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Zájezd  
na muzikál  
MARY  
POPPINS  
 

20. 4. 2013 / sobota 
Odjezd v 10.00 hodin  
představení od 14.00 hodin 
Divadlo Hybernia Praha  
 

Rezervace zájezdu v infocentru Kaplice do 19. února 2013  
 

Přeneste se do Londýna konce 19. století a zažijte mnoho 
nádherných dobrodružství. Splňte si spoustu dětských snů spolu s 
tou nejmilejší a nejoriginálnější chůvou všech dob – MARY 
POPPINS. Nepropásněte možnost uniknout do světa fantazie, 
svobody, barev a splněných přání prostřednictvím strhující 
hudební show plné tanečních a stepařských čísel.  
Rodinný muzikál Mary Poppins vznikl na motivy slavné filmové 
adaptace z roku 1964 v produkci sira Camerona Mackintoshe a 
společnosti Walt Disney. V titulní roli se představí Monika 
Absolonová, alternují Alena Antalová, Radka Coufalová nebo 
Johana Gazdíková.  
Doprava 275,- Kč + vstupenka 690,- Kč 
Pořádá KIC Kaplice, tel. 380 311 388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Starost ův sloupek     pokračování ze str. 1 
 

Město Kaplice v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 
Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, petici projednalo 
na pracovním zasedání zastupitelstva města Kaplice, které se konalo 
dne 14.1.2013. Město Kaplice bere petici na vědomí a ustanovuje 
pracovní skupinu zabývající se odpadovým hospodářstvím, která 
bude průběžně vyhodnocovat nákladovost odpadového hospodářství, 
efektivitu třídění, efektivitu provozu sběrného dvora a další 
záležitosti týkající se odpadů. Zastupitelstvo města Kaplice bude na 
základě těchto výsledků zvažovat úpravu vyhlášky o místních 
poplatcích, která by se však případně týkala až roku 2014. O této 
skutečnosti byl petiční výbor prostřednictvím paní Růženy Šandové 
informován. 
 

V minulém sloupku jsem rekapituloval rok 2012 a rád bych Vás 
informoval o plánovaných investicích a strategických krocích na rok 
2013. Úvodem je nutné říci, že se za rok 2012 podařilo udržet 
vyrovnaný rozpočet, což je pro nezadluženou budoucnost města 
zpráva velice důležitá, a mělo by tomu tak být i nadále. Na rok 2013 
jsou schváleny příjmy i výdaje ve výši 139 milionů Kč. Uděláme vše 
pro to, aby se i v tomto roce podařily příjmy naplnit a udržet tak 
vyrovnaný rozpočet. 
Jednou z největších investičních akcí letošního roku je rekonstrukce 
ulice Českobudějovická, která již započala. Na samotnou komunikaci 
získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad 
ve výši 4,3 milionů Kč. S rekonstrukcí komunikace je nutné též 
opravit vodovodní a kanalizační sítě, na které se dotace nevztahuje, a 
proto musí město přispět z vlastních prostředků 4,5 milionů Kč. Další 
ulicí, která se dočká rozsáhlé rekonstrukce, je ulice Horská, na níž 
město získalo dotaci ve výši 800 tisíc Kč a další 2,2 milionu 
dofinancuje město z vlastních zdrojů. Během rekonstrukce těchto ulic 
bych chtěl požádat spoluobčany města o určitou shovívavost, neboť 
obě ulice jsou páteřními komunikacemi a částečně omezí průjezd 
městem.  
Město bude i nadále opravovat chodníky a schodiště, v letošním 
rozpočtu je na ně počítáno s 1,1 milionem Kč. Prioritou města 
zůstává rekonstrukce náměstí, a půjde-li vše hladce, měla by začít 
v druhé polovině letošního roku. V současném rozpočtu se zatím 
počítá s částkou 3 miliony Kč. Je třeba si uvědomit, že náměstí a 

přilehlé budovy vytvářejí charakter celému městu, neboť řada 
návštěvníků si vybavuje města podle jejich center. S touto koncepcí 
souvisí i loňská rekonstrukce budovy radnice, na kterou nelze hledět 
pouze jako na sídlo úředníků, ale jako na výraznou stavební 
dominantu Kaplice. Musím říci, že rekonstrukce radnice je velmi 
zdařilá, neboť se setkávám se samými kladnými ohlasy. 
I v letošním roce budeme pokračovat v budování základní technické 
vybavenosti v tzv.“ Lokalitě JIH.“ Budou dokončeny první dvě etapy 
a započata etapa třetí. Celou tuto investiční akci hradí město 
z vlastních zdrojů, a umožňuje tak občanům získat stavební pozemek 
za výhodnou cenu, která není ve městech velikosti Kaplice běžná. 
Zastupitelstvo města vidí vynaložené prostředky jako významnou 
investici do budoucnosti. 
Již v minulém roce došlo k vytvoření čtyř bytových jednotek 
v budově bývalého pivovaru na Bělidle, ve kterých už nyní bydlí 
noví nájemníci. V této koncepci bude město pokračovat i v roce 
letošním, aby tato rozsáhlá budova nalezla vhodné využití. 
Domnívám se, že nájemní bydlení bude v nynější složité ekonomické 
situaci preferovanější variantou pro mnoho rodin, a proto jde město 
tomuto řešení vstříc. 
Ve výše uvedeném shrnuji největší investiční akce města pro tento 
rok, ale je třeba si uvědomit, že největší část městského rozpočtu 
spolknou tzv. mandatorní výdaje, tj. výdaje, které je nutné vynaložit 
na běžný chod města. Například náklady na běžný chod předškolních 
a školních zařízení činí 16 milionů Kč.  

Mgr. Pavel Talíř, starosta města  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CESTOVATELSKÉ POVÍDÁNÍ BOBA STUPKY 
 

HOTELBUSEM Z LIMY NA ROVNÍK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cestovatel Bob Stupka vás zavede do Ekvádoru a severního Peru, 
do oblastí mimořádně zajímavých a pestrých, které zatím nepatří 
mezi nejvyhledávanější turistické cíle Jižní Ameriky. Ale kdo je 
jednou navštíví, nezapomene na majestátní Huascarán v srdci 
Bílých Kordiller, na výpravu do nedotčeného deštného pralesa, na 
květ živoucí fosilie Puya Raimondi známé jako „královna And“, na 
koupání v termálech pod činnou sopkou, na atmosféru míst, kudy 
kráčel Pizarro, ale i vůbec nejstarší záhadné peruánské civilizace. 
 

12. 2. 2013  od 17.00 hodin 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAPLICE 

I. patro (oddělní pro děti) /  dobrovolné vstupné 

 

Máte doma starý fotoaparát, 
kameru, originální historické 
fotografie Kaplice?  
 

