
Kaplický Ušák - chovatelská výstava 
zvířat, na které se potěší nejen děti...    

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
toto číslo Zpravodaje

je posledním vydáním
ve volebním období
2014 – 2018, a proto si
dovolím alespoň krátce
bilancovat. Za výše

uvedené období se konalo celkem 29
veřejných zastupitelstev, na nichž bylo
přijato 639 usnesení. V každém kalen-
dářním roce proběhla ještě minimálně
4 neveřejná jednání, na kterých se pro-
bíraly koncepční záměry nebo konzul-
tace k chystaným akcím. Mrzí mě, že
pravidelných jednání se stále účastní
málo zástupců veřejnosti, i když rozu-
mím tomu, že řada věcí může být ne-
záživná. Obvykle přicházejí jen ti,
jejichž záležitosti se právě projedná-
vají. Co se týká rad města, celkem jich
proběhlo 89 a přijato bylo 2 328 usne-
sení. Rád bych touto cestou poděkoval
všem zastupitelům a radním, kteří po
celé volební období pracovali ve pro-
spěch města. Dále si dovolím ocenit i
práci členů výborů a komisí, které jsou
poradními orgány a připravují některé
podklady pro jednání města. Pevně
věřím, že veřejně prospěšnou práci vy-
konávali s těmi nejlepšími úmysly, i
když ne vždy se setkali s oceněním.
Doufám, že mnohdy nepříjemná práce
je neodradila a třeba i neodradí v dal-
ším volebním období.

V souvislosti s koncem volebního ob-
dobí se snažíme dokončit rozdělanou
investiční práci, např. opravu Linecké
ulice, vybudování dětského hřiště v
Blansku, úpravy vnitřní části hřbitova a
další. Neznamená to však, že by ve-
škeré práce volbami končily, na něko-
lika akcích se bude podílet již nové
vedení města. Čeká je dokončení
opravy kulturního domu, mateřské
školy Nové Domky, dostavba rozhledny
na Hradišťské hoře apod. Ve stejném
režimu bude připravován i nejzásad-
nější dokument – rozpočet města na
rok 2019, který bude schvalovat již
nové zastupitelstvo.         dále na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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KIC Kaplice

Po Kaplických slavnostech a hudebním
Sucháč festu bude patřit městský park v
tomto roce ještě jedné velké dvoudenní
akci. V pátek 19. října a v sobotu 20. října
to zde ožije návštěvou ze zvířecí říše.
Český svaz chovatelů Střítež ve spolupráci
s KIC a Městem Kaplice přichystali velkou
chovatelskou výstavu “Kaplický Ušák”. Co
vše zde budete moci vidět? Krom mnoha
druhů drůbeže, holubů, králíků a papou-
šků se hlavně děti budou moci potěšit po-
hledem na ovečky a telátka. Uvidíte zde
ale i dravé ptáky. 

Představí se zde místní Kynologický klub
se psi, program doplní expozice a soutěže
rybářských organizací, Pstruhařství, Mla-
dých myslivců z jihu, zastoupeny budou
Lesy ČR, Kučera - zemědělská a další
firmy, které se zabývají zemedělskou a
chovatelskou činností. Ve stanu chovatelů
bude možnost nákupu drobných zvířat a
také bohatá tombola. Část parku bude pa-
třit malé výstavě historických traktorů.  

V případě příznivého počasí se uskuteční
i Králičí hop, což je soutěž králíků v pře-
skakování překážek. Během soboty je při-
slíbený povoz tažený formanskými koňmi,
který bude vozit děti po parku. Po oba dny
se bude grilovat prase, prodávat hovězí
guláš, zabijačkové speciality, bio produkty
a další pochutiny. Na farmářské trhy
zveme nejen návštěvníky, ale obracíme se
i na vás, kteří prodáváte vlastní produkty
(v případě zájmu o prezentaci a stánek na
výstavě se obraťte na tel. 734 156 777). 

Hrát budou kapely Harley Vládi Růžičky,
Správná pětka a Pyškot band.     

A jak bude výstava v parku otevřena?
Páteční dopoledne je vyhrazené pro náv-
štěvy škol a školek. Od 14.00 až do 18.00
hodin pak zveme širokou veřejnost. V so-
botu můžete výstavu navštívit mezi 8.00
až 16.00 hodinou. V sobotu od 9.00 hodin
proběhne rybářská soutěž pro děti. V
15.00 hodin nás čeká vyhlášení výsledků
chovatelské výstavy.   
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pokračování ze str. 1
V polovině měsíce září se nám po-

dařilo ukončit rekonstrukci mostu
přes řeku Malši na čističku odpadních
vod. Naši pěší i cyklisté tak mohou
využívat příjemnou cestu na Suchý
vrch a osadu Blansko. 

Tyto řádky píšu v době vrcholící
předvolební kampaně a pevně věřím,
že proběhne korektně a férově, bez
osobních útoků. Tak jak sleduji
volební kampaň, neodpustím si
výstižnou poznámku: „Slibem  nezar-
moutíš.“ Mnohdy jsou to sliby, které
jsou v rámci možností našeho města
nesplnitelné. V rámci své práce jsem
se často přesvědčil, že kapličtí občané
jsou moudří a přemýšlí o svém
městě, chtějí jej zvelebovat, a to
nejen ku svému prospěchu, ale i pro-
spěchu ostatních. Vaše volba roz-
hodne o budoucnosti Kaplice.

S přáním hezkých podzimních dnů
Váš starosta Pavel Talíř.

Slovo z radnice

Starosta města KAPLICE podle § 29 zá-
kona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva města se
uskuteční: dne 05. října 2018 od 14:00
do 22:00 hodin

dne 06. října 2018 od 08:00 do
14:00 hodin

POZOR: nově okrsek č. 5 Dům chráně-
ného bydlení – Blansko čp. 66 (dříve kni-
hovna Blansko)

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je místnost: 
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771
pro voliče s TP: 1. máje čp. 758-771, Míru
čp. 772-775, osady Hubenov 

ve volebním okrsku č. 2 je místnost:                             
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771
pro voliče s TP: Míru čp. 744-757, 366,
770, 1. máje 776, 777, v osadě Žďár čp.
17, 18, 19, 20, 22

ve volebním okrsku č. 3 je místnost:                             
ZŠ FANTOVA - školní jídelna, ulice
Gen. Fanty čp. 446
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 512-530,
541-543, 645, 734, Pod Vyhlídkou 920 a
Blansko čp. 102

ve volebním okrsku č. 4 je místnost:                             
ZŠ FANTOVA - školní jídelna, ulice
Gen. Fanty čp. 446
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 496-511,
Českobudějovická čp. 35, 79, 264, 265,
267-271, 279, 281-285, 287, 288, 300,
306, 307, 313, 314, 317, 321, 326, 329,
374, 396, 409, 667, 778, 846, Malšské
údolí 

ve volebním okrsku č. 5 je místnost:                               
DŮM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ - Blan-
sko čp. 66
pro voliče s TP: v osadách Blansko a Hra-
diště

ve volebním okrsku č. 6 je místnost:                               
GYMNÁZIUM, SOŠE A SOU KAPLICE –
učebna biologie, ulice Linecká čp. 368
pro voliče s TP: Bělidlo čp. 72, 101, 102,
111, 114, 116-118, 180, 642, 845, Pohor-
ská čp. 82, 86, 93-95, 100, 103, 105,
148, 160, 181, 182, 249, 250, 256, 280,
290, 399, 410, 418, 420, 430, 431, 471,
472, 474-478,489, 863, 865, 866, 919,
934, Březová 899, Šumavská, Jabloňová,
Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku,
Polní, Lipová, Smrková, Osiková, v osa-
dách Mostky, Dobechov, Květoňov

