současné době firma otevřela novou výrobní halu za přítomnosti 
300 hostů z řad obchodních partnertů a hejtmana jihočeského kraje, 
který kladně ocenil podnikatelský záměr a vyzdvihl přínos v oblasti 
ekonomické i zaměstnanecké v našem regionu. „Úspěch společnosti 
Oknotherm odráží kvalitu jejich výrobků“, ocenil hejtman rovněž um 
zaměstnanců firmy. „Přeji firmě Oknotherm, aby byla i nadále 
trvalkou v oblasti průmyslového a sociálního rozvoje Kaplicka“, 
podotkl starosta města Kaplice Ferdinand Jiskra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma, která v současné době zaměstnává 130 zaměstnanců a další 
dvě desítky pracovních míst vznikly otevřením nové haly, začínala 
v areálu bývalých kasáren v Kaplici výrobou 20 oken denně. „V roce 
2004 jsme s pomocí dotace na zelené louce v Kaplici Nádraží 
postavili první halu. Jenomže brzy jsme zjistili, že poptávka po 
oknech neustává. Novou halu otevíráme právě proto, že zájem našich 
zákazníků byl daleko vyšší, než jsme byli schopni uspokojit,“ řekl 
majitel firmy Jiří Krba. Firma tímto krokem zdvojnásobila svou 
výrobní plochu. Celkem nyní vyrábí plastová a hliníková okna na 
ploše  4000 m². Ruku v ruce spolu s vývojem dochází i k modernizaci 
výroby. Firma nyní dokoupila například dvě moderní obráběcí centra. 
Celý proces vzniku nových oken tu mají pod kontrolou počítače. „Je 
to takzvaný systém řízení on – line. Požadavky zákazníka nejprve 
zpracují přípraváři a pošlou je v podobě dat do strojů. Lidé tu 
v podstatě poslouchají počítač“, vysvětlil provozní ředitel Jiří Stříbrný. 
Společnost dodává svá okna nejen do novostaveb, rekonstrukcí, ale 
podílí se i na revitalizaci panelových domů. Je nuté zmínit i 
zastoupení v nejrůznějších koutech naší republiky, příští rok počet 
obchodních kanceláří ještě vzroste. Část našich výrobků dodáváme i 
do zahraničí. „Naše rodinná firma je založená na perfektně 
fungujícím týmu. Tato skutečnost jistě nese největší podíl na 
raketovém vzrůstu firmy Oknotherm. Neméně významnou 
skutečností je i fakt, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci 
jsou velice loajální a odvádí precizní práci, za což jim děkujeme“, 
dodal obchodní ředitel Aleš Kicl.  
Vizitkou úspěšné firmy jsou kvalifikovaní montážníci, což je jeden ze 
základních cílů politiky firmy, a proto jsou montážní pracovníci 
pravidelně školeni o novinkách v oblasti montáží a o bezpečnosti 
práce a chování u zákazníků.  
„Pokud v současné době řešíte otázku výměny oken, OKNOTHERM 
je jednoznačně výborným partnerem k realizaci.“  www. oknotherm.cz 
 

 
 
 

 
 

   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  30. září 2008  
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 12 000 12 000 9 335 774,00 
daň z příjmů fyzic. osob OSVČ 4 500 4 500 3 425 597,24 
daň z příjmů právnických osob 14 500 14 500 14 357 017,00 
daň z příjmů právnic. osob obec 5 000 5 728 5 728 320,00 
daň z přidaté hodnoty 22 350 22 350 18 388 843,00 
daň z nemovitostí 3 000 3 000 2 022 765,00 
poplatek za znečištění ovzduší 3 3  
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 21 24 16 107,00 
ostatní daně 700 703 746 823,00 
správní poplatky 5 418 5 563 5 042 477,00 
místní poplatky 1 490 1 490 1 967 535,00 
likvidace komunálního odpadu 3 200 3 305 3 376 590,35 
ostatní odvody z vybraných 
činností 580 692 734 734,00 
Daňové příjmy celkem 72 762 73 858 65 142 582,59 
příjmy z poskytování služeb     293 231 248 774,00 
odvody příspěv. organizací           2 630 2 630 1 359 357,00 
příjmy z pronájmu majetku   6 566 6 612 5 194 182,60 
příjmy z úroků  a dividend                300 486 610 242,66 
přijaté sankční platby           1 078 1 102 630 012,61 
náklady řízení 102 107 69 250,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168 778 344,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 983 982 296,00 
přijaté pojistné náhrady          74 74 770,00 
odměna za tříděný odpad                   500 500 340 365,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   30 68 89 073,00 
ostatní příjmy 15 21 33 199,77 
dary  300 300 000,00 
splátky půjček SF                          107 107 99 350,00 
Nedaňové příjmy celkem  12 789 14 389 10 809 216,64 
příjmy z prodeje bytů, domů  
a nebyt. prostor 3 800 13 227 12 933 516,00 
příjmy z prodej pozemků 26 000 2 144 2 152 720,00 
Kapitálové příjmy celkem  29 800 15 371 15 086 236,00 
dotace výkon agendy soc.služeb               325 324 548,00 
dotace soc.práv. ochrana dětí   1 449 1 449 272,00 
dotace Volby 2008  195  
dotace ze SR v rámci souhr. 
vztahu               19 847 19 847 14 885 550,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 570 16 200 8 850 000,00 
dotace ze SR příspěvek na péči  27 000 20 527 20 527 000,00 
dotace na výkon st. správy v 
lesích  588 587 774,00 
dotace na údržbu památek  200 200 000,00 
příspěvky od obcí  1 194 1 731 396,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 804 804 560 232,00 
převod z HČ záloha na zisk 4 740 4 248 1 806 279,50 
převod z HČ záloha na zisk BSŠ 2 312 2 312 1 733 661,00 
dotace komunitní plán 475 475 475 350,00 
dotace Jč. kraje  333 308 885,00 
dotace SFŽP tep čerpadlo doplatek  170 169 680,00 
grant Jč.kraje vodovody,kanalizace  4 601 3 572 807,74 
Přijaté dotace celkem  66 748 73 467 57 182 435,24 
PŘÍJMY CELKEM 182 099 177 085 148 220 470,47 

 
 
 
 
 

Žádost o dotace 
Informujeme sportovní oddíly a neziskové organizace o možnosti požádat o příspěvek na činnost roce 2009. Formuláře jsou k vyzvednutí na 
odboru vnitřních věcí a školství nebo jsou na webových stránkách www.mestokaplice.cz. Vyplněné žádosti se odevzdávají do 31. 12. 2008 
v kanceláři tamtéž. Vyúčtování přidělených dotací v letošním roce předložte do 10. 12. 2008. 