Měli bychom zájem o jejich zapůjčení 
pro právě připravovanou expozici FOTO 
A FILM v předsálí kina. Ozvěte se nám 
do infocentra či na tel. 773 823 006.  
 

Předem děkujeme. Realizátor výstavy: KIC Kaplice 
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2. února, sobota      od 9.00 / 19.00 hodin  

MASOPUST  
9.00  průvod koledníků a masek od KD na náměstí, tradiční rituál 

na náměstí, jihočeská zelnice v polní kuchyni, občerstvení… 

 Švejk a c.k.Oficír kapela  
 Vojenské písně Rakousko-Uherska, šlágry českých hospod a 

Švejkovo svérázné vyprávění k tomu!   
10.00 Masopust v okolních obcích 
19.00 Věneček ve Slovanském domě s Malou kapelou P. Havlíka 
Náměstí, Slovanský dům                 
 

2. února, sobota     od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES G4 Kaplice  
Pořádají studenti Gymnázia (Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice).  
Kulturní dům Kaplice  
 

8. února, pátek     od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES SOŠ VELEŠÍN 
Kulturní dům Kaplice   Pořádají studenti SOŠ Velešín  
 

9. února, sobota     od 20.00 hodin  

KŘESŤANSKÝ PLES  
K tanci a poslechu hraje Kaplická pětka s kapelníkem Ladislavem 
Kozlíkem. Předtančení, dárky, soutěže. Ples je nekuřácký. Vstupenky 
je možné zakoupit v infocentru nebo ve farní knihovně. Pořádá 
Římskokatolická farnost Kaplice.  
Slovanský dům Kaplice      Vstupné 150,- Kč 
 

12. února, úterý     od 17.00 hodin  

HOTELBUSEM Z LIMY NA ROVNÍK 
Cestovatelské povídání Boba Stupky vás zavede do Ekvádoru a 
severního Peru.   
Knihovna Kaplice, I. patro (oddělení pro děti) 
 

15. února, pátek     od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES SOŠ VELEŠÍN 
Kulturní dům Kaplice   Pořádají studenti SOŠ Velešín  
 

21. února, čtvrtek     od 16.30 hodin  

MAŠKARNÍ KARNEVAL  
PRO NEJMENŠÍ DĚTI 
Dům dětí a mládeže Kaplice zve děti do šesti let, jejich rodiče, 
sourozence a příbuzné. Nejhezčí masky dostanou odměnu, chybět 
nebudou ani soutěže o sladké ceny a krátká vystoupení dětí z kroužků 
DDM. Pořádá DDM Kaplice.   
Kulturní dům Kaplice             Dospělí vstupné 20 Kč, děti zdarma 
 

23. února, sobota   od 20.00 hodin  

MUZIKANTSKÝ 
PLES  
Program: Správná pětka (dechová hudba), 
Swing band Agria (oldies a pop, ABBA, 
Beatles…), BSB Březejc (český bigbeat, 
Katapult, Olympic, Schelinger), předtančení: 
tance polka, valčík, Oldies, Schuhplattler 

(tanečníci z Rakouska). Předprodej od 5. 2. v infocentru.  
Kulturní dům Kaplice       vstupné 150,- Kč  
 

28. února, čtvrtek     od 14.00 hodin  

MDŽ - TANE ČNÍ ZÁBAVA  
Pořádá Zájmové sdružení důchodců „Svépomoc“ v Kaplici. K tanci a 
poslechu hraje „Správná pětka“.  
Kulturní dům Kaplice    Vstupné  50,- Kč  

PŘIPRAVUJE SE V BŘEZNU 2013 
 

2. března, sobota       

MAŠKARNÍ BÁL TJ SPARTAKU  
Kulturní dům Kaplice  
 

21. března, čtvrtek   od 19.30 hodin   
 

KONCERT 
PETRA JANŮ  
se skupinou GOLEM  
 

Předprodej zahájen 21. 2.  
Vstupné 330 / 280 / 230,- Kč 
Kulturní dům Kaplice  

 
 

24. března, neděle     od 15.00 hodin   

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO D ĚTI  
Kulturní dům Kaplice  
---------------------------------------------------------------------------------- 

Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE A DIGITALIZACE 
JE KINO V ÚNORU UZAVŘENO 

 

   Termíny svozu odpadu 
 

1. pololetí roku 2013 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc      Vývoz papíru     Vývoz skla  
Únor 14. + 28. 2.  11. 2.  
Březen 14. + 28. 3.  11. 3.  
Duben 11. + 25. 4.  8. 4. 
Květen 9. + 23. 5.  6. 5.  
Červen 6. + 20. 6.  3. 6.  
Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 

Ing. Eva Žižková, referentka odboru OŽPaÚÚP, MěÚ Kaplice 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
 Změna programu vyhrazena     únor  

Kurz tane čních pro dosp ělé 
 

Tento taneční kurz je určen pro začátečníky, kteří neměli 
možnost chodit v mládí do základních tanečních, či si rádi 
zopakují základy standardních, latinsko-amerických a ostatních 
tanců, které neodmyslitelně patří k české plesové kultuře. Kurz 
bude probíhat vždy ve středu v kulturním domě Kaplice od 3. 
dubna 2013 od 19.45 do 21.15 hodin a obsahuje 6 lekcí s výukou 
společenských, moderních a ostatních tanců. Vede: taneční pár 
Jiří a Zuzana Máčovi. Přihlášky on-line systémem na stránkách: 
www.tanecnikrumlov.cz – přihláška, nejpozději do konce února. 
Cena 900,- Kč/osoba.  
Informace: zuzana.macova.tanecniCK@seznam.cz, 777 813 880. 
 

Kurz základních tane čních 
 

Taneční kurz pro mládež bude probíhat vždy ve středu od 3. 
dubna 2013 od 17:00 do 19.30 hodin v kulturním domě v Kaplici. 
Tento kurz obsahuje 8 lekcí s výukou společenských, moderních 
a ostatních tanců  a základy společenské výchovy (6 lekcí 
základních + páteční Prodloužená a Věneček).  
Kurz povede českokrumlovský taneční pár  
Jiří a Zuzana Máčovi.  
 

Přihlašovat se můžete on-line  
systémem na stránkách  
www.tanecnikrumlov.cz – přihláška, 
nejpozději do konce února.  
Přihlášení v páru není podmínkou.  
Cena kurzu je 1 500,- Kč.   
Další informace na tel. 777 813 880 nebo  
e-mailu zuzana.macova.tanecniCK@seznam.cz 



 
strana 4 

   Kaplické kino roku 2012 
 

V roce 2012 v návštěvnosti kaplického kina zvítězila česká komedie I 
ženy mají své dny, porazila o 22 diváků rodinný animovaný snímek 
Doba ledová 4, ale pokud bychom brali průměr diváka na 
představení, jedno jediné promítání filmu Doba ledová 4 by bralo 
jasné vítězství. Na pomyslné třetí příčce skončila další česká komedie 
Líbáš jako ďábel.  Úspěšná byla také třetí pokračování Madagaskaru 
a Alvin a Chipmunkové. Následují filmy pro děti a pásma 
„večerníčkových“ animovaných pohádek. Fantasy žánr v roce 2012 
zastupuje téměř hororová Sněhurka a lovec.  
 

