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	Slova starosty
	 Schválení použití finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Kaplice, Fantova 446, ul. Gen. Fanty 446, Kaplice, IČ 00583634 na financování mzdových nákladů speciálního pedagoga v období, než škola obdrží finanční prostředky na tyto nákl...
	 Vzetí na vědomí výsledku poptávky a schválení Smlouvy o dílo č. 21/M/2017 na zhotovení stavebního díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITROBLOKU NOVÉ DOMOVY“ mezi městem Kaplice a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58...
	pokračování na str.  7, 8
	Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
	konaného dne 16. října 2017
	Propagace muzeí a galerií
	Za kulturou do Jihočeského divadla s dopravou zdarma!
	Vstup 100,- Kč
	Vstup 50,- Kč
	17. prosince 2017, neděle (představení od 15.00 hodin)
	ZÁJEZD NA MUZIKÁL:
	DĚVČÁTKO - VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
	Vánoční muzikál na motivy jedné z pohádek H. Ch. Andersena vás přenese škrtnutím zápalky do kouzelného světa přání. Hrají: J. Stryková, M. Vančurová, I. Chýlková,  M. Absolonová… Vstupné + doprava autobusem 840,- Kč. Stále máme ještě volná místa.
	Rezervace míst v infocentru Kaplice, odjezd z Kaplice v 11.00.
	24. + 25.11. 2017, pátek 13 – 17 hodin, sobota od 9 – 16 hodin
	Taneční večer
	ve Slovanském domě
	KULTURNÍ NABÍDKA
	Město prodává zbytný majetek, peníze půjdou na investice a opravy
	Krampus show se může pyšnit nejdelším pódiem na světě
	Svatomartinské pohoštění
	ve Slovanském domě
	Srdečně vás zveme na Svatomartinské pohoštění, které budeme podávat v pátek 10. listopadu 2017 v restauraci Slovanského domu. Bude pro vás připraveno pohoštění v podobě tradiční české gastronomické pochoutky:
	Pečená kachna, karlovarské a bramborové knedlíky, červené zelí s jablky, 1 dl Svatomartinské víno - 170,- Kč.
	Příjemné podzimní dny s gastronomickými zážitky přeje kolektiv zaměstnanců Slovanského domu.
	Městecký Vladislav – G, SOŠE a SOU Kaplice
	Základní umělecká škola informuje
	Ohlédnutí
	Městská knihovna
	Mini knihovna 15. 11. 2017
	Loučení s atletickou sezónou
	Rodinné centrum Budíček Kaplice

	Rada města Kaplice ve složení Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, Pavla Opekarová, JUDr. Vanda Kárová, Josef Šedivý, Ing. Jitka Sládková a Ing. Karel Mach
	STREET WORKOUT
	ve městě Kaplice
	Z KAPLICKÝCH ŠKOL
	Beseda o světě nevidomých
	na ZŠ Fantova
	Daniel Freitinger – freitinger@centrum.cz – 604 738 567
	Vladimír Fuchs – fox.seznam@seznam.cz – 776 542 543
	Jana Kopunová – jana.kopunova@centrum.cz – 728 93 1914 Ludmila Opelková – opelkova@geukaplice.cz – 724 224 769 Bernhard Riepl – b.riepl@eduhi.at – 775 383 750
	1/8 A4  dekorační
	Októbrfest podpořil Charitu Kaplice
	K úspěšnému průběhu třetího ročníku Októbrfestu, který se uskutečnil ve dnech 13. a 14. října na Farském náměstí, přispěli výrobou tradičních věnců do pivního stanu i uživatelé sociální služby Sociální rehabilitace Tolerance Charity Kaplice.
	Děkujeme tímto pořadatelům recesistické slavnosti Kamilu Voncovi, Karlu Machovi, Historickému pivovaru Český Krumlov a firmě PC servis KB, od nichž Charita Kaplice převzala na místě konání akce finanční dar ve výši 6 000 Kč. Finanční dar bude využit n...
	Pozvánka na schůzi honebního společenství Kaplice
	(setkání vlastníků pronajímaných honebních pozemků)
	Honební společenství Kaplice a Myslivecké sdružení Hubert Vás zve na schůzi vlastníků pozemků honitby Kaplice, která jako valná hromada HS proběhne dne 10.11.2017 v 16.00 hodin v klubovně Mysliveckého sdružení Kaplice, lokalita Skoronice (odbočka za l...
	Program schůze: Zpráva o činnosti za roky 2015 a 2016-2017. Finanční vypořádání za uplynulé období, pokud to již nebylo učiněno. Diskuse o činnosti na další období. Občerstvení bude zajištěno.
	Upozornění – vezměte s sebou platné doklady o vlastnictví předmětných pozemků, doklady o dříve proběhlých platbách, aby bylo možné provést úhradu za uplynulé období.
	MUDr. David Kubíček, starosta honebního společenství
	Jan Vícha, hospodář Mysliveckého sdružení Kaplice
	Odjezd auty od jeslí v 8.00 – na vlakové nádraží – v 8.22 do Tábora. Přihlášky 2.11.2017. Vedoucí pan Kvasnička.
	Autobusem od školy v 8.20 do Mirkovic. Trasa: Mirkovice – po červené – Malčice – Včelíny – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně - autobus ve 12.55.