                                                           Odbor vnitřních věcí a školství  
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 110 56 664,00 
čipování psů 160 109 33 980,00 
zaměření majetku města 600 600 76 969,20 
údržba městských pozemků-louky 50 50 2 380,00 
nákup lesních pozemků 500 500  
příspěvek na hospodaření v lesích HČ  103 103 065,00 
činnost LOH fyz.a práv. osoby st. správa  588 587 774,00 
výstava trofejí 15 15 8 723,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 435 2 075 869 555,20 
Vnitřní obchod, služby, cest. 
ruch 13 000 13 000 3 951 535,10 
komunikace úklid, posypy 3 500 2 622 1 844 480,00 
komunikace úroky z uvěru   8 722,50 
opravy komunikací 600 600 255 737,00 
BESIP propagace, materiál 10 10 7 481,50 
vyhrazená parkovací místa ZTP 30 20 5 888,00 
příspěvek nadace Jč cyklostezky 7 7 7 195,00 
dopravní zprav, poradenské služby 36 56 35 260,50 
dopravní značení, odtah vraků 210 210 160 223,00 
přeložka komunikace II.třídy SŘ 1 000 1 000   
údržba krajnic u obecních komunikací 170 170 51 102,00 
oprava autobusových zastávek 80 40  
opravy a údržba chodníků, schodišť a 
komunikací 3 990 8 642 2 916 398,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  140 125 124 667,00 
autobusové zastávky Blansko, Pořešín   37 36 714,00 
parkovací plochy, rekonstrukce 
komunikací PD 937 2 230 1 319 840,00 
Doprava celkem 10 710 15 769 6 773 708,50 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 221 223 626,70 
přívodní řad úhrada úroků ČS 96 96 75 678,10 
vodovod, kanal Hubenov, Dobechov 1 230 1 436 6 850,50 
ČOV Kaplice repase kalolisu  675 674 730,00 
posílení vodních zdrojů Blansko 140 213 28 893,20 
ZTV JIH, kanalizační stoky  43 000    
vodovod Pořešín  11 062 4 193 621,00 
opravy kanalizací a vpustí 600 600 402 081,00 
Vodní hospodářství celkem 45 081 14 303 5 605 480,50 
Spoje - zřízení TV Prima 60 60 26 918,00 
MŠ Nové Domovy příspěvek na 
činnost 1 967 1 967 1 588 146,00 
MŠ Nové Domovy - oprava 
podlahy kuchyně  250 115  
MŠ Nové Domovy rekon.výtahu, 
dopr.výchova  246 242 815,00 
MŠ Nové Domky příspěvek na 
činnost 1 148 1 148 861 000,00 
MŠ 1.máje 771 příspěvek na činnost  1 538 1 538 1 153 000,00 
MŠ 1.máje 771 rekonstrukce zahrady 1 100   
Předškolní zařízení celkem 6 003 5 014 3 844 961,00 
ZŠ Fantova pojistné plnění   158 158 366,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 595 3 595 2 695 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 194 4 194 3 145 000,00 
ZŠ Fantova rekonstrukce WC  
I. pavilon  450 1 020 788 563,00 
ZŠ Fantova projekt24, projekt 24  23 22 500,00 
Základní školy celkem 8 239 8 990 6 809 429,00 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 760 760 570 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 494 494 370 000,00 
Školní stravování celkem 1 254 1 254 940 000,00 
městská knihovna 2 248 2 248 1 446 037,38 
kronika města 25 29 23 777,50 
přeshraniční spolupráce 25 25 4 177,50 
KIC příspěvek na činnost 3 770 3 782 2 838 380,00 
90. výročí vzniku Československa  18 17 103,00 
válečné hroby údržba a materiál 10 10  

hrad Pořešín 200 250 249 950,00 
údržba a rozšíření městského rozhlasu 180 143 48 129,00 
údržba památek  400 778 475 363,00 
publikace o Kaplici  185 13 404,50 
občanská komise 89 89 38 040,66 
Kultura celkem 6 947 7 557 5 154 362,54 
běžné opravy sportovišť 230 230 148 161,00 
koupaliště 360 415 391 866,00 
údržba sportovišť 1 300 1 300 1 048 561,00 
neinv. příspěvek sport. odd.na mládež 660 660 660 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 100 100 100 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 105 105 105 000,00 
sportovní hala Bělidlo PD 156 156 155 890,00 
dětské hřiště Omlenická, Míru 752 350 420  
odstranění pískovišť  15 12 673,00 
hřiště u ZŠ Fantova sítě  88 87 604,00 
lyžařská běžecká trasa 10 10  
příspěvek na ostatní zájmovou činnost 
org. 125 140 139 998,00 
bazén projektová dokumen. prováděcí 5 400 5 400 2 387 021,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  8 796 9 039 5 236 774,00 
Zdravotnictví   12 12 8 000,00 
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ 1 852 1 852 1 413 043,47 
realitní kancelář služby privatizace, 
prodej nem. 150 265 255 475,00 
Linecká 3-malometrážní byty podíl 2 000 4 498 2 016 717,00 
Na Vyhlídce 530 rekonst.fasády, oken  2 360 1 868 1 644 156,00 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 245 245 113 708,00 
Novohradská 65-67 architektonická 
soutěž 100 100  
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 96 71 647,35 
stavební úpravy OAG Linecká 368  2 000 9 697 4 655 778,80 
pojištění majetku 500 500  
PD zateplení objektů města podíl 3 701   
Dlouhá 132 rekonstr. fasády, oken  1 880 1 880 51 300,00 
veřejné osvětlení energie 600 600 450 145,77 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 250 541 497,00 
Omlenická 436 oprava oplocení     
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 671 671 152 245,05 
právní služby a soudní výlohy  150 156 153 828,00 
daň z převodu nem prodej nebyt  163 120 300,00 
územní plán, zpracování ÚAP pro 
spr.obvod 917 917 447 186,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 415 298 173,00 
ostatní opravy majetku 500 81 49 352,00 
městský mobiliář 103 120 61 910,28 
nákup pozemků 500 510 508 653,00 
výkup havarij objektů, odstr. 
havarijních staveb 1 400 2 337 1 935 805,80 
věcná břemena, nájmy 40 40 2 885,00 
architekt města 100 100 22 491,00 
hasičská zbrojnice Hubenov, 
Rozpoutí 500 317  
ostatní služby pro územní rozvoj 600 682 530 070,20 
energetická koncepce města PD  238 238 000,00 
dotace z EU služby 1 067 1 067 586 312,01 
projektové dokumentace k dotacím 400 400  
odstr. nepovolených staveb, údržba 
nem. občanů   150 150 43 340,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 24 002 31 215 16 364 019,73 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd odpadu 1 130 1 130 762 913,00 
sběrný dvůr - staveb úpravy, 
vybavení, provoz 1 475 1 445 295 635,50 
sběr a svoz komunálního odpadu 3 950 3 950 2 917 952,30 
vývoz kontejnerů osady 70 70 29 350,00 
likvidace černých skládek, autovraků 90 120 65 991,00 
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65 65 4 990,00 
úklid města 2 500 2 500 2 079 750,00 
úklid zeleň města  1 705 1 688 1 631 625,94 
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chemická ochrana a ošetření 5 5 1 612,50 
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 155 153 57 413,00 
péče o vzhled - vánoční a 
květinová výzdoba  155 155 63 670,00 
revitalizace městského parku úvěr  8 512 324 575,50 
Ochrana život. postř. celkem 11 300 19 793 8 235 478,74 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 38 570 36 527 28 241 260,00 
dům s pečovatelskou službou     632 718 443 955,87 
Chráněné bydlení Blansko 703 747 482 778,93 
klub důchodců 36 36 8 569,05 
komunitní plán 175 164 161 718,00 
DPS Novohradská 59, 60 fasáda 500 698 697 372,00 
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  73 73 12 116,00 
Sociální péče celkem 2 119 2 436 1 806 509,85 
 
Civilní nouzové 
plánování 15 15 4 219,00 
Městská policie 2 096 2 109 1 180 553,83 
Požární ochrana 247 333 104 736,19 
Místní zastupit. orgány 2 631 2 648 1 990 134,46 
Činnost místní správy 33 770 33 811 24 937 021,85 
Volby do Zastupitelstev krajů   195 4 020,14 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 150 3 918 4 086 223,66 