1.   I ženy mají své dny * komedie  / ČR   
2.   Doba ledová 4 * rodinný, animovaný / USA  
3.   Líbáš jako ďábel * komedie  / ČR   
4.   Madagaskar 3 * rodinný, animovaný / USA 
5.   Alvin a Chipmunkové 3 * rodinný, animovaný / USA 
6.   Modrý tygr  * český rodinný film  
7.   Malý Blesk * pásmo českých pohádek  
8.   Krtek a orel * pásmo českých pohádek 
9.   Sněhurka a lovec  * dobrodružná fantasy / USA 
10. Krakonoš a pytlák * pásmo českých pohádek 

 
 
 
 
 
Tříkrálová koleda na Kaplicku 
Je již tradicí, že po Novém roce naše domovy obchází tříkráloví 
koledníci s požehnáním a prosbou o příspěvek do sbírky, která má 
celonárodní charakter a každoročně pomáhá potřebným jak u nás 
v ČR, tak v zahraničí. 
Letošní rok Charita Kaplice rozdělí vykoledovanou částku 72.652,-
Kč mezi tyto projekty: 

• Charitní pečovatelská služba Kaplice a Velešín 
• Sociální rehabilitace Tolerance 
• Sociálně terapeutická dílna Kolbenka 
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a Molo 
• Krizový fond pro farnost Kaplice. 

Na zdárném průběhu sbírky se podílelo okolo 90 dobrovolníků z řad 
žáků ZŠ, SŠ a ZUŠ na Kaplicku, klientů i zaměstnanců Charity Kap-
lice a občanů zapojených obcí, jejichž ochoty pomoci si velmi 
vážíme. 
Naše velké poděkování patří také sponzorům: Jednota Kaplice, 
Bagetárna Pavel Rous, Pizzerie u Bódi, Cafe – Pizza Pod Kostelem a 
prodejna Flosman a.s. Kaplice, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice - 
Ing. Caisová Marta a Ilona Straková. 
Moc děkujeme všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a 
přispět do sbírky pro potřebné. 
 

Obec Částka 
Benešov nad Černou 1.754 Kč 
Besednice 1.291 Kč 
Bujanov 4.572 Kč 
Dolní Dvořiště 3.035 Kč 
Horní Dvořiště 348 Kč 
Kaplice (Kaplice nádraží, Hubenov, Žďár, 
Blansko, Hradiště) 

 
23.712 Kč 

Malonty 17.784 Kč 
Omlenice, Omlenička 2.030 Kč 
Pohorská Ves 1.298 Kč 
Pořešín 2.473 Kč 
Ráveň 1.573 Kč 
Rožmitál na Šumavě 3.025 Kč 
Rychnov nad Malší 7.613 Kč 
Soběnov 578 Kč 
Výheň 1.566Kč 
Celkem 72.652 Kč 

 

Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice 

 
 
 

 
Jarní prázdniny: 

5. 2. od 9.00 hodin – sportovní dopoledne s Lenkou  
(ZŠ Fantova, sálová obuv a pití) 

6. 2.  od 9.00 hodin – hudební a divadelní soustředění pro děti 
z kroužků L. Menšíkové – bude upřesněno 

7. 2.  od 9.00 do 12.00 hodin – výtvarná dílna pro děti 
z keramických kroužků DDM – téma jaro, ker. dílna DDM, 
přezůvky a svačinu s sebou, přihlášky na tel. 728 082 021 

8. 2. výtvarné dopoledne v dílně v Benešově n. Černou, téma 
Velikonoce, výstava keramické tvorby dospělých 
v knihovně Benešov n. Černou 

V měsíci únoru – keramické dopoledne v MŠ Netřebice. 
21. 2.  Maškarní karneval pro nejmenší 

Pro děti do šesti let, jejich rodiče, sourozence a příbuzné  
v kulturním domě Kaplice od 16.30 hodin 

28. 2.  hudební vystoupení dětí z kroužků L. Menšíkové na 
Taneční zábavě Sdružení 
důchodců „Svépomoc“ 
 
Rehabilitační cvičení 
Od února opět probíhá 
v DDM Rehabilitační cvi-
čení pro dospělé, které 
vede zkušená fyziotera-
peutka Ludmila Lattnero-
vá. Bližší informace 
v DDM. 
 
Od 18. 2. proběhne 
Keramický kurz pro 
mládež a dospělé, cena 
1 200,- Kč, přihlášky na 
tel. 728 082 021.  
 

 

  Rodinné centrum Budí ček zve 
 

Mateřské centrum  
v prostorách družiny ZŠ Omlenická Kaplice 
každou středu a pátek: 9:00 – 11:00 hod. 
Páteční tvoření pro nejmenší: 
15. 2.  Výroba zimní čepice   
22. 2.  Maškarní pro nejmenší 
1., 6. a 8. 2. 2013 - MC z důvodu jarních prázdnin zavřeno 
 

Tělocvična pro děti s rodiči v sobotu 16. 2. 2013 9:00 – 11:00 
tělocvična ZŠ Fantova 
Přihlášení do 15. 2. 2013 na rcbudicek@centrum.cz nebo tel: 
602 179 119, vstupné: 30 Kč/osoba 
 

Tvoření pro děti    každý pátek: 13:00 – 14:30 h v ZŠ Fantova 
 

Keramika pro dospělé 
NOVÝ KURZ OD BŘEZNA 2013 - CENA 1.400 Kč/10 lekcí (30 
hodin)  
Přijďte se s námi odreagovat, vhodné i pro začátečníky, po celou 
dobu se vám bude aktivně věnovat lektorka, je možné pracovat i na 
větších výrobcích, plastikách, keramice do zahrady i bytu.  
Přihlášky nejpozději do 28. 2. 2013 Aleně Voglové 606 915 621 nebo 
Elišce Novákové 602 179 119.  
Podrobnosti na www.rcbudicek.estranky.cz. 
Je možné se přihlásit na jednotlivé lekce s platbou 200 Kč na místě. 
 

VÝROBA KOŠÍK Ů Z PEDIGU - 22. 2. – 16:00 – 18:00 hod. 
Učebna výtvarné výchovy ZŠ Fantova Kaplice  
Přihlášení nutné do 15. 2. 2013 na rcbudicek@centrum.cz nebo tel. 
602179119. Lektorka: Martina Šindelířová. Vstupné 200,- Kč.  
 

Bližší informace najdete na stránkách www.rcbudicek.estranky.cz.  