ve volebním okrsku č. 7 je místnost:                               
MěÚ KAPLICE – volební místnost,
ulice Náměstí čp. 70 (vchod z Kostelní
ulice)
pro voliče s TP: Dlouhá, Pivovarská, Po-
břežní, K Malši, Horská, Nové domovy,
Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kos-
telní, Náměstí, Farské náměstí, Českobu-
dějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-40,
312, 335, 359, 373, 448, 741, Bělidlo čp.
87-90, 92, 96-99, 106-110, 119, 120,
369, 669 Linecká čp. 1-4, 14, 20-23, 216-
220, 305, 332-334, 336, 337, 340, 343,
345, 348-351, 353-358, 360, 368, 388,
389, 390-392, 413-415, 427, 432, 434,
669, 843, 896, Pohorská čp. 104, 121,
122, 139-147, 149, 289, 302, 668

ve volebním okrsku č. 8 je místnost:
GYMNÁZIUM, SOŠE A SOU KAPLICE –
školní jídelna, ulice Linecká čp. 368
pro voliče s TP: Linecká čp. 230, 259,
260, 263, 266, 295, 304, 310, 318, 363,
376, 377, 383-386, 400, 404, 439, 457,
458, 484-488, 644, 646, 647, 816-829,
847, 848, 851, 854-857, Omlenická, Nové
Domky, Bezručova, Gen. Fanty, Školní,
SNP, Březová, Samota 

ve volebním okrsku č. 9 je místnost:
HASIČSKÁ ZBROJNICE POŘEŠÍN čp.
70
pro voliče s TP: v osadách Pořešín, Poře-
šinec, Rozpoutí, Žďár

————————————————————-

3. Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky nebo jiného státu, jehož
příslušníci jsou oprávněni na území ČR
volit podle § 4 odst. 1 zákona o volbách
do zastup. obcí. Totožnost a státní občan-
ství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství, nebude mu hlasování umožněno. 

5. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu volební ko-
mise hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy volební komise.

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí 

Pavel Talíř, starosta města

Stavební úpravy
vnitrobloku ul.
Bezručova

Vážení spoluobčané,
do konce letošního roku započnou
stavební úpravy ve vnitrobloku ul.
Bezručova v prostoru mezi bytovými
domy č.p. 452 – 460. V celém tomto
prostoru bude po dobu stavebních
úprav omezený provoz. V rámci
stavby se budou opravovat komuni-
kace, přilehlé chodníky k obytným
domům a nově vzniknou také parko-
vací stání. Projekt byl řešen jako kli-
dová zóna s důrazem na bezpečnost
chodců a celý prostor je proto do-
pravně omezen obytnou zónou. 
Vizualizace projektu je k nahlédnutí
na www.mestokaplice.cz nebo na
Městském úřadě v Kaplici na odboru
správy majetku. 

Informace pro občany 

51. ročník
Chtěli bychom poděkovat všem spo-

lupořadatelům a organizacím a našim
mažoretkám, pod vedením Jany Kot-
lasové a Jiřiny Sedláčkové, za pěkný
program a hladký průběh celé akce.

Děkují Mgr. Michaela Bučková a ko-
legové P. Špatný, P. Maláková, L. Faj-
tová, DDM

Večerní běh Kaplicí
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Informace pro občany 

Přehled investovaných prostředků v letech 2015 - 2018 naleznete na str. 9 
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Společnost 

Divadelní představení
„Jak nenaletět nekalým

praktikám“
v rámci akce prevence kriminality,
se za podpory starosty města Kap-

lice Mgr. Pavla Talíře, uskuteční dne
1.11.2018 od 16.00 hod. v Měst-
ském divadle v Českém Krumlově,

představení divadelní skupiny
PNUTÍ z Prachatic, doplněná odbor-
nými komentáři specialistů z PČR .

VSTUPNÉ A DOPRAVA ZDARMA
Doprava je zajištěna pro omezený

počet osob s odjezdem v 15.00 hod.
z autobusového nádraží Kaplice,
další dopravu je nutno realizovat
individuálně. Případní zájemci o

představení – hlaste se u p. Pavlíny
Hanzalíkové – matrika MěÚ Kaplice

tel. 380 303 125.
Zve komise prevence kriminality. 

Zveme seniory

Letošní Kaplické slavnosti proběhly v
klidu s velmi pěknou návštěvou, i navz-
dory horšímu počasí. Představitelé města
a hosté vysadili lípu přátelství, k připome-
nutí vzniku Československé republiky v
roce 1918 a zániku velké společné říše.
Naši předci v této říši společně žili a
vznikly suverénní státy, které v součas-
nosti spolupracují v rámci Evropské unie.
Do Kaplice na slavnosti zamířili hosté z ra-
kouského Freistadtu. "Upevňujeme přá-
telské vztahy mezi dvěma národy. Máme
k sobě blízko a spolupracujeme," uvedl
starosta Kaplice Pavel Talíř. Lípa přátelství
s pamětní tabulkou ke stému výročí zalo-
žení republiky je vlastně také připomenu-
tím vzniku Rakouska. Slavnostního aktu
se zúčastnili také představitelé Parla-
mentu ČR, senátor Tomáš Jirsa a poslanec
Jan Bartošek. Za rakouskou stranu potě-

šila svou návštěvou starostka Freistadtu
Elisabeth Paruta-Teufer. Někteří radní a
zastupitelky Kaplice reprezentovali radnici
v kostýmovaném průvodu. Pohovořili s
občany Kaplice o nejrůznějších tématech,
v konstruktivní diskusi zazněla také ta
předvolební. "Velkou pochvalu zaslouží
tým Kulturního a informačního centra za
přípravu akce a za obětavost zaměst-
nanců a dobrovolníků. Byla to důstojná
oslava 100. výročí založení našeho státu.
Lidem bylo jen líto, že takto připravené
akci nepřálo počasí," doplnil starosta
Pavel Talíř. Senátor Tomáš Jirsa v proslovu
připomněl, že k ČSR patřila i Podkarpat-
ská Rus a potěšilo ho, že v průvodu ne-
scházel i krojovaný reprezentant této části
původní Československé republiky. Potě-
šující je také skutečnost, že během akce
nedošlo k žádnému problému, což doka-
zuje, že je Kaplice bezpečným místem. 

Kaplické slavnosti přispěly k posílení
mezinárodních vztahů

Jan Bohdal

Přemístění kon-
tejneru na textil
Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že vel-
koobjemový oranžový kontejner na
použité oblečení, textil, obuv, kabelky
a dětské hračky, který byl umístěn u
parku na parkovišti u Ševčíka v ulici
Českobudějovická, je přemístěn na
parkoviště v ulici Omlenická u sběr-
ného dvora.

I nadále je možné vhazovat:
• Veškeré oděvy - dámské, pánské,
dětské – nepoškozené s fungujícími
zipy
• Obuv – nepoškozená (zavázaná v
igelitové tašce)
• Kabelky, batohy – pouze nepoško-
zené a s funkčním zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky – čisté i mírně poškozené 
• Přikrývky, polštáře a deky - pouze
péřové 
• Záclony, závěsy – nepoškozené
• Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče – mohou
být i nefunkční

Shromážděné věci budou odvezeny
společností Diakonie Broumov s.r.o.,
která je dále po-
užije k charita-
tivním
účelům.

Od 1.8.2018 je v naší mateřské škole
nová paní ředitelka, paní Bc. Toncarová
Marie, která byla do funkce jmenována po
výběrovém řízení, které úspěšně zvládla. 

Léto uteklo jako voda a než jsme se na-
dáli, byl tady první školní den. Během let-
ních prázdnin jsme si všichni odpočinuli a
užívali teplých dnů, určitě nejen u vody.
Všichni zaměstnanci se již těšili na to, až se
uvidí nejen s novými dětmi, ale také přiví-
tají „staré mazáky“, kteří do školky chodili
již dříve. Povyprávěli jsme si, co jsme dělali
o prázdninách, kde kdo byl na výletech či
na dovolených a už jsme se radovali ze spo-
lečně stráveného času ve školce. Díky Ba-
bímu létu, které bylo celé září, jsme si
užívali sluníčka. Během měsíce září naši
školku navštívilo i divadelní představení. Pro
děti je na celý školní rok připraven bohatý
program, aby si odnášely ze školky mnoho
zážitků a radostných vzpomínek. Přejeme
jim, aby pro ně byl čas strávený ve školce
krásným bezstarostným obdobím. Jsme
rádi, že ho můžeme prožívat s nimi. 