VÝDAJE  CELKEM                                   218 437 210 073 126 174 901,29 
 
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na bank. účtech 4 870 3 337 -20 060 870,85 
přijatý úvěr 32 000 22 183 3 657 051,00 
uhrazené splátky dlouhodob. 
půjček -7 532 -7 532 -5 641 749,33 
aktivní dlouhodobé operace  22 000 22 000 7 000 000,00 
aktivní dlouhodobé operace 
výdaje  -15 000 -7 000 -7 000 000,00 

FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 36 338 32 988 -22 045 569,18 

Ing. J. Holemá, MěÚ Kaplice 
 

   Veteráni slavili svatého Václava  
 

V sobotu v předsváteční den 27. 9. 2008 
pořádal místní Veterán car klub Kaplice 
soutěž pod názvem „Jízda sv. Václava“. 
Tato jízda uzavírala celoroční soutěž, 
kterou tamní veteráni pořádají pod názvem 
„500 km Jihočeským krajem“ - I. ročník 
putování za červenou růží, ve které se 
soutěží o putovní pohár. Tento putovní 
pohár je připravovaný na pět let. 
Pořadatelé připravili pro zúčastněné 
společnou spanilou jízdu, která byla asi 80 
km dlouhá. Jízda se nám velice vydařila, 

setkaly se nás na tři desítky aut a motorek. Přijely nádherné vozy - jako 
například nejstarší Walter Junior z roku 1932, dále Škoda (mezi nimi 
legendární Felicie), Tatra 603 (přijela až z Hořovic), Fiat 850 sport 
cupe, Opel  atd., moto Jawa, ČZ a krásný (hadrák) Jawa Velorex. 
Po seskupení a rozpravě vyrazili všichni v koloně na slavnostní jízdu 
(byl to pěkně dlouhý had na silnici). Cestou všechny čekaly zajímavé 
společné soutěže. Před opuštěním Kaplice jsme tradičně zakroužili 
okolo náměstí a vyrazili na výlet. Jeli jsme směrem na Český 
Krumlov, kde během cesty v Chabičovicích čekala všechny první 
soutěž. Hurá soutěž byla za námi a jeli jsme všichni dál. Projeli jsme 
Českým Krumlovem a pokračovali do Chvalšin. Tady pořadatelé 
zadali soutěžícím otázky a než je ti zodpověděli, připravili na náměstí 
jízdu zručnosti. Přál bych vám vidět, kde se najednou vzalo tolik 
přihlížejících diváků. Odtud jsme jeli do překrásné vesničky 
Holašovice a zase jsme na návsi soutěžili. Do Holašovic přijela 
dokonce i svatba. Doufáme, že to bylo pro novomanžele pěkné 

zpestření. Jelikož na trase bylo několik uzavírek silnice a pořadatele 
tlačil čas, museli o kousek zkrátit jízdu a z Holašovic pokračovali 
rovnou do cíle na Včelnou, kde si v místní restauraci dali soutěžící 
sice pozdní, ale určitě dobrý oběd. Pořadatelé sečetli body a zároveň 
ukončili i celoroční soutěž pod názvem „500 km Jihočeským krajem“ 
- I. ročník putování za červenou růží. Po jídle bylo provedeno 
vyhlášení výsledků. Svatováclavskou jízdu v kategorii moto vyhrála 
jako jediná žena na motocyklu Jaroslava Jiříková, druhé místo obsadil 
Martin Lamač a třetí Petr Junek. V kategorii auto vyhrála opět žena 
Šárka Šebková, druhou příčku obsadil Ladislav Vaňous a třetí 
Bohumil Mařik.  
V celoroční soutěži „500 km Jihočeským krajem“ - I. ročník putování 
za červenou růží bylo následující umístnění: první místo Šárka 
Šebková, druhé místo Ladislav Vaňous, třetí místo Zdeněk Jůn. Dě-
kujeme všem, kteří se v průběhu celého roku zúčastnili našich akcí. 
Již dnes připravujeme na příští rok další  II. ročník „500 km Jihočeským 
krajem“ a věříme, že se na něj dostaví ještě více motoristů a diváků než 
v letošním roce. Více se dozvíte na internetových stránkách 
www.vcckaplice.cz, nebo v tisku. Našich veteránských akcí se může 
zúčastnit každý kdo má auto/moto jakékoliv značky do roku výroby 
1982 (vozidlo nemusí být registrováno jako veterán). Pokud projeví 
zájem o soutěž i motorista s mladším vozidlem, jsme ochotni mu 
umožnit soutěžit, ale samozřejmě bez možnosti se umístit.  
Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům, s jejich pomocí 
jsme mohli úspěšně uspořádat tuto celoroční soutěž  

  Členové klubu VCCKaplice 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rádi bychom poděkovali 
Využíváme této možnosti, abychom poděkovali lékařům naší 
polikliniky MUDr. Tišerovi a MUDr. Kubíčkovi a jejich zdravotnímu 
personálu za příkladné ošetřování našeho otce pana Karla Kovaříka. 
Velké poděkování patří též paní Blance Šuhajové a panu Zdeňku 
Foitlovi za péči, kterou věnovali našemu otci v době, kdy členové 
naší rodiny byli v zaměstnání. Děkujeme také všem, kteří se přišli 
rozloučit s otcem do obřadní síně. 

Jménem veškerého příbuzenstva dcery Marcela a Ivana.  
 

   Motokros v Kaplici  
 

Motokrosový areál Blanská kotlina u Kaplice se stal 18. října 
dějištěm vrcholného závodu mezinárodního mistrovství České 
republiky družstev. V tomto jednodenním závodě startovalo 21 
tříčlenných družstev s jezdci z České republiky, Slovenska, Německa, 
Rakouska a Francie (na motocyklech tříd MX1, MX2 a Open). 
V přestávkách mezi jízdami družstev proběhl rámcový závod mla-
dých jezdců na strojích třídy 80 ccm s velkou nadějí českého 
motokrosu Václavem Kovářem, z kaplických se nejlépe umístili Jan 
Filipčík na 5. a Damián Kozlov na 6. místě (oba AMK v AČR 
Kaplice). Letošní závod snímala pro živý přenos Česká televize. 
Kaplická hlinito-píščitá trať se značným výškovým rozdílem (má po 
letošních úpravách délku 1.821 metrů) je náročná na fyzickou kondici 
a patří k těm nejtěžším motokrosovým dráhám u nás.  

 red 
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4. 11.  ŽOFÍN                        11 km    
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa: 
Pohorská Ves – Terčí Dvůr – Huťský rybník – Žofín – Černé Údolí, 
autobus.  
11. 11.  Z BUKOVCE DO VELEŠÍNA                   12 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Bukovce. Trasa: Bukovec – 
Plavnice - Římov – Velešín, autobus.  
18. 11.  Č. KRUMLOV – MUZEUM FOTOGRAFA SEIDELA 
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Českého Krumlova  
25. 10.  ZE ZVÍKOVA DO KAPLICE                 13 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Zvíkova. Trasa: Zvíkov – 
Zubčická Lhotka – Háje – Věž. Pláně – Střítež – Lannovy domky – 
Pod Chuchelcem – Jermaly – Kaplice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mezistátní utkání v Kaplici 
 