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Změna kompetencí na M ěÚ Kaplice 
 

Od 1. 1. 2013 byly přesunuty rozpočtové položky – úklid a posyp 
komunikací, opravy komunikací, odtah vraků, vyhrazená parkovací 
místa ZTP, nové a opravy dopravního značení z Odboru dopravy a 
silničního hospodářství MěÚ Kaplice na Odbor správy majetku MěÚ 
Kaplice.  
Dále bylo přesunuto oddělení speciálního stavebního úřadu z Odboru 
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice na Odbor stavební 
úřad MěÚ Kaplice, který bude tedy vykonávat působnost speciálního 
stavebního úřadu ve věcech  silnic II. a III. třídy, místních a veřejně 
přístupných účelových komunikacích. 
V praxi to znamená, že veškeré opravy na místních a veřejně 
účelových komunikacích bude realizovat Odbor správy majetku, 
taktéž se to týká oprav a instalace dopravního značení včetně 
vyhrazených parkovacích míst ZTP. V případě řešení věcí ve výše 
uvedených položkách se proto obracejte na Odbor správy majetku 
MěÚ Kaplice.  
Odbor dopravy a silničního hospodářství bude však nadále vykonávat 
působnost silničního správního úřadu ve věcech  silnic II. a III. třídy, 
místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a povolovat 
stanovení nového dopravního značení nebo jeho změny.  

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice  
Mgr. Bc. Karel Čajan 

 
   Kácení d řevin 
 

Vážení spoluobčané,  
chtěli bychom vás informovat, že během vegetačního klidu dřevin 
(do 31.3.2013) proběhne pokácení dvou jírovců pleťových a jednoho 
jasanu ztepilého, které rostou na náměstí v Kaplici. Rozhodnutí o 
pokácení bylo vydáno na základě odborného posudku zdravotního 
stavu těchto dřevin, který stanovil jejich provozní bezpečnost jako 
výrazně zhoršenou. Přesto, že oba jírovce pleťové ve vegetační době 
vypadaly, jak jste si jistě všimli, velmi krásně, byly obsypané 
růžovými květy, trpí jejich koruny rozkladem jádrového dřeva po 
odstranění kosterní větve v minulých letech. Jírovec pleťový rostoucí 
naproti radnici má vychýlené těžiště a jen částečně zhojené trhliny 
v kosterních větvích a nezhojené velké řezy staršího vzniku. Druhý 
jírovec má otevřenou rozsáhlou dutinu po odstranění kosterní větve. 
V současném období, když oba stromy již nejsou olistěné, je dobře 
patrné, jaká mají rozsáhlá poranění, a že jejich provozní bezpečnost 
je havarijní.   
Jasan ztepilý roste v malém rabátku v těsné blízkosti kašny, okolo 
něho prochází rušná komunikace. Má zhoršenou vitalitu a mírně 
zhoršenou provozní bezpečnost, stagnuje v růstu a má podélnou 
trhlinu od báze kmene po korunu. Strom trpí povrchovým 
poškozením kořenů. Je pravda, že provozní bezpečnost stromu je jen 
mírně zhoršená, avšak jeho perspektiva na daném místě je pouze 
krátkodobá, a to proto, že v  r. 2013 proběhne celková rekonstrukce 
náměstí, s tím, že kašna, v jejíž těsné blízkosti roste předmětná 
dřevina, bude přesunuta ze stávajícího místa doprostřed náměstí, tak 
jako bývala v minulosti. Jsme přesvědčeni, že nebude technicky 
možné, aby nedošlo k zásadnímu poškození kořenového systému 
jasanu při přesunu kašny. Strom s poškozenými kořeny a trvale 
narušenou stabilitou by se nemohl plnohodnotně vyvíjet a plnit tak 
své funkce i vzhledem k tomu, že zhoršenou vitalitu má již nyní. 
Každé další zásahy v jeho okolí, které nutně při rekonstrukci budou, 
jeho vitalitu sníží a strom bude pouze živořit. Jako kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin 
vysázíme 15 kusů sazenic listnatých dřevin jírovců pleťových a 
jasanů ztepilých. 
Podle projektové dokumentace bude v rámci rekonstrukce na náměstí 
nově vysazeno ve dvou řadách 18 kusů dřevin, jedná se o višeň 
chloupkatou (Prunus subhirtella „Fukubana“). Její koruna roste zprvu 
vzpřímeně, přičemž delší a postranní větve se rozkládají do stran a 
tvoří spíše plošší, deštníkovitý tvar. Listy jsou stejné jako na višních, 
tedy opadavé, široce elipčité, jemně pilovité při okrajích. Raší až po 
odkvětu, v létě jsou sytě zelené a na podzim se barví do zářivých 
odstínů zlatavé, oranžové a ohnivě červené. Fukubana je na podzim 
opravdu nepřehlédnutelná. Tato nádherná dřevina dorůstá výšky 5 m, 

má rozložitou korunu až 4 m. Je mrazuvzdorná a velmi dekorativní. 
Květy mají v průměru 2,5 až 3 cm, jsou růžové, poloplné ve svazku 
po 3 až 5 ks. Kvete bohatě na konci dubna před olistěním, kvetení je 
velmi efektní. 
Na letošní jaro a léto také plánujeme rozšíření květinového mobiliáře 
a jeho osázení květinami a výsadbu trvalek (růže a podobně) do 
některých zatravněných ploch.  
Budeme i nadále pokračovat v posuzování zdravotního stavu dřevin 
rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví Města Kaplice nejen 
zde v Kaplici, ale i v okolních obcích. Odborný znalecký posudek 
zdravotního stavu jednotlivých dřevin stanoví jejich provozní 
bezpečnost a další perspektivu, a zároveň nám slouží jako podklad 
pro rozhodování, jak nejlépe skloubit péči o zachování co největšího 
množství zeleně s nutností kácení některých dřevin. 
Velmi uvítáme vaše náměty, názory a připomínky k této 
problematice a děkujeme za ně. Budeme vás průběžně seznamovat 
s našimi záměry na zlepšování stavu zeleně v našem městě a těšíme 
se na spolupráci s vámi.  