Září zas, 
nastal školky čas
Kolektiv MŠ 1. máje, Kaplice

V neděli 21.10. oslavíme 110. výročí narození
statečného kněze, rodáka z Výhně, poprave-
ného nacisty za zapojení  v odboji - P. Josefa
Jílka. V 9.30 hodin bude v kostele sv. Petra a
Pavla za účasti pomocného biskupa Pavla Po-
sáda mše sv. s biřmováním několika mladých
lidí. Pak od 14.30 bude ve Výhni u památníku
J. Jílka na návsi vzpomínkové setkání za účasti
starosty města Kaplice Mgr. Pavla Talíře.

Naše zesnulé si připomeneme jednak při
modlitbě v neděli 28.10. v 16.30 v Kaplici na
hřbitově u kříže a pak v pátek 2.11. při mši sv.
v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. V Blansku
v neděli 4.11. od 17 hodin při mši sv. v kostele
a pak na hřbitově.

Farnost Kaplice zve

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
3. listopadu 2018, sobota, odjezd od KIC
do Prahy v 10.00 hodin. Divadelní adap-
tace legendárního hudebního filmu, který
si zamilovali diváci již několika generací.
Hrají: B. Kohoutová, J. Cina, J. Kraus, B.
Klepl, D. Kolářová, A. Šišková. Cena s do-
pravou 820,- Kč, přihlášky v infocentru.
V zájezdu jsou ještě volná místa. 

Zájezd na muzikál
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Na každém venkovním povrchu se běžně
vyskytuje znečištění z okolního životního pro-
středí, např. prach, pyl a smog. Ale v posled-
ních letech se konkrétně na fasádách
bytových domů viditelně množí výskyt plísní,
řas, lišejníků či mechů. Tento jev je zapříči-
něn nepříznivými podmínkami, jakými jsou
nedostatek slunečního svitu, nadměrná vlh-
kost či přítomnost zeleně v blízkosti domu.
Bohužel i samotné zateplování budov napo-
máhá tomuto růstu výše zmíněných mikro-
organismů. K výskytu vlhkosti na povrchu
fasádních systémů dochází vlivem konden-
zace vzdušné vlhkosti.

Z povrchu fasád, na nichž se plísně roz-
množují, se uvolňuje do ovzduší velké množ-
ství spor. Tyto spory plísní se při větrání
mohou dostat i do vnitřního prostředí vašich
bytů a domů. Bohužel stejný problém se týká
i ostatních povrchů staveb, např. střešní kry-
tiny vašeho domu.

Co riskujete s mikroorganismy na Vaší
fasádě?

1. Alergické reakce: podráždění spo-
jivek, podráždění krku a nosu, kašel, bolesti
hlavy, kožní vyrážky, únava, nevolnost, po-
ruchy paměti, bolesti končetin, náchylnost k
infekcím.

2. Zdravotní rizika způsobená orga-
nickými nečistotami: stoupající riziko rako-
viny, oslabení imunitního systému a zvýšené
riziko infekcí u lidí s oslabenou imunitou a
ostatní zdravotní rizika způsobená řasami,
mechy a houbami.

3. Finanční rizika: znehodnocení fa-
sády, zkrácení její životnosti společně s nad-
měrnou vlhkostí v povrchu snižuje účinnost
zateplení a zkracuje životnost vaši fasády. 

Jak se této špíny zbavit?
Samotné přetírání fasádní barvou nic nevy-

řeší. Jediné řešení je stavební povrch umýt a
pak již jen záleží na konkrétním stavu fasády.
Pokud je povrch v dobré kondici, postačí ná-
sledná impregnace. Pokud je ale povrch již
narušen mikroprasklinami či fasádní barva již
jeví známky degradace, je jediným řešením
fasádu umýt, opravit trhliny/praskliny a ná-
sledně natřít kvalitní fasádní barvou. A proto
se raději s dotazy obraťte na odborníky,
ptejte se na jejich reference a hlavně délku
záruky. Tel.: +420 800 221 227. 

Co je to za špínu na
povrchu staveb?

Pavel Hamberger

Městská knihovna 

22. ročník Týdne knihoven 
od 1. října do 7. října 2018
motto: „Kniha do vlaku“
V letošním roce proběhne již 22. ročník
Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vy-
hlašuje Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. Nejen v tomto týdnu, ale i
během celého měsíce října jsou pro vás
připraveny zajímavé besedy, tvořivý
podvečer a odpoledne plné her pro děti. 
Čtenářům v rámci Týdne knihoven opět
nabízíme:
• Čtenářská amnestie (odpuštění po-
platků za upomínky)
• Zápisné pro nové čtenáře na 1 rok
zdarma (pobočky celý měsíc)
• Internetové poradenství pro veřejnost
• Lekce informatiky pro žáky a studenty
škol

3. 10. 2018 od 12 – 17 hodin
Podzimní putování ježka Bodlinky
odpoledne plné her u knihovny

4. 10. 2018 od 17 hodin
Schwarzenberský plavební kanál
beseda s ing. Hynkem Hladíkem, pla-
vebním ředitelem.

9. 10. 2018 od 17 hodin
Seminář věnovaný osobnímu stylu a
oblékání, který povede paní Dana Be-
ranová, profesionální stylistka a vizá-
žistka, která poskytuje služby mnoha
módním časopisům, např. časopis Story,
Sedm, magazín Joy, časopis Betynka,
Svět ženy, Katka, idnes – MFdnes portál
Xman, Blesk magazín, kde vytváří
módní fashion, proměny čtenářek, fo-
cení celebrit aj. Dále pracuje v oblasti re-
klamy, filmu, vystupovala v Metropol TV
v pořadu o módě Lady M.

25. 10. 2018 od 8 – 18 hodin
Opět vás zveme na analýzu stavby
těla. Paní Bicanová vám zdarma změří
BMI, bazální metabolickou spotřebu, cel-
kový tělesný tuk, viscerální tuk, pro-
cento tělesné vody, kostní hmotu,
metabolický věk. 

Každý rok se koná v jihočeských knihov-
nách Malé podzimní setkání knihov-
níků, pokaždé v jiném městě. Letos
knihovníci navštívili Městskou knihovnu
v Kaplici, kde bylo pro ně připravené ob-
čerstvení a bohatý program. Chtěly by-
chom tímto poděkovat zaměstnancům
KIC Kaplice za úžasné představení v Ga-
lerii Krampus, večerní prohlídku měs-
tem,  Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice za
spolupráci, panu Mörtlovi za pěknou
přednášku o Kaplici, panu Šimákovi za
propůjčení kostela, ve kterém zazněly
nádherné skladby skupiny Žestě 200.
Děkujeme, knihovnice. 

V měsíci srpnu probíhala v knihovně celý
týden Prázdninová knihovna. Za pomoc
při organizaci děkuji: knihovnicím, Adéle
Štěpánkové, Lilly Janošcové, Anně Mar-
kové a Lucii Maškové. Za všechny z
Prázdninové knihovny Jana Urazilová.

placená inzerce

15.10.2018 - 19.10.2018, každý
den od 14.00, v úterý od 15.00 hodin.

Městská knihovna v Kaplici

Tímto Vás zveme na akci, na které Vám
všem, i případným zájemcům, předsta-
víme náhradní rodinnou péči, zaměřenou
na pěstounskou péči. Během tohoto
týdne budou v městské knihovně k dispo-
zici pracovnice Městského úřadu Kaplice
zabývající se uvedenou problematikou.
Dále bude k dispozici Mgr. Helena Kava-
nová - sociální pracovnice NRP pro Jiho-
český kraj, MPSV, Bc. Kateřina Součková
– pěstounka, Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jaro-
šová z doprovázející organizace pěstounů
Prevent. Dozvíte se, jaké děti potřebují
zprostředkovat pěstounskou péči, co má
zájemce o pěstounskou péči splňovat a co
obnáší proces zprostředkování pěstoun-
ské péče. Dále budete mít možnost
zhlédnout krátký film o pěstounské péči. 