přineslo vítězství mladým českým fotbalistům  
 

Ve čtvrtek 16. 10. odpoledne se v Kaplici 
uskutečnil přípravný mezistátní zápas 
mezi reprezentací Česka do 16ti let a 
stejně starým výběrem Rakouska. V úterý 
v Gmündu vyhrál domácí tým 4:2. 
V kaplické odvetě si brousili zuby na 
vítězství čeští mladíci. A také jako první 
dokázali ohrozit soupeřovu branku. 
V osmé minutě Patrik Twardzik pro-
dloužil hlavou míč na Schmidta, který 
následně vysunul Poučka, ten vyslal 
tvrdou střelu, kterou gólman Penz 
s námahou vyrazil na rohový kop. 
Prakticky z protiútoku pak kontrovali 
hosté, ale tísněný Burusic zakončit 
nedokázal. Hosté byli při chuti. Další 
příležitost si vypracovali v minutě dva-
nácté. Po zpětné přihrávce od Burusice 
zakončoval z velmi dobré střelecké pozice 
rakouský kapitán Holzhauser, ale branku 
Krčka těsně minul. A tak gólově uhodilo 
na druhé straně. Z levé strany pronikl do 
vápna Filip Twardzik  a střela po zemi 
pronikla pod brankářem Penzem do 
branky – 1:0. Lepší nástup si snad domácí 
ani nemohli přát. Hráč německé Herthy 
Berlín byl hodně agilní. O pár minut 
později velmi nebezpečně hlavičkoval po 
rohovém kopu kapitána Česláka, bohužel 
soupeřovu branku těsně přestřelil. Hrálo 
se útočné utkání, které se divákům muselo 
líbit. V 19. minutě napřáhl z dálky hráč 
Austrie Vídeň Marco Bayer a za zády 
brankáře Krčka se rozezvučelo břevno.  
Minutu na to na druhé straně prokázal své 
schopnosti a kvality znovu Filip 
Twardzik. Jeho trestný kop těsně minul 
pravou tyč. Prakticky u všech útočných 
akcí byl právě tento český „krajánek“. Pět 
minut před přestávkou jeho další velmi 
tvrdá rána vyslaná zpoza vápna nadělala 

hostujícímu brankáři značné problémy, ten však nakonec míč dokázal 
zkrotit ve svých rukavicích.     
Nástup do druhého dějství vyšel lépe hostům. Po čtyřech minutách 
hry chyboval plzeňský Kováč a střídající Jannick Schibany šel 
prakticky sám na branku, jenomže vybíhajícímu Krčkovi udělal až 
moc dlouho kličku a vracející se obránce Hladiš odkopl míč do 
bezpečí. V 52. minutě rakouský kapitán Holzhauser ideálně vysunul 
Schibanyho, ten se ocitl sám před brankářem, ale Krček jej dokázal 
vychytat. Slovácku roste velmi dobrý brankář. A tak tradiční a už 
otřepaná fráze NEDÁŠ – DOSTANEŠ, opět prokázala svou platnost. 
Za dvě minuty se totiž gólově prosadili fotbalisté se lvíčkem na prsou. 
Po nezištné přihrávce Patrika Twardzika zachoval chladnou hlavu při 
zakončení olomoucký Schmidt a umístěnou střelou poslal míč přesně 
k levé tyči – 2:0. Gólová radost ještě nestačila utichnout a rakouský 
gólman Penz lovil míč ze své sítě po třetí. Tentokráte přihrával Filip 
Twardzik a v koncovce opět nezaváhal Schmidt – 3:0. V 58. minutě 
si autor dvou branek při střídání zaslouženě vychutnával potlesk 
vděčných kaplických diváků. Dva slepené góly dokonale rozhodily 
hru hostů. Od této chvíle byl na hřišti prakticky jen jeden tým. V 63. 
minutě kapitán Česlák křížným pasem vysunul Mariottiho, ten zatáhl 
balón po levé straně, po jeho centru hlavičkoval Mandula mimo 
branku. O chvíli později na druhé straně zachránila českého brankáře 
po druhé v zápase branková konstrukce. Trestný kop hostů zahrával 
Kevin Stöger, přízemní tečovaná střela orazítkovala levou tyč. Deset 
minut před koncem pláchl hostující obraně po levé straně Mariotti, 
jeho centr před branku srazil jeden z obránců na břevno. Zápas pak 
dokráčel až k závěrečnému hvizdu hlavního rozhodčího Jana Jílka. I 
za deštivého počasí přišla ve všední odpoledne na tento zajímavý duel 
velmi slušná návštěva tří set diváků. Diváci po zápase potleskem 
ocenili kvalitní výkon českého týmu a mladí reprezentanti se jim za 
přízeň odvděčili pravou nefalšovanou děkovačkou. Celý zápas 

odehrál v obraně Daniel Malý, hráč 
budějovického Dynama. Bylo to velmi 
zajímavé fotbalové klání. Diváci odcházeli 
ze stadionu spokojeni, jen škoda vytrvalého 
deště. Mohla být divácká návštěva ještě 
vyšší.       
     
Trenér Jiří Štol: Šli jsme do utkání s jasným 
cílem. Chtěli jsme soupeři vrátit porážku 
z prvního zápasu. Věděli jsme, že Rakušané 
jsou velmi dobří do útoku. Mají výborné 
hlavičkáře, což jsme chtěli samozřejmě 
eliminovat. Stejně jako v prvním utkání se 
nám podařil vstup do zápasu, ujali jsme se 
vedení. Ve druhém poločase jsme pak 
soupeře jasně přehráli, vytvořili jsme si řadu 
šancí, některé z nich zůstaly ještě nevyužity. 
Dnes jsme vyhráli naprosto zaslouženě.  
Samotné soustředění hodnotím velice dobře. 
Měli jsme tady pěkné prostředí. Líbilo se 
nám i ubytování, kde se o nás postarali. 
Velmi dobré byly i tréninkové možnosti, vše 
bylo na úrovni. Jen škoda toho počasí, 
bohužel pršelo nám vždy při zápasech, s tím 
ale nic nenaděláme. Jinak jsme byli se vším 
naprosto spokojení.  
 

Přípravné mezistátní utkání  U – 16   
ČR – Rakousko  3:0 (1:0)  
B: 13. F. Twardzik, 54., 55. Schmid 
Rozhodčí: Jílek – Urban, P. Šafránek. Žluté 
karty 0:3 = Holzhauser, Stöger, Keusch.  
D: Krček – Hladiš, Sokolík, Schmidt (58. 
Mandula), Kováč, Malý, Česlák (79. Toms), 
Lutonský (46. Krátký), F. Twardzik, Pouček 
(43. Mariotti), P. Twardzik.   
H: Penz (76. Ostojic) – Bayer (69. Peinsipp), 
Burusic, Holzhauser, Stöger, Ölkü (53. 
Sulai), Bstieler, Neuhold (46. Keusch), 
Potzmann, Petrovic, Chabbi (46. Schibany).   