Ing. Eva Bímová, odbor správy majetku Města Kaplice,  
odbor správy majetku Města Kaplice 

 

 Vyhrazená parkovací místa v Kaplici 
 

Na základě pověření Rady města Kaplice žádáme občany (fyzické i 
právnické osoby), aby vyjádřili zájem o zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa pro osobní automobily a to prostřednictvím e-
mailu (trs@mestokaplice.cz; karel.cajan@mestokaplice.cz) nebo 
telefonicky – 380 303 107, 380 303 105 či 602 790 561, 721 013 243 
a to v období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013. 
Na základě výše uvedeného zájmu budou  vytypovány lokality na 
odstavných plochách a parkovištích ve vlastnictví města Kaplice ke 
zřízení vyhrazených parkovacích míst s tím, že již nepůjde o 
vyhrazená parkovací místa přímo na registrační značky osobních 
motorových vozidel, ale o vytypovaná místa pro více vozidel, která 
budou označeny příslušným dopravním značením na začátku a konci 
úseku. Předběžná cena za možnost parkovat na vyhrazeném 
parkovacím místě (dané lokalitě) bude cca 3000 Kč/osoba/rok s tím, 
že si každý zájemce zažádá Odbor dopravy a silničního hospodářství 
MěÚ Kaplice a ten vydá rozhodnutí na jeden rok, které bude možno 
vždy na základě žádosti zájemce 3 x prodloužit bez poplatku. 
Samozřejmě první rozhodnutí je ze zákona zpoplatněno částkou 1000 
Kč. Osazení dopravního značení v příslušných lokalitách určených 
pro vyhrazené parkování bude pro zájemce realizováno zdarma. 
Další vámi požadované informace vám sdělí pracovníci Odboru 
dopravy  a silničního hospodářství MěÚ Kaplice na výše uvedených 
kontaktech. 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice, 
Mgr. Bc. Karel Čajan 

 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Kurz německého jazyka  pondělí v 18.00 hodin 
Kurzy Univerzity třetího věku (1x za 14 dní) středa ve 13.00 hodin 
Kaplický čtvrtek (1x za měsíc) čtvrtek v 18.00 hodin  
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
 

Čtvrté přikázání - ekumenický večer  
Čtvrtek 7. února v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  
 

Kdo je lepší hospodář,  
člověk nebo kůrovec? 
Naším hostem bude Ing. Martin Klewar, vedoucí projektant 
Oblastních plánů rozvoje lesa a specialista ochrany lesa. Přednáška se 
uskuteční ve sborovém domě ČCE Archa. Všichni jste srdečně zváni! 
Vstupné dobrovolné.  
Čtvrtek 21. února 2013 v 18.00 hodin 

 

Sborový dům Českobratrské církve evangelické, Pohorská 865,  
382 41 Kaplice, mobil: 604 738 567, e-mail: kaplice@evangnet.cz, 

http://kaplice.evangnet.cz 
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Postupná likvidace památkové zóny 
v Kaplici 
Při pohledu na vybledlé fotografie kaplických ulic z počátku 
dvacátého století, přepadne nejednoho člověka nostalgie po „starých 
dobrých časech“. Ačkoli realita počátku dvacátého století byla v 
mnohém opravdu daleko méně idylická, než jak si ji dnes nad starými 
pohlednicemi představujeme, můžeme vskutku konstatovat, že město 
samo bylo jednoznačně upravenější a malebnější. Na výrazu města se 
podílely nejen klasicistní fasády často i velmi malých domků, ale 
také celá řada dalších drobných prvků: žaluziové dřevěné okenice či 
dřevěné výkladce malých obchůdků, drobná šestitabulková okna, 
svlaková vrata, ozdobně zpracované vikýře, kamenné lavičky před 
domy, atp. atd... 
Přesně tento klasicistní výraz je tím, co bylo v období socialistického 
panování nejen v Kaplici nejvíce poškozeno a setřeno. Nahradily jej 
utilitární úpravy své doby, naprosto necitlivé vůči jakýmkoli 
estetickým či památkovým hodnotám. Po roce 1989 jsme si naivně 
mysleli, že nastávající období bude znamenat zlom. Nejen pro 
politické změny. Přesně v té době byla totiž také připravována a 
nakonec vyhlášena v Kaplici památková zóna, jejímž smyslem bylo, 
vedle zabránění dalším necitlivým demolicím v samotném srdci 
města, zde stačí poukázat například na velkoplošnou a dodnes 
nezahlazenou demolici celých bloků památkově hodnotných budov v 
prostoru před poštou, právě ochrana průčelí a vnějšího výrazu 
převážně klasicistně upravených městských domů. 
Samozřejmě došlo k odstranění nejviditelnějších chyb. Zmizel 
ohavný šedivý nástřik fasád i kabřinec v parterech domů, město se 
stalo na první pohled pestřejším. Každá jednotlivá obnovovaná 
fasáda znamenala ovšem vyčerpávající zápas s investorem, 
výsledkem byly zpravidla polovičaté kompromisy. Celý problém 
památkové péče v Kaplici totiž tkví především v tom, že zdejší 
obyvatelé jednoduše „nevzali své město za vlastní“, nejde jim o jeho 
obnovu a zkrášlení, naprosto nepochopili snahy o památkovou 
ochranu a rehabilitaci. Nejsou si vědomi ceny svého města.  
I po roce 1989 pokračovaly, byť v menším měřítku, necitlivé 
demolice. V jednom případě došlo dokonce k demolici cenného 
domu v majetku města, navíc domu, který zřejmě obsahoval značné 
množství renesančních konstrukcí. Kdo jiný, než město Kaplice, by 
měl být soukromým majitelům historických domů vzorem? 
V minulém roce ovšem došlo k ještě bezprecedentnějšímu kroku. V 
Masné ulici, v bezprostřední blízkosti náměstí a přímo proti 
památkově chráněnému objektu čp. 200, byly demolovány zbytky 
mnoho let zanedbávaného objektu domu čp. 131 a na jejich místě 
vyrostl mohutný třípodlažní hotelový objekt Corona, který rozsáhlou 
parcelu předchozího objektu téměř bezezbytku vyžil.  
Samozřejmě není nutné zdůrazňovat, že už vzhledem k pouhé 

kubatuře objektu nemá podobná stavba v historicky hodnotném 
městském centru co dělat. Její výška do ulice trojnásobně převýšila 
výšku původního objektu, došlo k zastínění řady drobných, pro 
kaplickou zástavbu charakteristických dvorků. Zcela nevhodné je 
také pojetí samotné fasády s velkoplošnými skleněnými tabulemi v 
přízemí, obkladem z leštěného kamene i relativně velkoformátovými 
okny v patrech. Argument pracovníka památkové péče, že se podařilo 
prosadit pálenou krytinu a vhodnější barevnost fasády, vyznívá v 
dané chvíli téměř tragikomicky.  
Brutální je ovšem také zásah, který majitel objektu provedl na 
sousedícím, fakticky propojeném drobném domku čp. 133 v Dlouhé 
ulici. Došlo k likvidaci původní korunní římsy a krovu, ke zvýšení 
fasády o cca 0,5 metru, o tomto zásahu mimochodem pracovníci 
památkové péče „nic nevědí“, a především, k vybudování naprosto 
nevhodného rozměrného vikýře. I zde nepochybně došlo k 
brutálnímu popření hodnot, které by měla památková péče hájit. 
Samozřejmě lze celou vinu svalit na pracovníky památkové péče, 
bylo by to jistě nejsnazší... Na vině je ovšem především soustředěný 
tlak investora, který, tak trochu, po způsobu novodobých zlatokopů, 
touží ze své nemovitosti vyždímat maximální zisk a nehledí přitom 
nalevo ani napravo... 
Nabízí se už pouze sugestivní otázka: „Co přijde na řadu příště?“ 

Mgr. Martin Šanda, památkář a historik umění 
 

   STREETWORK  
 

Pracovníci NZDM Depo či 
NZDM Molo jdou do terénu!! 
 