Detailní harmonogram akce je uveden v
našem prospektu, který je mimo jiné také
k dispozici na webových stránkách Města
Kaplice nebo na www.ikaplice.cz.  

Moc se na Vás těšíme. Přijďte se podí-
vat. 

Týden pěstounství
na Kaplicku

Jana Bendová, Lenka Krtková

Začínáme dostávat první fotografie do
naší foto-soutěže. Ne každý fotograf  má
možnost zaslat nám své snímky online.
Stačí fotografie a k tomu negativ. Ostatní
úpravy už dokážeme udělat sami. Uzá-
věrku jsme posunuli do konce měsíce
října. Nejlepší fotografie budou vystaveny
v prostorách kina v Kaplici v červnu
2019. Počítáme také s vydáním fotoka-
lendáře. Připomínám téma soutěže -
Krásy  našeho regionu (Novohradsko). 

V listopadu  chceme opět připravit seni-
orské společenské odpoledne s hrou
Bingo a bohatou tombolou. Zúčastnili
jsme se kulatého stolu spolků a organizací
seniorů v Českém Krumlově. Tam jsme zí-
skali nové náměty pro naší činnost a
navázali kontakty, které určitě v budouc-
nosti využijeme v rámci vzájemné spolu-
práce a výměny zkušeností především v
rámci českokrumlovského regionu.

Chtěla bych poděkovat všem organizá-
torům letošních Kaplických slavností. Moc
dobře a pečlivě připravené, zajímavý pro-
gram. Podařilo se dobře připomenout vý-
ročí naší státnosti s ukázkami z doby
vzniku republiky. Ani deštivé počasí  ne-
odradilo vděčné diváky i posluchače.

Spolek aktivních 
seniorů 
Jitka Papežová
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Společnost

Premiérový ročník Grand Prix Kaplice při-
lákal do města druhou zářijovou sobotu
více než tisícovku diváků. Velká cena, která
byla součástí setinové rallye automobilo-
vých veteránů IX. South Bohemia Classic,
zavedla do ulic v centru téměř 140 klasic-

kých vozů. Vítězná posádka pilotovala nej-
slavnější československý kabriolet, Škodu
Felicia z roku 1961. Součástí moderova-
ného programu byly ukázkové jízdy spor-
tovních a soutěžních speciálů včetně
legendárního monopostu Formule Easter.

Velkou cenu Kaplice 
vyhrál kabriolet z 60. let

Ad “Informační 
cedule v Kaplici”

Kynologové vás zvou 

Je po prázdninách, dovolených a velkých
vedrech, které čtyřnohé přátelé trápily
stejně jako nás. A my jsme tu stále pro Vás
s našimi KOMPLEXNÍMI SLUŽBAMI. Máme
spousty novinek a to v podobě chystaných
kurzů s tématy. Kurzy poslušnosti, agresivní
a problémové chování, chůze na vodítku a
atd. Připravujeme kurz jako prevenci na Sil-
vestr proti reaktivitě na ohňostroj. Také se
můžete zúčastnit obran, které jsou v zá-
kladu na rozvoji loveckého pudu, tedy ne na
sociální agresi. Máme nově i nosework – pa-
chové práce, pro ty, kteří chtějí svého psa
zabavit přirozenou aktivitou. Pokud máte
pejska, který je blázen do míčků, tak je k
dispozici flyball. Kdo by se rád věnoval ky-
nologii více, může se u nás stát členem a
složit zkoušky. Samozřejmě fungujeme i
jako poradna a s možností individuálních
kurzů. Letos jsme pořádaly několik semi-
nářů s lektory, výcvikové prodloužené ví-
kendy a do konce roku ještě nějaké akce
máme v harmonogramu. Mohli jste nás také
vidět i na dětském dni v městském parku.

Co je u nás největší novinkou, to je naše
nová velká prostorná klubovna. V zimě jsme
totiž byli několikrát vykradeni a naše klu-
bovna (karavan) byla zničena. Musíme ve-
lice moc poděkovat za pomoc se střechou
na novou klubovnu, kterou nám zajistil Ing.
Pavel Svoboda. Opravdu mu patří veliký dík
za obrovskou pomoc! 

Ti, kteří stále neví, kde nás najdou, tak
vedle hasičského (fotbalového) hřiště. 

S přátelským pozdravem tým ZKO Kaplice
– U hřiště. www.zkokaplice.cz, info.zkokap-
lice@seznam.cz

Nela Poláková

Musím plně dát paní Soukupové za
pravdu. Projíždím pravidelně řadu ji-
hočeských měst, městeček a vesnic a
v drtivé většině z nich v centru – tedy
na náměstí, či návsi najde „cizinec“
informace o místě a jeho historii, pří-
padně s potřebným odkazem. Zpra-
vidla to bývá poměrně solidně řešená
dřevěná tabule takového formátu,
aby vedle zásadního textu se objevila
i nějaká typická fotografie či kresba.
Kaplice má dnes díky řadě stavebních
úprav náměstí a přilehlých ulic pěkný
vzhled a jak mne ujistili známí z ji-
ných míst, hodnocena je příznivě i
každoroční květinová výzdoba centra.
Je to jakási „přidaná“ turistická hod-
nota a kdyby ji umocnila ještě solidní
a srozumitelná tabule, opět by to bylo
ku prospěchu. Místní to možná tak
nevnímají, ale vězte, že když vám v
městě, i menším než je Kaplice, v in-
focentru dají aspoň malou papírovou
mapku s vyznačením zajímavostí a
kuriozit, návštěvník to dokáže ocenit.
Proto se přimlouvám za to, aby byl
turisticko-informační panel na ná-
městí (na vhodném místě)  instalo-
ván.

Pavel Mörtl

Vás v rámci Týdne sociálních 
služeb srdečně zve na 

Den otevřených dveří 
10. října od 13.30 – 16.30 hodin 

Beseda o fotografiích 
a fotoateliéru Seidel 

11. října od 15.00 hodin 
S paní Annou Wienerovou, někdejší
zaměstnankyní fotoateliéru Seidel

Výstava fotografií 
z fotoateliéru Seidel

Od 8.10 do 14.10, fotografie zapůj-
čila paní A. Wienerová 

Domov pro seniory Kaplice
Míru 366, Kaplice, 

www.domovkaplice.cz 

Domov pro seniory
Kaplice
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Sport

Kaplice v pohybu poprvé. Kapličtí 
podporují sportování rodin s dětmi 

2. 10. 2018 9 km                                    
Z Ličova do Kaplice
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Ličova. Trasa: Ličov – lesní
cestou – Dobechov – Mostky - Kaplice

9. 10. 2018     11 km
Z Dolní Pláně do Chabičovic
Autobusem od školy v 8:20 do Dolní
Pláně. Trasa: Dolní Pláně – Sedlice –
Přídolí – Zahrádka – Chabičovice
autobus ve 13:05.  

16. 10. 2018 10 km
Z Krasejovky do Velešína
Autobusem od školy v 7:55 do Krase-
jovky. Trasa: Krasejovka – Římov –
Velešín - autobus                                                                                                                           

23. 10. 2018   14 km
Cetviny
Autobusem od školy v 6:30 do Tiché
Trasa: Tichá – po cyklo – Cetviny –
zpět – Sv. Kámen, autobus ve 13:15

30. 10. 2018    12 km                              
Z Větřní do Světlíka
Autobusem od školy v 6:10 do
Č.Krumlova, v 7:01 do Větřní. Trasa:
Větřní – Kaliště – Slavkov – Světlík
autobus ve 13:54. 