L. Granec 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              listopad 
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Špitál při kapli sv. Barbory a sv. Josefa 
 

Únavou se mu už pletly nohy, dnem i nocí putoval ze Solnohradska, 
přespával, kde se dalo, ale nemohl si pro své nuzné poměry dovolit 
žádný slušnější nocleh. Jen s dlouhou holí a špinavým rancem se 
vláčel po císařské silnici a kraj, který míjel, zdál se mu nehostinný. 
Podmračené potemnělé nebe a sílící vítr hrozily každou chvílí 
prudkým deštěm a bouří. Stmívalo se a on doufal, že se brzy objeví 
na obzoru nějaké městečko, v němž by mohl hlavu složit. Cesta 
protínala další z lesů, ale hned za posledními stromy mohl z rázu 
krajiny poznat, že se blíží k jakémusi osídlenému místu. Vítr 
zlověstně hučel ve větvích stromů a téměř ve stejný okamžik, kdy 
v dálce před sebou spatřil dvě věže malého městečka, dohnal jakousi 
postarší ženu, vracející se rychlým krokem ze Strádova. Od ní se 
dozvěděl, že před ním leží Kaplice a hledá-li nocleh, aby zaklepal na 
dveře špitálu při kapli sv. Barbory a sv. Josefa.  
Jak mu řekla žena, nemohl špitál minout. Byl to poměrně rozlehlý, 
vysoký dům, připomínající kostel, stál na okraji města, hned u silnice 
a když muž přešel kolem prvních nízkých domků s dřevěnými 
stodolami, otevřel se mu pohled na širokou prašnou uličku, na jejímž 
konci vytušil rozlehlé tržiště nebo náměstí. Výstražně bílý špitál 
prosvítal houstnoucím šerem, v jednom jeho horním okénku se slabě 
svítilo a nad portálem lemovaným kamenným ostěním se skvěl 
nápadný kříž. Zpočátku muž klepal na dveře a snažil se opatrně bušit, 
ale když se nedočkal žádné odezvy, vzal za zvonek, visící vedle 
ostění a několikrát zazvonil.  
Trvalo to dlouho, než se v nadsvětlíku nad dveřmi objevilo mdlé 
světlo a dveře se otevřely. Za nimi ve slabé záři lampy zahlédl 
unavenou bledou tvář mladého kněze. Duchovní ho už za řeči, při 
nímž mu pocestný vysvětloval, že cestuje až ze Solnohradska, vyzval, 
aby vstoupil dovnitř a pečlivě za ním zavřel na závoru. Vedl ho 
dlouhou úzkou chodbou, která na pocestného působila tísnivě. 
Vzduch tu byl zatuchlý a těžký, ale muž se neodvažoval neuctivě 
rozhlížet, neboť ho svazovala vděčnost. Kněz – kaplan pootevřel 
nízké dveře v nejzazším výklenku chodby a nechal vyčerpaného hosta 
vstoupit. Všiml si, že nově příchozí má dlaň ruky ovázánu špinavou 
onucí a pronesl k němu, zatímco zapaloval lucernu na prostém stole, 
že sem pošle ošetřovatele, aby mu poranění prohlédl. „Přijal jsem do 
špitálu dva vojáky artilerie, rakouského dělostřelectva. Jeden z nich 
umírá, ošetřovatel je u něj.“  
Pocestný se rozhlédl po dřevem obloženém pokoji, malé cele, velmi 
uboze zařízené jen tím nejnutnějším a se slovy dlouhých díků se 
obrátil na kaplana. Položil si svůj ranec na železnou postel překrytou 
tenkou přikrývkou a znovu uctivě duchovnímu poděkoval. Ten už 
podle zkušenosti vycítil, že muž přichází vyhladovělý a připomenul 
mu, že ošetřovatel se o něj postará, hned jak bude moci. Už byl na 
odchodu, když náhle pocestný, kterému při pohledu do nevelkého 
hlubokého okna došlo, že se dívá na nízkou zídku a za ní v ponurém 
přítmí tyčící se kříže, poplašeně vydechl: „Jsme na hřbitově?“  
Kaplan se s klidnou tváří vrátil a mávnul rukou směrem k oknu: 
„Neznepokojujte se tím. Je to mírumilovné, klidné místo. Uvidíte ve 
dne. Ten hřbitov je mladší než já. Kdysi se pohřbívalo u kostela sv. 
Petra a Pavla, ale městečko se příliš rozrostlo. Prý tu v místě hřbitova 
rostla a kvetla krásná velká zahrada. Dosahovala až k rybníku za 
špitálem. Pro kuchyň nám zůstala sotva její polovina.“   
Ponechal muže, aby si odpočinul, a prošel chodbou do rohového 
pokoje, který býval vyhrazen kaplanovi, právě pověřenému správou 
špitálu. Kaplan ani jeho předchůdci jej příliš nevyužívali, on sám 
dával přednost bydlení na faře. Dnes byla ale ta jedna z nocí, kdy se 
rozhodl ve špitálu zůstat. Poprvé za celou dobu, kdy špitálu sloužil, 
mu v horních pokojích umíral člověk. Voják, cizinec, i jeho druh byli 
přijati ve špatném stavu před dvěma dny. Doba francouzských 
nepokojů ještě neskončila, krajem táhly vojenské jednotky a sbory, 
ale i osamocení pěšáci. Kdykoliv kaplan otevřel pamětní knihu kaple 
sv. Barbory, spatřil v ní mezi jmény nemocných a prostých 
pocestných z Čech, ale i ciziny, také několik jmen osob, patřících 
k vojenskému stavu. Ve špitálu nalezli azyl Francouzi, voják od 

Dragounů regimentu Kinsky, voják 2. Mysliveckého batalionu, ale 
také vojačky a vojenští zběhové. Jeden z mužů, které uložili v patře 
v horním pokoji, byl přes všechny snahy ošetřovatele odsouzen 
k smrti. Ošetřující mu pustil žilou, postaral se o jeho rány a připravil 
mu odvar z bylin, které měly utišit bolest. Druhého dne v podvečer 
kaplan zaopatřil vojáka svátostí umírajících, pomazal jej požehnaným 
olivovým olejem.  
Teď zavřel desky knihy, jíž měl rozloženu na stole a do níž zapisoval 
účty špitálu. Povážlivě se ztenčily zásoby oleje do lamp a zdálo se mu 
nevyhnutelné, že letos bude muset na obci, která kapitál špitálu 
administrativně spravovala, požádat dříve o příslušný obnos, 
vydávaný mu do vlastních rukou dvakrát do roka. Přešel k oknu, 
z něhož měl výhled na východ, k náměstí. Přelétl očima po 
sousedním domu, patřícímu ke špitálu. V roce 1738 dva malé domky 
a bývalý tzv. luteránský kostel odkoupil jako ruiny od obce Páter 
Benedikt F. Janoušek a přestavěl je na špitál s kaplí. Založil nadaci, 
do níž sám výrazně přispěl, dobrodincem se stal i vrchnostenský pán 
hrabě Buquoy, sami měšťané i obec, která pojistila špitál dvorem ve 
Žďáru s lukami, poli, lesy a čtyřmi obecními rybníky. Kaplan měl za 
povinnost na intenci zakladatele sloužit dvě mše svaté týdně. Byl také 
zavázán bez nároku na odměnu sloužit dvě mše měsíčně na úmysl 
kněze a pomáhat mu v děkanském kostel, bylo-li třeba.  
Kaplan chvíli pozoroval ruch před hostincem „U černého orla“, 
stojícího o dva domy dále. Vjezd hostince zatarasily povozy a drožka 
právě přivezla dva zámožnější cestovatele, kteří si „černého orla“ 
vybrali k noclehu. Jakmile se za nimi zavřela vrata, zvedl kaplan ze 
stolu lampu a rozhodl se projít celý špitál a zároveň upozornit 
ošetřovatele na nového špitálníka.  
Dlouhá chodba ústila na východní straně do útulné kaple, zasvěcené 
sv. Josefovi a sv. Barboře, patronce umírajících. Světlo přejelo po 
tmavých obrazech a dřevěném vyřezávaném oltáři. Svíce na kamenné 
mense až na olejovou lampu visící z vysokého stropu byly 
pozhasínané, ale v kapli se stále ještě vznášela jemná vůně kadidla. 
Klid noci tu rušil jen vítr a déšť, který se spustil a dopadal na okenní 
tabulky. Kaplan opatrně uzamkl dveře do kaple a zastavil se cestou 
skrze chodbu v malé klenuté kuchyňce. Musel se hodně sehnout, aby 
prošel nízkými dvířky, vedoucími z kuchyně do sklepa, sešel 
obezřetně po schodech až dolů a překontroloval zásoby čerstvého 
ovoce a vína, které špitálu darovala jedna zbožná rodina. Minul 
komoru a pokoj v místech, kde původně stávala věž kostela. Zadními 
dveřmi, vedoucími od zahrady, vstoupil na dřevěné schodiště a vyšel 
až do patra. Chodba navlas podobné té v přízemí byla lemována 
čtyřmi pokoji pro nemocné a také malou klenutou kuchyňkou. 
Tlumené sténání tu proplouvalo nočním tichem a na chvíli zastavilo 
kaplanovu ruku na klice. Pak ale otevřel a vstoupil do vojákova 
pokoje…  
 