Co to znamená? Už za námi 
nemusíte chodit jen do NZDM 
Depoči NZDM Molo, ale nyní i my, 
míříme za vámi! 
 

Co ti nabízíme? 
• POMOC A PODPORU PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, ZÁJMŮ A 

OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ, PŘI JEDNÁNÍ S RŮZNÝMI 
INSTITUCEMI (DOPROVOD NA ÚŘAD, DO ŠKOLY, NA POLICII, 
ATD.) 

• PORADENSTVÍ V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI (DROGY, 
ŠKOLA, ŠIKANA, PARTNERSKÉ VZTAHY, RODIČE, ATD.), POMOC 
V KRIZI 

• PODPORU A UŽITEČNÉ INFORMACE PRO REALIZACI TVÝCH 
NÁPADŮ 

…nebo si můžeme jen tak pokecat… 
Komu je služba určená? Street je pro tebe, pokud je ti 11 až 26 let. 
Kdy se můžeme setkat? Pondělí až pátek 14.00 – 19.00 hodin 
A kde? Kaplice, Benešov nad Černou, Dolní Dvořiště, Malonty a 
další obce určíme podle potřebnosti služby. 
Co ti zaručujeme? ANONYMITU, DISKRÉTNOST, BEZPLATNOST, 
FÉROVOST, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, RESPEKT K TOBĚ A TVÝM 
NÁZORŮM 

Více info na telefonu: 734 435 181,  
e-mail: dominika.mlada@charitakaplice.cz 

 

   Teď můžeme my, p řijít k Vám!  
 

CHARITA KAPLICE. Sociální rehabilitace nyní poskytuje sociální 
službu i v terénní formě – tzn. můžeme ti přijít pomoci zlepšit tvé 
dovednosti a znalosti.  
Komu?  Lidem se zdravotním postižením (lidem s mentálním 

postižením, lidem s duševním onemocněním a 
kombinovaným postižením) 

Kdy?   pondělí až pátek, od 7:30 – 16:00 hodin 
Co se můžeš naučit?  

- Nakupovat,  - vařit,  
- pečovat o domácnost,  - jezdit sám autobusem,  
- pečovat o sebe,   - lépe mluvit s ostatními,  
- pamatovat si důležité věci, - počítat peníze 
- a další… 

Více informací se dozvíte na tel: 731 604 507,  
e–mailu: zdenka.paleckova@charitakaplice.cz,  
v ulici:  Pivovarská 210, 382 41 Kaplice 

 

Brána názor ům otev řena ...  
 

 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci: Infocentrum Kaplice, Linecká 305, 
382 41 Kaplice, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 

Redakce se nemusí ztotožňovat s otištěnými příspěvky.  
Anonymy nezveřejňujeme. 
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   Kaplická knihovna v roce 2012 
 

Městská knihovna v Kaplici registrovala v roce 2012 1.189 četnářů 
(loni 1.170), v tomto čísle je zahrnuto 455 čtenářů do 15ti let. Stav 
knihovního fondu dosáhl na konci prosince 2012 počtu 53.240 titulů: 
20.989 svazků naučné literatury, 31.383 krásné literatury a 868 
brožur. Knihovna loni odebírala 69 druhů periodik (noviny a 
časopisy).  
Při 18.175 návštěvách knihovny si dospělí čtenáři vypůjčili 9.415 
knih naučných a 37.882 knih krásné literatury. V oddělení pro děti se 
půjčilo 3.846 naučných knih a 13.089 beletrie. Periodika opouštěla 
knihovnu v 11.797 případech. Naučná literatura se na obou 
odděleních knihovny půjčovala o něco méně než loni, ale o to větší 
oblibu u dětí i u dospělých zaznamenala beletrie.   
V rámci meziknihovní výpůjční služby se na kaplickou knihovnu 
kolegové s úspěchem obrátili s 314 požadavky a naše knihovna si pro 
čtenáře půjčovala z jiné knihovny 174 krát.  
887 návštěvníků využilo v knihovně Internet. Na těchto číslech se 
krom knihovny v centru města podílely i obě naše pobočky, 
v Blansku a nahoře na Sídlišti 9. května. 
 

Nejpůjčovanější tituly 
V oddělení pro děti se staly nejpůčovanější knížkami: příběh pro 
malé děti Chystáme se do školky (J. Šandera), knížečka s návody 
ručních prací Vánoční skládanky; Jdeme do školy, vtipně napsaná a 
krásně ilustrovaná knížka O zvířátkách (Z. Palkoska), kniha nápadů a 
inspirací pro děti, které rády výtvarně tvoří - 52 nápadů pro děti na 
každý týden v roce; Nejkrásnější česká říkadla; Hrátky s korálky a 
drátky (R. Fleková), lidová říkadla s cvičením Kutálí se ze dvora, 
francouzský komiks pro dívky Pupíky (Delaf, Dubcová); Barbie (M. 
Fabianowska); Deník (A. Frank) a obrázkové leporelo Jak to chodí u 
hasičů (D. Winklerová).   
 

V oddělení pro dospělé by vyhrál se 36 výpůjčkami za rok detektivní 
román Mafie v Praze (M. Viewegh). Následuje ho román pro ženy, 
vyprávějící spletitý a citově rozbouřený příběh dvou přítelkyň - 
Kukaččí mládě (M. Váňová), český psychologický román napsaný 
s jemným humorem - Štěstí Aloise Peina (M. Váňová), mystický 
příběh, který bodoval už loni - Andělé v mých vlasech (L. Byrne), 
lékařský thriller Úskok (K. McClure) a román pro ženy Matka 
v koncích (S. Monyová).  
Mezi naučnou literaturou byl největší zájem o tyto publikace:  
Němčina pro samouky, Velká encyklopedie her, Dcery Habsburků na 
cizích trůnech, Němčina – přehled středoškolské gramatiky, Trůn a 
popraviště.  
 

   Korálky do dálky 
 

Projekt Projekt „Korálky do dálky“ je určen všem - dětem, dospělým, 
školám, organizacím i firmám. K účasti stačí jen chuť, trocha 
manuální zručnosti a krapet volného času. Podle návodu během 
chvilky vytvoříte několik exotických korálků, které následně 
navlečete a předáte organizátorům - osobně v průběhu akcí Bwindi 
Orphans nebo poštou na naší adresu. Postupně společně vytvoříme 
jeden velmi dlouhý řetěz vyrobený námi všemi, kdo se do projektu 
zapojí.   
Městská knihovna Kaplice se do projektu zapojí od února do května 
2013 v oddělení pro děti a mládež. Přijďte si vyrobit a navléknout 
korálky do dálky. Těšíme se v knihovně!  
 