Jindra Vávrová

Program TJ Cíl

Sportovní akci pro rodiny s dětmi "Kap-
lice v pohybu" sice v sobotu 15. září příliš
nepřálo počasí, ale organizátorům stačilo
pouhé dopoledne na to, aby zabavili asi
padesát rodinných týmů z Kaplice a okolí.
Atletická dráha základní školy ve Školní
ulici se hemžila jak dětmi předškolního
věku, tak na druhém konci věkového
spektra sportujícími dědečky a babičkami.
Každý si mohl vyzkoušet své výkony na
běžeckých tratích 60, 300 a 800 metrů, v
hodu míčkem a skoku do dálky. Odměnou
nebyla jen radost ze zdravého pohybu na
čerstvém vzduchu, ale také pamětní list,
který oragnizátoři vyrobili sleciálně pro
tuto akci. Podle místostarosty Kaplice Li-
bora Lukše, který byl hlavním organizáto-
rem, bylo cílem dostat děti od počítačů a
tabletů na sportoviště a ve spojení s rodiči
jim ukázat cestu ke zdravému životnímu
stylu. Akce byla dobrou přílěžitostí pro

prezentaci místních sportovních oddílů, z
nichž se letos skvěle představili tenisté
místního TK Sokol. Starosta města Pavel
Talíř ocenil například také gymnastické
umění cvičenců na nově vybudovaném
streetworkoutovém hřišti, sousedícím se
sportovním areálem ZŠ Školní. Atraktivní
formu doplňkových aktivit sportovního
dne přivezli českokrumlovští provozova-
telé voroplavby, fenoménu, který je spo-
jen nejen s řekou Vltavou, ale také s
řekou Malší, protékající Kaplicí. Radek
Šťovíček a Petr Kováč přítomným pohovo-
řili o svých zážitcích z cesty nazvané Po
stopách vltavských plavců, která skupinu
vedenou olympionikem Václavem Chalu-
pou letos na jaře svedla na několik stovek
kilometrů dlouhou cestu z Českých Budě-
jovic do Prahy na veslicích - skifech. "Kap-
lice v pohybu" žije a premiérový ročník
dokázal, že i přes nepřízeň počasí si děti
a jejich rodiče najdou cestu ke zdravému
pohybu. Tak zase za rok!

TJ Spartak Kaplice – SPV ženy a mlá-
dež hledá cvičitelku (aerobic nebo jiná
cvičení) – možno i bez certifikátu, který
umožníme udělat na náklady oddílu. 

Volejte prosím na telefon: 
725 640 673

Hledáme cvičitelku

Řádková inzerce

Nabízím odpolední či večerní hlí-
dání dětí, po domluvě. Jsem speciální
pedagog, 25 let pedagogické praxe u
dětí všech věkových skupin. Tel. 420
776 171 786.

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

Hledám pronájem garáže v Kaplici.
Nabídky zasílejte, prosím, na e-mail:
Hortensia@seznam.cz nebo volejte na
721 178 087. 

Prodám jablka bez postřiků, pod-
zimní odrůdy, kg / 15,- Kč a mošty od-
růdy Rubín, Čistecké + mošty s řepou.
Tel. 602 686 707. 

Sháníme učitele (lku) studenta (ku)
Nj pro začátečníky. Tel. 731 269 545, p.
Otta. 

Nikola Klečková

Motokros Kaplice pomáhá 

Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na 11.
ročník Blanka Zupema Cup, který se koná
20.10.2018 v areálu Blanská kotlina Kap-
lice. Po skončení motokrosového závodu se
bude dražit helma od 17-ti násobného Me-
zinárodního mistra České Republiky, 3x ná-
sobného Mistra Evropy a 2x násobného
Mistra světa Martina Michka. Martin s touto
helmou získal i titul Mezinárodního mistra
ČR v nejprestižnější třídě MX1 za rok 2018
a samozřejmě s ní odjezdil další prestižní
závody. S touto helmou se chystá i na blí-
žící se závody národů v Americe. Martin je
veliký srdcař a je si vědom, že život někdy
připraví nečekané úskalí, a proto se rozhodl
tuto helmu věnovat do dražby. Po domluvě
s hlavním pořadatelem a zároveň ředitelem
závodu Blanka Vaněčková - Blanka Zu-
pema Cup chtějí pomoc dobré věci. Cel-
kový výtěžek z dražby bude na místě
předán malé Adélce Kalkušové a její rodině
na léčebné výlohy, tak neváhejte a po-

mozte podpořit dobrou věc. Věříme, že se-
jdeme v hojném počtu nejen na dražbě, ale
i nadále, jelikož od 19:00 hod. nás bude ve
vyhřívaném stanu doprovázet kapela
Chlapi v sobě v místě areálu. Vstupné je 80
Kč a lístky si můžete zakoupit na místě
nebo v předprodeji KIC Kaplice.

Těšíme se na Vás.
Ředitel závodu: Blanka Vaněčková, Před-

seda klubu AMK v AČR Kaplice: Jan Froněk,
Sekretář závodu: Alice Krieschová
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3.10.2018, středa, 19.00, film ČR
ŽALMAN
ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ  
Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh
muže, který ve stovkách svých písniček dokázal
vybudovat svět, v němž je spoustě lidí dobře. 
Vstup 100,- Kč     

4.10.2018, čtvrtek, 20.00, akční                 
VENOM
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších,
nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů fil-
mového světa značky Marvel. V hlavní roli smrto-
nosného Venoma se představí Tom Hardy.
Vstup 130,- Kč (titulky)

5.10.2018, pátek, 19.00, film ČR 
DOMESTIK             
Roman je vrcholový cyklista. Aby zlepšil svůj
výkon, spí v kyslíkovém stanu, který si nechal po-
stavit v ložnici. To ale těžce nese jeho žena… 
Vstup 110,- Kč  (92 min.)

6.10.2018, sobota, 16.00, rodinný       
BELLA A SEBASTIÁN 3
Sebastian dospívá, Bella už má roztomilá ště-
ňátka. Pierre a Angelina sní o novém životě na
novém místě, ale Sebastian své hory opustit ne-
chce... 
Vstup 110,- Kč (93 min., dabing)

6.10.2018, sobota, 19.00, akční  
VENOM 3D                     
Smrtonosný Venom je jeden z nejzáhadnějších,
nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů fil-
mového světa značky Marvel…
Vstup 150/130,- Kč (dabing) 

7.10.2018, neděle, 16.00, pohádka 
ÚŽASŇÁKOVI 2 
Oblíbená rodinka superhrdinů se vrací. 
Vstup 100,- Kč (110 min)

7.10.2018, neděle, 19.00, film ČR 
ODBORNÝ DOHLED
NAD VÝKLADEM SNU
Tři kamarádi, bývalí spoluvězni z bolševického kri-
minálu, spolu po ovdovění žijí v domě na česko-
německém pomezí. Přivedla je sem potřeba
vypořádat se s někým, kdo jim v minulosti ublížil. 
Vstup 120,- Kč (80 min.)

10.10.2018, středa, 19.00, drama ČR
JAN PALACH                
Příběh posledních měsíců Palachova života, z mi-
lujícího syna, oddaného přítele a citlivého, pře-
mýšlivého studenta filozofie se stává „pochodeň
číslo 1“.
Vstup 100,- Kč (120 min.)

11.10.2018, čtvrtek, 20.00, historický
PRVNÍ ČLOVĚK           
Příběh astronauta Neila Armstronga (R. Gosling),
který 21. července 1969 jako první člověk stanul
na povrchu Měsíce, natočil Oscarový režisér D.
Chazelle. 
Vstup 130,- Kč (titulky)

12.10.2018, pátek, 19.00, akční
VENOM
Smrtonosný Venom je drsný marvelovský anti-
hrdina.  
Vstup 130/110,- Kč (dabing) 

13.10.2018, sobota, 16.00, rodinný
MALÁ ČARODĚJNICE      
Stane-li se do příštího roku dobrou čarodějnicí,
bude moct přiletět na Skalnatou horu a užít si
spolu s dospělými čarodějnicemi sabat... 
Vstup 100,- Kč  (100 min., dabing)

13.10.2018, sobota, 19.00, film ČR            
TOMAN                  
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby
Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky.
Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru
zaplatil on i jeho blízcí, byla ale vysoká...
Vstup 120,- Kč (145 min)    

14.10. 2018, neděle, 16.00, pohádka   
PRINCEZNA A DRÁČEK
Když se princezna Barbara toulá tajnými komna-
tami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese
do říše zázraků, kde se spřátelí s roztomilým dráč-
kem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo. 
Vstup 120,- Kč (100 min.)