Je tomu už 270 let, kdy se farář B. F. Janoušek rozhodl, že postaví na 
okraji města špitál pro nejnuznější nemocné a pocestné. Špitál už 
dávno přestal fungovat; dokonce i kaple, jež k němu přiléhala, byla 
svědkem poslední bohoslužby ve 30. letech 20. století, ale budova 
dosud stojí a patří svým barokním rázem i neobyčejně silnými zdmi 
mezi nejzajímavější památky města. Řádky výše jsou pouhopouhou 
fantazií, přesto vycházejí z velkého množství „indicií“, posbíraných 
z německých textů o Kaplici, nejvíce z tzv. „Gedenkbuch der Stadt 
Kaplitz“ psané kronikářem Ignazem Oberparleiterem, ale také 
z dostupných starých map města a samozřejmě i důležité prohlídky 
interiéru stavby samotné.    red 
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   Studium um ěleckých obor ů  
 

v Třeboni a nové přijímací řízení 
 

SOŠ a SOU, Třeboň nabízí kromě jiných oborů i obory umělecké. 
Žáci základních škol s výtvarným nadáním mají možnost studovat: 
MODELÁ ŘSTVÍ A NÁVRHÁ ŘSTVÍ ODĚVŮ a UMĚLECKO-
ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA – MALBA SKLA, 
BROUŠENÍ A RYTÍ.  
Oba čtyřleté obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Podmínkou 
přijetí je vykonání talentové zkoušky s výtvarným zaměřením. 
Zkoušky se konají 12. ledna 2009. Během studia se žáci účastní 
tvůrčích aktivit (výstavy, módní přehlídky, soutěže, prodejní výstavy 
apod.) nebo projektů s partnerskými školami na Slovensku, v Norsku, 
Itálii a na Islandu. Součástí projektů jsou workshopy, výměnné 
pobyty, soutěže a výstavy, které slouží k porovnávání výsledků práce 
studentů na mezinárodní úrovni. 
Škola zajišťuje  celodenní stravování a ubytování ve dvou domovech 
mládeže.  
 

Přehled termínů přijímacího řízení  
na střední školy 
Podle novely Školského zákona 561/2004Sb. bude přijímací řízení 
pro školní rok 2009/2010 probíhat odlišně od let předchozích. 
Uchazeči si budou podávat tři přihlášky pro první kolo přijímacího 
řízení. Přihlášky nebudou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci 
podávat ředitelům základních škol, ale doručí je přímo ředitelům 
středních škol do 15. 3. 2009. U oborů s talentovou zkouškou je musí 
podat do 30. 11. 2008. Uchazeč obdrží na základní škole zápisový 
lístek do 15. 3. 2009 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2008). 
Pokud se uchazeč nehlásí ze základní školy, dostane zápisový lístek 
na krajském úřadě. Tento zápisový lístek uchazeč odevzdá do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na tu střední 
školu, ve které chce studovat. Neodevzdá-li zápisový lístek v daném 
termínu, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a 
na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Železná Ruda svolala infocentra 
 

V polovině září uspořádalo Město Železná Ruda a Euroregion 
Šumava pro pracovníky infocenter exkurzi po Železnorudsku a po 
bavorském příhraničí. Naše návštěva tohoto kraje se tak může stát 
inspirací pro příští turistickou sezónu i pro vás. Šumava je rájem 
zimních sportů, ať už se sem vydáte s lyžemi, snowboardem nebo na 
běžkařské stopy.  Své si tu ale od jara do podzimu užijí i turisté, 
obdivující čistou krajinu a velkolepé výhledy z vrcholků hor. 
Turistické trasy vás zavedou k jezerům ledovcového původu, tajemně 
zasazným do okolní přírodní scénérie. Pro cyklisty jsou připraveny 
stovky kilometrů cyklotras, z nichž na mnohých nepotkáte motorová 
vozidla. Z atrakcí, kde si vybere snad každý, jsme navštívili 
„překážkové“ lanové centrum, bungee trampolíny a jedinečnou 
slalomovou dráhu, při níž vás i zapůjčenou nemotorizovanou káru 
vyveze na svah sjezdovky vlek a vy si pak ke sjezdu vyberete ze dvou 
tratí různé náročnosti. Adrenalin nabízí „bikepark“ s tratěmi pro 
začátečníky i zkušené bikery, na Špičák jezdí po celé léto lanová 
dráha a bikerské tratě, padající z vrcholu, jsou kilometr až dva dlouhé, 
zpestřené klopenkami, lávkami, dropy a jumpy. Na malém území, 
nepříliš od sebe vzdálená, tu k návštěvě zvou zajímavá muzea: 
muzeum historických motocyklů s několika unikátními kousky a 
expozice loutek; výstava skla a hamernictví v autentickém interiéru 
měšťanského domu významného sklářského rodu, pivovarnické 
muzeum a strašidelná knajpa – to vše v Železné Rudě. Velmi staré a 
poměrně (už pro svůj obsah) monumentální muzeum parních 
lokomotiv nebo muzeum zvířat, v němž vystavují vycpaná zvířata 
z celého světa, či pohádkový les najdete jen pár kilometrů za 
hranicemi, v Bavorsku. Stejně jako nejvyšší horu Šumavy, kterou je 
německý Velký Javor, 1456 m (na snímku). Na horu můžete po 
svých, nebo zvolit moderní kabinkovou lanovku…  
Pokud by vás zajímalo více, můžete se obrátit i na kaplické 
infocentrum a prostudovat si zde materiály.  

red  

 
   Poděkování knihovnicím 
 

Chceme velice poděkovat knihovnicím paní Haně Balákové 
z Dolního Dvořiště, paní Janě Urazilové a paní Jaroslavě Valtrové 
z Kaplice za pomoc při ukončení celoročního projektu ve školní 
družině o hradech v Jižních Čechách „Putování za strašidly“. Součástí 
tohoto projektu bylo i vysvobozování zakleté kněžny Waltraud, která 
bloudila v prostorách školy.  
Knihovna v Dolním Dvořišti se na chvíli proměnila v tajemný hrad 
Dvorštejn, kde na nás čekaly poslední úkoly, abychom vysvobodili 
zakletou kněžnu. Úkoly jsme všechny splnily a tak se nám její 
vysvobození povedlo. Dokonce přišla i mezi nás a předala nám 
dárečky. V knihovně se nám moc líbilo a těšíme se na další 
spolupráci! 