   Prázdninový den v knihovn ě 
 

7. února 2013 od 12.00 – 16.00 hodin 
(dílnička, kvízy, čtení, deskové hry)  
 

Holky, kluci pozor! Anketa : Která kniha, vydaná v roce 2012, se 
vám nejvíce líbila? Anketní lístky najdete v knihovně, hlasujte do 20. 
3. 2013.  
 

Novinky v knihovně: půjčujeme CD (pohádky, příběhy) i deskové 
hry domů.  

Městská knihovna Kaplice 
 

   Wellness hotel Corona  
 

Placená inzerce 
 

Vážení  přátelé, klienti a příznivci sportu, touto formou bychom Vám 
chtěli ještě jednou poděkovat za projevenou přízeň  v roce minulém a 
popřát Vám neméně úspěšný rok 2013. 
Zároveň bychom Vás chtěli informovat o novinkách v našem fitness - 
wellness centru CORONA. V duchu novoročních předsevzetí  jsme 
pro Vás rozšířili nabídku našich sálových hodin (skupinových 
cvičení) o hodinu BOSU CORE a o několik  hodin RACE WALKER 
s Karlem a Štěpánkou. Rozvrh našich cvičení najdete níže. 
Dále jsme pro Vás připravili pravidelné a jednorázové kurzy 
snowboardu pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií, 
pod vedením profesionálních lektorů s mnohaletou praxí. Více 
informací na recepci našeho centra, osobně či na tel. čísle: 380 426 
789 nebo 777 714 521.   
Další novinkou pro příznivce dobrého vína a klidného prostředí je 
otevření naší stylové vinárny. Pravidelná otevírací doba ST, PÁ, SO 
od 18.00 hod.  
Novinky a aktuální informace sledujte  na www.coronahotel.cz nebo 
na Facebook: wellness hotel Corona.  

Těšíme se na Vás, personál hotelu Corona 
 

Přijmeme recepční, znalost AJ, NJ, praxe v oboru. Životopis 
zasílejte na e-mail: manager@coronahotel.cz 

 
 

Staňte se žáky kaplické st řední školy! 
 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice přijímá pro školní rok 2013/2014 
žáky do těchto studijních a učebních oborů:  
G, SOŠE – Linecká 368:  
studijní obory:  Gymnázium, 79-41-K/81 – z 5. tříd  
  Gymnázium, 79-41-K/81 – z 9. tříd    
  Obchodní akademie, 63-41-M/02 
Den otevřených dveří:  úterý 12. února 2013     
 

SOU – Pohorská 86:  
učební obory:  Mechanik opravář motor. vozidel, 23-68-H/01 
  Opravář zemědělských strojů, 41-55-H/01 
  Operátor skladování, 66-53-H/01 
  Strojní mechanik, 23-51-H/01 
  Kuchař-číšník, 65-51-H/01 
nástavbové studium:  Podnikání, 64-41-L/51 
Den otevřených dveří: čtvrtek 14. února 2013 od 14:30 hod. 
 

Přijímací zkoušky se nekonají.  Podrobná kritéria přijímacího řízení 
včetně počtu  přijímaných žáků do jednotlivých oborů jsou od 31. 
ledna 2013 zveřejněna na webových stránkách školy 
(www.geukaplice.cz).  
 

          POZVÁNKA  
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice 

 
srdečně zve rodiče a žáky se zájmem studovat obory Gymnázium 
nebo Obchodní akademie na setkání, kde mohou blíže poznat 
nejen prostory a klima školy, ale také své budoucí učitele. 
Setkání se uskuteční v úterý 12. 2. 2013 od 16 hodin v budově 
Gymnázia, SOŠE, Linecká 368, Kaplice. 

Na setkání se těší kolektiv učitelů 
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5. 2. Z ROŽMITÁLU DO OMLENI ČKY   10 km 
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Rožmitálu na Šumavě. Trasa: 
Rožmitál na Šumavě – Močerady – Zahrádka – Vracov – Omlenička, 
autobus v 13.36 nebo 14.11 hodin.  
12. 2. Z KAPLICE DO RYCHNOVA NAD MALŠÍ  10 km  
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Zámeček – Ješkov – 
Všeměřice – Rychnov nad Malší, autobus v 13.20 hodin.  
19. 2. Z KAPLICE DO BESEDNICE   11 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Suchý vrch – Na Papírně – 
Přísečno – Bída – Besednice, autobus v 13.28 hodin.  
26. 2. Z MALČE PŘES SV. JÁN NAD MALŠÍ DO VELEŠÍNA 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče – po Z. – 
Chlum – Pod Horou – Sv. Jan nad Malší, autobus (Velešín nebo 
Besednice)                      10 – 15 km 
 

   Šachový Amatérkap 
 

Dne 22. 12. 2012 proběhl 11. ročník šachového turnaje „Amatérkap“, 
který tradičně pořádá MO ČSSD Kaplice a šachový oddíl Spartak 
Kaplice. 11 ročníku se zůčastnilo celkem 20 hráčů.  
Pořadatele potěšila účast čtyř mladých hráčů ve věku 10 let. Tito 
hráči – Dureje Jan, Šimůnek Libor, Kulík Michal a Dolanský Lukáš 
jsou velkým příslibem pro tuto „královskou hru“. Protipólem těchto 
mladíků byl nestor tohoto turnaje pan Karel Čajan (74 let).  
Turnaj zahájil místostarosta města a zároveň předseda MO ČSSD 
Kaplice pan ing. Pavel Svoboda, který popřál všem hráčům hodně 
„šachového“ štěstí a do nového roku zdraví, štěstí a pohodový průběh 
roku 2013.  
Pořadatelé děkují sponzorům tohoto turnaje: OVV ČSSD Český 
Krumlov za nákup 9 kaprů, městu Kaplice za dárkové balíčky, 
šachovému oddílu za poskytnutí šachové techniky, kavárně u Ševčíků 
za poskytnutí salónku a zázemí.  
Vítězem turnaje se stal Václav Šafránek. Druhý byl Marián Lauko. 3. 
Jar. Kašpar, 4. Lukáš Dolanský (10 let), 5. Václav Lefler.  