14.10.2018, neděle, 19.00, mysteriozní      
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajem-
ství, se setkává v hotelu El Royale, který má
vlastní temnou minulost.
Vstup 120,- Kč (110 min., titulky)

17.10.2018 středa 19.00, historický
PRVNÍ ČLOVĚK           
21. července 1969 stanul první člověk na povrchu
Měsíce…
Vstup 130,- Kč (titulky) 

18.10.2018, čtvrtek, 20.00, horror        
HALLOWEEN (2018)        
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie (Jamie Lee Cur-
tis) přežít řádění maskovaného zabijáka Michaela
Myerse. Útok se odehrál o halloweenské noci,
během které vyšinutý mladík ubodal její přátele,
jen aby mohl připravit o život i ji… Od té noci se
důsledně připravuje na jeho návrat…  
Vstup 120,- Kč (120 min.)

19.10.2018, pátek, 20.00, komedie ČR   
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské ro-
dině. Seznamte se a uvidíte, jak se její členové
nebezpečně podobají Vám či Vašemu okolí. Syn
spěje k tomu být úspěšným zločincem. Dcera ve-
škerý čas věnuje „chození“ s více chlapci naráz a
posouváním hranic, co všechno muži vydrží.
Matka ujíždí na slevových portálech, výhodných
akcích. A otec?
Vstup 120,- Kč (99 min.) 

20.10.2018, sobota, 16.00, rodinný   
BELLA A SEBASTIÁN 3
Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přá-
telství fenky a chlapce…
Vstup 110,- Kč (92 min)

20.10.2018, sobota, 19.00, horror  
HALLOWEEN (2018)        
Legendární hororová série slaví čtyřicátiny velko-
lepým návratem na svůj počátek, ignoruje
všechna předešlá pokračování a přímo navazuje
na první Halloween.   
Vstup 120,- Kč (120 min.)

21.10.2018, neděle, 16.00, pohádka 
VILÍK: RYCHLE A VESELE   
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát krá-
lem silnic ve svém rodném městě. Navíc je "až po
duši" zamilovaný do modelky Belly… 
Vstup 120/100,- Kč (90 min)

21.10.2018, neděle, 19.00, film ČR   
ODBORNÝ DOHLED
NAD VÝKLADEM SNU
Tři bývalí spoluvězni z bolševického kriminálu
spolu žijí v domě na česko-německém pomezí…
Vstup 120,- Kč (80 min.)

24.10.2018, středa, 19.00, drama  ČR                                                             
TOMAN                  
Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru
zaplatil, byla ale vysoká…
Vstup 120,- Kč (145 min)    

25.10.2018, čtvrtek, 20.00, komedie      
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE              
Rowan Atkinson se stává agentem, jemuž se pro-
stě nedaří. S vervou sobě vlastní se vrhá do mise,
na jejímž konci má být odhalení a zatčení hac-
kera. Aby ovšem uspěl, bude muset odhodit své
analogové metody práce a snažit se pochopit di-
gitální svět..
Vstup 130,- Kč (88 min., dabing)

26.10.2018, pátek, 19.00, akční     
VENOM
Smrtonosný drsný marvelovský anti-hrdina.  
Vstup 130/110,- Kč (dabing) 

27.10.2018 sobota 16.00, pohádka   
PRINCEZNA A DRÁČEK
Princezna Barbara se spřátelí s roztomilým dráč-
kem, se kterým se vydá najít kouzelné zrcadlo…
Vstup 120,- Kč (100 min.)

27.10.2018, sobota, 19.00, komedie      
JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE              
Agent Rowan Atkinson opět v akci.
Vstup 130,- Kč (88 min., dabing)

28.10.2018 neděle, 16.00, pohádka ČR
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA    
Pohádkový příběh dvouhlavého dráčka Čmoudíka,
české princezny Adélky a slovenského prince
Janka. 
Vstup 120,- Kč (100 min)

28.10.2018 neděle, 19.00, mysteriozní
ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Sedm podivných cizinců se setká v hotelu El
Royale s temnou minulostí.
Vstup 120,- Kč (110 min., titulky)

31.10.2018, středa, 19.00, komedie ČR   
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie o obyčejné maloměstské rodině…
Vstup 120,- Kč  

Říjen 2018 Kulturní program najdete 
na str. 21
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1PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY 
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V KAPLICI 2018

www.facebook.com/ODSKaplice 

ZODPOVĚDNĚ | LOGICKY | MODERNĚ | AKTIVNĚ

11

JEDNIČKY

Milan Románek, 39 let 
podnikatel 
bez politické příslušnosti

Josef Maurenc, 54 let 
podnikatel 
bez politické příslušnosti

Bc. Zdeňka Sípalová, 29 let 
učitelka MŠ 
člen ODS

Petr Jarka, 50 let 
technik 
bez politické příslušnosti

Martin Pařízek, 32 let 
vedoucí prodejny 
bez politické příslušnosti

Ing. Karel Mach, 50 let 
podnikatel 
bez politické příslušnosti

Martina Machová ml., 22 let 
student 
bez politické příslušnosti

Jiří Řimnáč, 64 let 
důchodce 
člen ODS

Mgr. Martin Pivec, 40 let 
Policie ČR - zástupce vedoucího 
bez politické příslušnosti

Jan Šuhaj, 35 let 
podnikatel 
člen ODS

Tomáš Bílek, 31 let 
vedoucí kvality 
bez politické příslušnosti

Vladimír Lošek, 29 let 
kamerový dohled 
bez politické příslušnosti

Zdeněk Cinert, 62 let 
podnikatel 
bez politické příslušnosti

Kamil Vonc, 38 let 
podnikatel 
bez politické příslušnosti

Josef Bireš, 59 let 
řemeslník 
bez politické příslušnosti

Jan Hálek, 48 let 
řidič 
bez politické příslušnosti

Jan Froněk, 72 let 
důchodce 
bez politické příslušnosti

Michal Matějka, 44 let 
podnikatel 
bez politické příslušnosti

Andrea Novotná Maurencová 
30 let, admin. pracovnice
bez politické příslušnosti

Petr Soukup, 38 let 
servisní technik 
bez politické příslušnosti
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Ing. Luděk Keist, 55 let 
ředitel úřadu JHK 
bez politické příslušnosti
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Mgr. Jana Kopúnová 34 učitelka
Mgr. Pavel Janota 39 sociální pracovník
Ladislav Kuzma 55 vedoucí výroby
Filip Hejný 30 vedoucí prodeje
Radek Lattner 40 číšník
Ing. Jan Opekar 43 technolog
Jana Bílková 48 asistentka VPS
Kamil Vraspír 38 technik ve výrobě
Arnošt Kopún 59 číšník
Bc. Jana Mikešová 35 fyzioterapeutka
David Větrovský 43 OSVČ
Mgr. Ludmila Šímová 68 učitelka
Karel Krázl 40 sklenář
Dagmar Blablová 34 mateřská dovolená
Petr Novotný 26 elektrokonstruktér
Jan Říha 42 stavbyvedoucí
Mgr. Barbora Žahourková 26 učitelka
Adámek Roman 40 administrativní pracovník
Petr Urazil 46 zámečník
Pavel Kyncl 56 dělník
Mgr. Martina Kopúnová 31 učitelka

ŽIVOT NA KAPLICKU
• podpora rozvoje okolních obcí a osad 

včetně jejich propojení s městem 
cyklostezkami a stezkami pro pěší

• vybudování a modernizace prostoru 
pro trávení volného času občanů všech 
věkových kategorií 

• podpora zvyšování kvality sociálních 
služeb a rozšíření jejich nabídky 

• podpora bezpečnosti ve městě a okolí

FINANCOVÁNÍ
• promyšlené plánování investičních akcí 

a jejich zveřejňování
• průběžné zveřejňování plnění rozpočtu 

města formou rozklikávacího rozpočtu

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
• využití parku a centra města pro kulturní 

a sportovní akce 
• prohlubování spolupráce města se 

školami, podpora středního školství

DOBRÁ VOLBA PRO KAPLICI

7volte  

číslo

DĚKUJEME ZA PODPORU PŘI VOLBÁCH A DRŽTE NÁM PALCE!
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SDRUŽENÍ 
NEZÁVISLÝCH  
KANDIDÁTŮ