Vychovatelka a děti ŠD v Dolním Dvořišti  
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   Fantováci v Rainbachu 
 

Dne 23. září 2008 navštívili žáci a učitelé ze ZŠ Fantova v Kaplici  
partnerskou školu v Rainbachu. Fantováky přivítal sám pan starosta a 
ředitel školy. Po tomto milém uvítání nás čekal opravdu bohatý 
program ve škole, ve městě a v místní faře. Příjemné prostředí místní 
fary bylo pro nás i místem, kde jsme společně obědvali v podzimně 
vyzdobené společenské místnosti. Ochutnali jsme grilované kotlety se 
salátem a zeleninou z biostatku v Summerau. Odpolední program byl 
také velmi zajímavý – navštívili jsme Muzeum koněspřežné dráhy 
v Kerschbaumu. Oblékli jsme se do biedermeierovských krojů z 1. 
pol. 19. století a vyzkoušeli jsme si, jak se v 19. století cestovalo 
z Lince do Českých Budějovic  koněspřežkou s opravdovýn koněm a 
kočím v dobovém kroji. Byl to krásný den!  
Ještě v tomto roce návštěvu oplatíme, vždyť také my se máme ve 
škole i v Kaplici čím chlubit! Za financování akce děkujeme firmě 
Alu.plast s.r.o. v Kaplici.  

Žáci a učitelky němčiny, ZŠ Fantova Kaplice 
 

   Fotbal     výsledky 
 

"A"  mužstvo  
7. kolo FK Vodňany – FK TOPMEN Spartak Kaplice 0:2 (0:2) - B: 20. Kollár, 32. 
Lesňák. 8. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – FC Mariner Bavorovice 5:2 (5:0) 
- B: 6. Krůček, 13. Lesňák, 16. Kollár, 18. Románek, 27. M.Pulec – 62. Fojtík, 75. 
Melichar. 9. kolo Malše Roudné – FK TOPMEN Spartak Kaplice 3:2 (0:1) - B: 
51., 76. z pen. Nohava, 87. Nekvinda – 32. Románek, 72. Záveský z pen. 10. 
kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – FC Chýnov 1:0 (1:0) - B: 23. L.Pulec.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
7. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice „B“ – SK Čtyři Dvory „B“ 2:1 (0:0) - B: 54. 
L.Urazil, 80. P.Pulec - 86. Arnold. 8. kolo Slavoj Ledenice – FK TOPMEN 
Spartak Kaplice „B“ 3:2 (1:0) - B: 69., 86. Bicera, 27. Matuška – 69. Wögebauer, 
90. Jirka. 9. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice „B“ – Sokol Křemže 4:2 (2:1) - B: 
8. Koclíř, 29. P.Pulec, 56. Preusler, 66. Rossmüller – 13. z pen., 59. Chromý. 10. 
kolo FK Dynamo Vyšší Brod – FK TOPMEN Spartak Kaplice 1:3 (0:1) - B: 80. 
Gondek – 5., 70. Preusler, 90. P.Pulec.  
 

dorost – I. A třída 
7. kolo Slavoj Hrdějovice – FK TOPMEN Spartak Kaplice 2:4 (1:3) - B: 26. pen., 
88. Průcha – 10., 12. Goldfinger, 42. Valíček, 56. Doubrava. 8. kolo FK TOPMEN 
Spartak Kaplice – Smrčina Horní Planá 1:4 (0:3) - B: 87. Micák – 17., 38. Kordík, 
20. Wirth, 71. Koza. 9. kolo SK Jankov – FK TOPMEN Spartak Kaplice 3:2 (0:1) - 
B: za hosty Hejna 2. 10. kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – Hluboká nad 
Vltavou 4:1 (3:1) - B: 35., 45. Micák, 16. Kaločai, 51. Hejna – 10. Křiváček.  
 

starší žáci - I. A třída 
5. kolo SK Rudolfov – FK TOPMEN Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: Holčík 2. 6. 
kolo FK TOPMEN Spartak Kaplice – SK Slavia České Budějovice 0:2 (0:1) - B: 
Pauch, Jiřík. 7. kolo SKP České Budějovice „B“ – FK TOPMEN Spartak Kaplice 
0:5 (0:2) - B: Smolen 3, Holčík, Zeman. 8. kolo FK Slavoj Č.Krumlov „B“ – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice 1:6 (0:3) - B: za hosty Holčík 2, Zeman, Řepa, Roule, 
Smolen.   
 

mladší žáci - I. A třída 
5. kolo SK Rudolfov – FK TOPMEN Spartak Kaplice 2:0 (1:0). 6. kolo FK 
TOPMEN Spartak Kaplice – SK Slavia České Budějovice 1:5 (1:2) - B: Divoký – 
Šťastný 2, Ládová, Dosek, Neuman. 7. kolo SKP České Budějovice „B“ – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice 1:0 (0:0). 8. kolo FK Slavoj Č.Krumlov „B“ – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice 1:0 (1:0) - B: Gábor. 
 

st. přípravka - krajský přebor 
3. kolo – Prachatice: Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK TOPMEN Spartak 
Kaplice 0:6 (0:0) - B: E.Marek 4, M.Urazil, Malický. * Tatran Prachatice – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice 4:0 (2:0). 4. kolo – Lomnice nad Lužnicí: Tatran 
Lomnice nad Lužnicí – FK TOPMEN Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: E.Marek. * FK 
Tábor – FK TOPMEN Spartak Kaplice 2:3 (0:2) - B: za hosty M.Urazil 2. E.Marek. 
5. kolo – Čtyři Dvory: FK Slavoj Český Krumlov – FK TOPMEN Spartak Kaplice 
2:2 (1:2) - B: za hosty M.Urazil, Fafl. * SK Čtyři Dvory – FK TOPMEN Spartak 
Kaplice 1:0 (0:0). 6. kolo – Kaplice: FK TOPMEN Spartak Kaplice – SK Dynamo 
Č.Budějovice 0:5 (0:2) - B: Hric, Řehoř, Jáša, Sudek, Matoušek. * FK TOPMEN 
Spartak Kaplice – Lokomotiva Č. Budějovice 1:3 (1:0) - B: Malický – Samek, 
Svoboda, Pekárek.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
3. kolo – Prachatice: Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK TOPMEN Spartak 
Kaplice 0:4 (0:2) - B: O.Marek 3, Bárta. * Tatran Prachatice – FK TOPMEN 
Spartak Kaplice 9:3 (5:0) - B: za hosty Bárta 2, O.Marek. 4. kolo – Lomnice nad 
Lužnicí: Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK TOPMEN Spartak Kaplice 0:4 (0:1) - 
B: O.Marek 2, Bárta, Česák. * FK Tábor – FK TOPMEN Spartak Kaplice 3:4 (2:2) 
- B: za hosty Bárta 3, Vaniš. 5. kolo – Čtyři Dvory: FK Slavoj Český Krumlov – 
FK TOPMEN Spartak Kaplice 0:2 (0:2) - B: Bárta, Vaniš. * SK Čtyři Dvory – FK 
TOPMEN Spartak Kaplice 5:0 (3:0). 6. kolo – Kaplice: FK TOPMEN Spartak 
Kaplice – SK Dynamo Č.Budějovice 0:10 (0:4) - B: Kadlec 3, Cepák 2, Míča, 
Koudelka, Pícha, Havel, Perrot. * FK TOPMEN Spartak Kaplice – Lokomotiva 
Č.Budějovice 6:0 (3:0) - B: O.Marek 4, Bárta 2.               

 

Sociáln ě patologické jevy 
 

Legální drogy 
 

Mezi nejčastěji užívané legální drogy patří alkohol. 
 

ALKOHOL A TĚHOTENSTVÍ 
Alkohol způsobuje poškození plodu. 

Pokud matka pije alkohol, rovněž plod v jejím těle je vystaven 
účinkům alkoholu, který se dostává do jeho organismu skrze pupeční 
šňůru. Hladina alkoholu v krvi plodu může být dokonce vyšší, než v 
krvi matky. Příležitostné mírné užití alkoholu v době, kdy ještě žena 
neví o svém těhotenství, nemusí zpravidla vést k poškození plodu. 
Přesto by žena měla začít důsledně abstinovat od alkoholu nebo 
alespoň pití snížit na minimální množství, co nejdříve od zjištění 
těhotenství. Pokračuje-li žena v konzumaci alkoholu, znamená to pro 
vývoj plodu vážné riziko. Alkohol ovlivňuje vývoj plodu během 
celého těhotenství(1). 
U dětí těchto matek se může objevit fetální alkoholový syndrom, 
projevující se vrozenými vadami v oblasti hlavy a obličeje, nižší 
porodní váhou a poškozením mozku. 
Tyto děti pak častěji trpí poruchami chování a mívají nižší intelekt.  
Poškození dítěte při užívání alkoholu v těhotenství: 
* Abnormality v oblasti hlavy a obličeje, malá velikost hlavy při 
porodu a mozkové abnormality. 
* Srdeční a cévní vady, kosterní vady, vrozené vady ledvin, oční a 
sluchové vady včetně hluchoty aj. 
* Nízká porodní váha, zpomalení váhových přírůstků. 
* Poruchy týkající se pohybových dovedností, smyslového vnímání a 
pohybové koordinace. 
* Poruchy chování, např. špatné sebeovládání a impulsivita. 
* Problémy při učení, neschopnost porozumět sociálním situacím, 
poruchy vyjadřování, špatná schopnost abstraktního myšlení, 
problémy při počítání, horší paměť, soustředění i úsudek(3).  

 
ALKOHOL A DĚTI 

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé 
nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje 
nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol 
v takové míře jako u dospělých) a nervového systému.  
Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího 
přechodu na jiné tvrdé drogy. Současně platí, že čím dříve mladý 
člověk začne pít často alkohol, tím je vyšší rychlost nástupu možné 
závislosti(2).  
 
Hladina alkoholu v dětském těle: Ct = (a/p-r) – Bt 
Hladinu alkoholu Ct v promile a v čase Bt v hodinách od začátku 
pití můžeme vypočítat z tohoto vzorce, kde a je množství požitého 
alkoholu v gramech, p je hmotnost jedince v kilogramech a r je 
faktor pohlaví (muž cca. 0,7, žena 0,6). Z uvedeného vzorce lze také 
vyvodit nepříznivé poměry u dětí. Snadněji dosáhnou vysokých, s 
přežitím neslučitelných hladin alkoholu v krvi(2).  
 



 
strana 13 

ALKOHOL A ZÁKONY 
Užívání alkoholu, který je legálně v ČR dostupný, je omezeno 
následujícími právními předpisy: 
Zákon č. 140/1961 Sb., – trestní zákon. Tento zákon v §218 - 
Podávání alkoholických nápojů mládeži říká: „Kdo opakovaně nebo 
ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let alkoholické 
nápoje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“ 
Zákon č. 379/2005 Sb.,- zákon o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon v §10 upravuje 
podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů a v §12 řeší 
zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob 
prodávajících alkoholické nápoje. 
Zákon č. 200/1990 Sb. – zákon o přestupcích. Zákon v § 30, odst. 1 
říká, že přestupku se dopustí ten, kdo: 
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě 
zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou 
látkou, osobě mladší 18 let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat 
zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí 
nebo poškodit majetek 
b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé 
užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní 
látky a alkohol  
c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání 
alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek  
d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh 
nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu 
eventuelně úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo 
užívání jiných návykových látek než látek omamných a 
psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný 
nebo mravní vývoj 
e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání 
jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě 
mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj, 
f) umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek 
osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný 
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv 
ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl 
ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek 

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky 
vykonává činnost uvedenou v písmenu g), ch) ve stavu vylučujícím 
způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo 
užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g)  
ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím 
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, vykonává 
činnost uvedenou v písmenu g), 
i) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí 
nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, 
byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému 
vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví  
j ) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu 
omamnou nebo psychotropní látku  
Za přestupek podle § 30, odstavce 1 lze uložit následující pokuty: 
písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč, písm. e) až g) pokutu do 
5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, písm. h) pokutu do 10 000 
Kč a zákaz činnosti do jednoho roku, písm. ch) a i) pokutu do 15 000 
Kč a zákaz činnosti do dvou let, písm. j) pokutu do 15 000 Kč.  
 

V případě pomoci máte možnost se obrátit na následující organizace 
v našem okolí: 
*   Poradna alkoholismus – toxikomanie (Nemocnice Český 

Krumlov), MUDr. Pavel Kalný, 380 761 209 
*   AT ambulance (ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných 

závislostí) při psychiatrickém oddělení Nemocnice České 
Budějovice. ÚT, ČT:  7.30 – 16.00 hodin. Tel.: 387 878 732 

*   Psychiatrická léčebna Červený Dvůr,  tel.: 380 739 131 
*   Anonymní alkoholici – linka pomoci s celorepublikovou  

působností, tel.: 800 155 155 
*   Skupina AA lepší život (Dům sv. Pavla, Riegrova 32, České 

Budějovice), tel.: 724 920 318 
Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 

 

Seznam použitých zdrojů: 
1) Lindroos, L.  Alkohol a těhotenství. [cit. 2008-09-15].  
     http://www.drogy.net/portal/alkohol/alkohol-a-tehotenstvi/alkohol-a- tehotenstvi_2007_10_03.html. 
2) Mlčoch, Z. Děti a alkohol. [online].   © Copyright 2003 - 207 [cit. 2008-09-15].  
   http://www.alkoholik.cz/deti_a_alkohol.htm. 
3) Nešpor, K. Alkohol a těhotenství - nová zneklidňující zjištění. [cit. 2008-9-15]. 
http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4717. 
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Pozvánka do Archy 
 

STÁT MONGOLSKO 
Cestovatelský večer s Janou Malíkovou 

Pátek 14. listopadu v 18.00 hodin 
Vstupné dobrovolné 

Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení 
Křesťanské sdružení mladých lidí 

------------------------------------------------ 
1. ekumenický večer 

PRVNÍ CESTA APOŠTOLA PAVLA 
Čtvrtek 6. listopadu v 19.00 hodin 

------------------------------------------------- 
Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák  pondělí ve 14.30 hodin  
Angličtina   středa v 18.00 hodin  
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE 

 
 

Prodám garáž v Kaplici u školního 
statku. Tel.: 606 621 113 

 

Prodám byt 2+1 v paneláku 
v Kamenném Újezdu. 

Tel.. 603 543 675 
 

Koupím dům, byt nebo chalupu. 
Tel. 722 064 950 

 

Prodám míchačku na 2 kolečka 
a strojek na střihání ovcí (nový 
z Německa). Tel. 380 313 789 

 
Čtyři roztomilá koťátka hledají 

Nový domov a hodné lidi. 
Tel. 380 312 523 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISKOTÉKA OPĚT 
V KULTURNÍM DOMĚ 

V KAPLICI 
 

14. listopad, pátek 
od 21.00 hodin 

DISCO SHOW 
Kulturní dům Kaplice 