1. Mgr. Jiří Krba
jednatel firmy OKNOTHERM

2. Jiřina Kostková
vedoucí knihovny

3. Mgr. Helena Cinádrová
zástupkyně ředitele ZŠ Školní

4. Mgr. Ivana Slaninová
učitelka ZŠ

5. Mgr. Jiří Kalina
zástupce ved. obv. oddělení Policie

6. Mgr. Pavlína Bláhová
vedoucí odboru soc. věcí MěÚ Kaplice

 7. Ing. Jitka Sládková
ředitelka ÚP Český Krumlov

8. Mgr. Jan Cinádr
vedoucí obchodu

9. Ing. Jiří Polák
emeritní generální ředitel ČSAD

10. Josef Slanina
školník ZŠ

11. Bc. Pavel Žahourek
technik

12. František Bauernöpl
majitel zahradnictví

13. Jan Wiederstein
vedoucí divize ALU

14. Tomáš Weber
finanční manažer

15. Mgr. Karel Světlý st.
pedagog

16. Milada Brázdová
prodavačka

ekonomický a procesní manažer vedoucí servisu
18. Bc. Petr Ptáček 19. Martin Krnáč17. Karel Mácha

trenér mládeže
20. Pavla Caisová

pokladní

21. Eva Šuhajová
prodavačka

Příjemné žití pro 
všechny generace.

Volte číslo
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KAPLICE MUSÍ
BÝT BEZPEČNÁ!
PROSAZUJEME NAVRÁCENÍ BEZPEČNOSTI ZPĚT DO MĚSTA!

FACEBOOK.COM/PROKAPLICE

PRO STOP DALŠÍM UBYTOVNÁM V KAPLICI.
PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST VE MĚSTE POSÍLENÍM MĚSTSKÉ POLICIE A NAJMUTÍM
                BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY.
PRO VÝSTAVBU NOVÉHO VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ.
PRO VÝSTAVBU NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ VČETNĚ PODPORY BYDLENÍ 
                PRO MLADÉ RODINY A SENIORY.
PRO SNÍŽENÍ POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
PRO MHD ZDARMA PRO SENIORY, DĚTI A MLADISTVÉ.
PRO VÝSTAVBU CYKLOSTEZEK KAPLICE – HUBENOV 
                A KAPLICE – BLANSKO.

Václav Mocek Luděk Plza Josef Koiš Mgr. Petr Tomčík Josef Koschant Miroslav Paukner Filip Kraetzer

Zdeněk Drhovský Petr Světlý Lenka Murtingerová Zdeněk Jilek Lenka Kubíková Gabriela Pechová Jana Mocková

Michaela Gučíková Lenka Kubáková Mgr. Zdeněk Šíma Zbyněk Lattner Monika Wiedersteinová Karel Hanzal Sára Gučíková
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Österreichs größter
Fotobuch-Produzent

Přidejte se do našeho
HappyFoto - týmu!

HappyFoto GmbH, zH Hrn. Bernhard Kittel, Marcusstraße 8-10, 4240 Freistadt, Rakousko
tel.: +43 7942 76200, sekretariat@happyfoto.at.

Jsme největším rakouským výrobcem fotoknih
se sídlem v nedalekém Freistadtu a

s výbornou němčinou do naší výroby.
Nabízíme nástupní mzdu 1500 € hrubého
měsíčně, 14 mezd ročně, 25 dnů dovolené.
Pracovní doba 40 hod./týdně.

Motivační dopis pošlete společně se svým životopisem na následující adresu:

hledáme posilu

Největší rakouský
výrobce fotoknih
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Hydraulika a Letecká technika  

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

                                 
  Technolog (programátor – NC soustruhy) 
  Mistr střediska výroby motorů JAWA  
  Pracovník technické kontroly 

 
 
a na výrobní pozice : 
 

 Operátor na CNC stroje 
 Mechanik montáže 
 Nástrojař, soustružník, brusič 
 Kalič 
 Lakýrník 

 
Více na www.jihostroj.com 
 

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

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

Lidské zdroje: kratka.monika@jihostroj.cz 
 

 
 

Kaplický podnik GMA Stanztechnik Kaplice,spol. s r. o., který je
od loňského září součástí nadnárodního koncernu AUNDE, světo-
vého dodavatele podniků automotive, má skvěle našlápnuto.
Uspěl při řešení nových projektů a zasloužil si tak významné in-
vestice v rámci celého koncernu. Ten tvoří seskupení tří nadná-
rodních společností: AUNDE (výroba
potahů a tkanin), ISRINGHAUSEN
(výroba sedaček pro užitkové auto-
mobily a jiné) a FEHRER (výroba
měkkých součástí interiéru automo-
bilů a pěn do sedaček).

V první řadě se GMA stane dodava-
telem společnosti Fehrer Bohemia v
Liberci, pro kterou bude vyrábět vý-
lisky a svarky. To znamená, že kap-
lický podnik rozšíří výrobu lisovny a
zavede nové technologie.

„Rozvoj GMA je nastartovaný v ně-
kolika oblastech, “říká ředitel Lubo-
mír Švaříček. „První je rozšíření
lisovny o dvě automatické linky. Kvůli
dodávkám svarků pro Fehrer Bohe-
mia bude do Kaplice převedeno z
mateřské společnosti v Lemgu auto-
matické robotizované svářecí praco-
viště, a to už v závěru letošního
roku.“

Velkým posunem v rozvoji společ-
nosti GMA je vybudování nového
pracoviště pro výrobu ocelových
rámů zadních sedaček pro společ-
nost Daimler.

ISRINGHAUSEN chce rozšířit svou výrobu i do segmentu osob-
ních automobilů a tak firmě GMA zadal k vyřešení tento nový pi-
lotní projekt. GMA nezklamal důvěru a v rekordním čase zajistil
výrobu prototypů těchto konstrukcí.

„Spolu s novými projekty bude z hlediska zakázkového zajištění
dlouhodobě vytížena výrobní ka-
pacita lisovny,“ říká Lubomír Šva-
říček.

„Tím pádem vzniká řada pra-
covních příležitostí jak v tradiční
výrobě GMA, tak v oblasti nových
technologií, zejména v nové ro-
botické svařovně. Potřebujeme
proto seřizovače robotických sva-
řovacích pracovišť, svářeče spe-
cialistu, operátory svařovacích a
nově vzniklých montážních pra-
covišť.“ Tím ale pracovní mož-
nosti v GMA nekončí. Pro
současné provozy jsou potřeba
operátoři i seřizovači lisovacích
linek, operátoři ostatních strojů
pro dokončování výlisků. Společ-
nost GMA již nyní disponuje
řadou benefitů pro zaměstnance
a noví majitelé budou nadále
podporovat zlepšování podmínek
pro spokojenost svých zaměst-
nanců.

Článek je převzatý z Českokrumlovského
deníku, ze dne 14. 9. 2018, autorka Z. Ky-
selová

GMA Stanztechnik má 
před sebou skvělé vyhlídky

STANZTECHNIK Kaplice spol. s r.o.
Pohorská 181,  382 41 Kaplice
moderní a ekonomicky stabilní podnik, člen nadnárodního 
koncernu AUNDE Group, který zaměstnává ve 117 závo-

dech provozovaných v 29 zemích světa 23 000 pracovníků, hledá pro svůj zá-
vod v Kaplici následující profese

 pro stávající provozy:            
•  mzdová účetní 
•  konstruktér nástrojů
•  směnový vedoucí – seřizovač
•  obsluha lisů strojů
•  manipulant
•  pracovník kontroly jakosti
•  obráběč kovů – soustružník
•  nástrojář
•  údržbář – mechanik
•  údržbář – elektrikář

pro nově vznikající pracoviště:
•  vedoucí provozu
•  svářečský specialista    

– svářečský inženýr 
•  seřizovač svářečských 

robotických pracovišť  
– programátor technologie

•  obsluha automatizovaných 
pracovišť

•  svářeč
•  pracovník montáže
•  logistik – disponent

Nabízíme:
- jistotu v ekonomicky stabilní a odbytově zajištěné společnosti
- zajímavé mzdové ohodnocení
- řadu zaměstnaneckých benefi tů, např.: 
 • příspěvek na dojíždění a stravování 
 • stravování ve vlastní jídelně
 • týden dovolené nad rámec ZP
 • odměna za získání nových pracovníků
 • zajištění kvalifi kačního růstu
 • možnost zaškolení
 • 13. plat, věrnostní odměny aj.

Kontakt:              
Ing. Alena Tylková
Telefon: 380 301 616
E-mail: tylkova@gma.cz

Nástup IHNED.
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Vedení účetnictví 
- daňová evidence

včetně DPH, daň silniční, mzdy

Syslová Jaroslava
Pořešín 59, 382 41 Kaplice

Tel. 723 731 238
e-mail: jarkasyslova@centrum.cz

RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ
Srdečně Vás zveme na 

VEPŘOVÉ HODY
19. a 21. října 2018
REZERVACE MÍST NA TEL. 380 311 363 

BAGETÁRNA ŠMAK 
Vážení zákazníci, od 5.11.2018 pro Vás otevíráme
novou prodejnu na adrese Dlouhá ulice čp. 155
(bývalé řeznictví Foitl). Připravujeme pro Vás velký
výběr baget, toustů, sendvičů, tortill a na četná
přání 6 druhů obložených chlebíčků, výhledově
výrobu obložených míst. Novinkou bude prodej
salátů, pomazánek, dressingů, zeleninových sa-
látů, hořčic. Další novinkou budou orientální cu-
krovinky a domácí ručně zdobené svačinové
perníčky od rodinné firmy Jan Meidl. 

Těšíme se na Vás v rozšířené otevírací době:
Pondělí – Pátek   5.30 – 16.00 hodin 
Dlouhá ulice čp. 155, Kaplice
Tel. 775 664 198 

Říjen 2018

2. října 2018, úterý od 14.00 hodin 
DEN SENIORŮ 
K tanci a poslechu zahraje hudební sku-
pina „Zelená melodie“. Zve Zájmové
sdružení seniorů „Svépomoc“ v Kaplici. 
Sál Slovanského domu    vstup 60,- Kč 

5. října 2018, pátek
"KÁVA ZA ÚSMĚV" 
Oslavte s námi Světový den úsměvu, po-
dáváme kávu jen za úsměv, udělejte ra-
dost sobě i nám.
V říjnu probíhá v Kap Café výstava čes-
kobudějovických malířek Ludmily Bron-
cové a Jany Stejskalové
Kap Café 

5. + 6. října 2018, pátek, sobota 
OKTÓBRFEST 
5.10. od 18.00 hodin Chlapi v sobě
6.10. od 11.00 hodin Kašovanka

od 18.00 hodin Hrajeto
Stylové oblečení vítáno, 
www.oktobrfest.cz
Farské náměstí, Hospoda   vstup 90,- Kč 

19. – 20. října 2018, pátek, sobota 
KAPLICKÝ UŠÁK 
Velká chovatelská výstava zvířectva:
králíci, holubi, papoušci, drůbež, ovce,
telata, a jiná. Soutěže pro děti. Dopro-
vodný program: Rybáři, Mladí myslivci z
jihu, Kynologický klub, Lesy ČR, Pstru-
hařství Kaplice, rybářská soutěž v sobotu
dopoledne. Grilované prase po oba dva
dny, hovězí guláš, zabijačkové speciality,
bio produkty. Na podiu hudební dopro-
vod s kapelami Harley Vládi Růžičky,
Správná pětka a Pyškot band. Zve KIC a
Město Kaplice a ČSCH ZO Střítež. 
Pátek 19. 10. 14.00 – 18.00 hodin 
Sobota 20.10. od 8.00 – 16.00 hodin 
Děti v doprovodu rodičů zdarma
Městský park Kaplice      vstup 50,- Kč

19. října 2018, pátek od 19.00 hodin 
TANEČNÍ VEČER 
VE SLOVANSKÉM DOMĚ
Taneční večer pro příznivce hudby 70. –
90. let, Možnost rezervace míst přímo v
restauraci nebo na tel.: 770 158 132.
Restaurace Slovanského domu

20. října 2018, sobota od 19.00 hodin 
CHLAPI V SOBĚ 
Motokrosový areál Blanská kotlina, vy-
hřívaný stan vstup 80,- Kč

22. října, pondělí od 17.00 hodin
KONCERT ŽÁKŮ KE 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA 
V kapli ZUŠ

22. – 28. října 2018
"VELKÉ PLÁNY PŘICHÁZEJÍ 
NA SVĚT V KAVÁRNÁCH“
100 let samostatné republiky. Po celý
týden budou pro vás připraveny prvore-
publikové zákusky, moučníky a dortíky z
dílny našich cukrářek.
Kap Café

26. října 2018, pátek od 19.00 hodin 
OTEVŘENÍ VINÁRNY 
Otevření vinárny a ochutnávka vín TGM
z Templářských sklepů Čejkovice.
Kap Café

3. – 31. října, vernisáž 3.10. v 17.00
VÝSTAVA SDRUŽENÍ HYALIT
„Když se ruka k ruce vine, tak se dílo po-
daří…“  Výstava bude zakončena aukcí
31.10.2018 v 17.00 hodin, při které
budou vystavené exponáty nabídnuty k
prodeji. Výtěžek z aukce bude využit na
podporu činnosti Charity Kaplice -  Soci-
ální rehabilitace TOLERANCE.



strana 22

Danuše Stočesová

T: 777 298 027

Jana Slavíková

T: 605 252 401

Prodej RD s dispozicí 4+kk a 1+kk, zast. pl. 263 m2, poze-
mek 2223 m2, v obci Rybník u Dolního Dvořiště. Dům má 
plastová okna a ústřední topení s kotlem na tuhá paliva.

jana.slavikova@re-max.cz
CENA: u makléře T: 605 252 401

Prodej venkovského stavení v Rozpoutí, okr. Č. Krumlov, 
zast. pl. 1051 m2, pozemek 2677 m2. Byt 5+kk s možností
půdní vestavby, garáží, stodolou a ovocnou zahradou.

jana.slavikova@re-max.cz
CENA: 3.650.000,- Kč T: 605 252 401

Pronájem 600 m2 přízemní části budovy v Benešově nad 
Černou výrobní hala, byt, kanceláře, sociální zázemí, 
šatny, kuchyňka, menší sklady a sklep. Parkování v areálu.

jana.slavikova@re-max.cz
CENA: 60.000,- Kč T: 605 252 401

Prodej stavebního pozemku 741 m2 v obci Omlenička, okr.
Č. Krumlov. Dle územního plánu je určen k výstavbě RD. Mož-
nost připojení na inženýrské sítě v těsné blízkosti parcely. 

jana.slavikova@re-max.cz
CENA: 700.000,- Kč T: 605 252 401

Kostelní 126, Kaplice www.re-max.cz
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Těšíme se 
na Vás!
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

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

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

VŠE DOMLUVIT,
ZKONTROLOVAT
A AŤ TO FRČÍ

REFERENT/KA EXPEDICE   
✶✶ zajištění expedice zboží k zákazníkovi 
✶✶ objednávání dopravy
✶✶ vystavování dodacích listů a faktur
✶✶ vytváření nákladových listů pro manipulanty
✶✶ odpovědnost za kompletnost a včasnost dodávek
✶✶ denní komunikace s kolegy v zahraničí

Získat tuto pozici bude snadnější, pokud:  
✶✶ máte alespoň základní znalost NJ nebo AJ 
✶✶ jste absolvent nebo máte praxi z podobné pozice 
✶✶ uživatelsky znáte MS Office (především Excel) 
✶✶ jste komunikativní, zodpovědný/á a samostatný/á 
✶✶ jste časově flexibilní

DOBRÉ ZÁZEMÍ

ŘADA BENEFITŮ

MZDA OD 
25 000 Kč