Za pořadatele MO ČSSD Jiří Ševčík, 
Spartak Kaplice Václav Komenda   

 

  Charitní pe čovatelská služba Kaplice  
 

rozšiřuje svoji činnost 
 

Sociální služba Charitní pečovatelská služba (dále jen CHPS) 
Kaplice, která poskytuje své služby na ORP Kaplice pod hlavičkou 
nestátní neziskové organizace Charita Kaplice již od roku 2008 nyní 
rozšiřuje svou činnost. V roce 2013 se rozhodla CHPS Kaplice 
k rozšíření své územní působnosti a také rozšíření činností, které 
svým uživatelům nabízí.  
CHPS Kaplice nabízí seniorům a zdravotně znevýhodněným 
občanům od věku 19-ti let pomoc při základních úkonech péče o 
vlastní osobu a také pomoc v péči o domácnost. Jedná se o úkony 
jako např. úklid, nákup, vyřízení pochůzek u lékařů, na úřadech, 
doprovod k lékaři, praní a žehlení prádla, osobní hygiena apod. Mimo 
tyto základní činnosti poskytuje CHPS Kaplice také činnosti 
nadstandardní, jako např. doprava služebním vozem, dohled nad 
uživatelem, úklid společných prostor v bytovém domě…apod. 
Našim uživatelům jsme doposud nabízeli také možnost zapůjčení 
kompenzačních pomůcek. Tuto činnost od ledna 2013 již nabízíme 
všem potřebným lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy by jim na 
přechodnou dobu mohla naše kompenzační pomůcka pomoci 
překonat nepříznivou zdravotní situaci. Jedná se např. o  dobu, než si 
klient zajistí vlastní pomůcku, dále zápůjčky z důvodů, kdy se klient 
vrací z nemocnice nebo jiného zařízení a pomůcku potřebuje pro 
kvalitnější a samostatnější život, případně k rehabilitaci, apod.  
V současné době disponuje drobnějšími pomůckami, jako jsou 
chodítka – čtyřkolová nebo čtyřbodová, invalidní vozík, toaletní 
křesla, sedačky do sprchy či vany a jiné.  

Současně s nabídkou půjčování kompenzačních pomůcek 
rozšiřujeme naši územní působnost a to do obcí, které již neleží 
v regionu Kaplicka, ale jsou v jeho těsné blízkosti a často do těchto 
obcí nezajíždí žádná jiná pečovatelská služba. Své služby nyní 
nabízíme v regionu Trhosvinenska – v obcích Svatý Jan na Malší a 
Ločenice a jim přilehlých obcí, dále v obcích Slavče, Mohuřice, 
Záluží, Dobrkovská Lhotka a Dolní Lhotka.  Z oblasti 
českobudějovicka a českokrumlovska jsme schopni zajistit péči a 
pomoc potřebným lidem z obcí Římov, Dolní Vesce, Dolní a Horní 
Třebonín, Mojné, Záhorkovice, Mirkovice, Malčice, Zubčice a jejich 
blízkého okolí.   
Naše služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku a na 
základě uzavřené smlouvy o pečovatelské službě, případně smlouvy 
o nájmu kompenzační pomůcky. Veškeré další informace o naší 
činnosti jsou k dispozici na našich webových stránkách 
www.charitakaplice.cz. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme i na 
mailové adrese chps@charitakaplice.cz, případně na telefonních 
číslech 731604402 a 731604449. 

Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice 
 

   Atleti ZŠ Školní v Praze  
 

12. 1. 2013 se atleti ZŠ Školní, startující v barvách Sokola České 
Budějovice, zúčastnili halového přeboru Jihočeského kraje starších a 
mladších žáků a žákyň. Závody se konaly v Praze na Strahově, neboť 
v našem kraji není vhodná hala.  
Pro mladé atlety bylo obrovským zážitkem, že si mohli zazávodit 
v hale s 200 m dlouhým okruhem, klopenými zatáčkami a všemi 
atletickými sektory. Měli možnost porovnat svoji výkonnost 
s vrstevníky celého kraje a zužitkovat tréninkové úsilí. Za své výkony 
se rozhodně stydět nemusí. Šestice závodníků přivezla 5 medailí a 
řadu dalších dobrých umístění, vesměs v osobních rekordech. 
Filip Bárta (mladší žáci) se stal přeborníkem kraje v běhu na 60 m a 
ve skoku dalekém (510 cm!), Jaroslav Gall (mladší žáci)  doběhl 
šestý v běhu na 60 m a ve skoku dalekém obsadil třetí místo. Velkým 
překvapením pro všechny byly výkony Jiřího Poláka (starší žáci). 
Hned ze svých prvních závodů přivezl 2 bronzové medaile (skok 
daleký – 571 cm!, běh na 150 m) a v běhu na 60 m obsadil čtvrté 
místo. 
Stranou nezůstaly ani mladší žákyně Patricie Gondeková (60 m) a 
Kateřina Kopačková (800 m). Shodně dosáhly na svých tratích 
pátého nejlepšího času. 
Nejmladším účastníkem byl Tomáš Kratochvíl (přípravka), který 
startoval v kategorii mladších žáků. V běhu na 60 m sice na starší 
závodníky nestačil a skončil uprostřed startovního pole, ale výrazně 
si vylepšil osobní rekord.  

Vladimír Kratochvíl, trenér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice            únor 
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   Valentýnské menu  
 

ve Slovanském domě 
 

Žáci naší školy G, SOŠE a SOU Kaplice obor kuchař-číšník pod 
vedením učitelů odborného výcviku a zaměstnanců Slovanského 
domu  budou i v letošním roce zajišťovat a připravovat rozmanité 
gastronomické akce a pohoštění. 
V měsíci únoru pro vás připravujeme již tradiční VALENTÝNSKÉ 
MENU ve středisku praktické výuky žáků Slovanském domě. 
Pohoštění v podobě 3-chodového menu bude pro vás nachystáno na 
čtvrtek 14. února. Můžete se těšit na hovězí vývar se šunkovým 
svítkem, kuřecí špíz s cherry rajčátky s přílohou a sladkou tečku 
tiramisu. 

Ilona Straková, G, SOŠE a SOU Kaplice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Co Fantovka nabízí?  
 

Jsme školou, která podporuje demokratické principy, je vstřícná 
názorům dětí i rodičů, usiluje o spolupráci všech, kteří se podílejí na 
výchově a vzdělávání mladé generace. 
Podporujeme zdravý životní styl spojený s ochranou životního 
prostředí. O tom svědčí dlouhodobé projekty ve spolupráci 
s Odborem životního prostředí MěÚ Kaplice a Centrem pro 
ekologickou a globální výchovu Cassiopeia se sídlem v Českých 
Budějovicích. Podařilo se nám osázet Suchý vrch listnatými stromy, 
o které se již třetím rokem staráme. V současné době probíhá ve 
škole celoroční projekt „Čtyři roční období v zahradě“ spojený se 
slavnostmi a trhy pro rodiče a veřejnost. Naše škola je zapojena do 
řady dalších projektů, jedním z nich byl mezinárodní projekt 
evropských škol Comenius, v rámci něhož jsme spolupracovali 
s osmi evropskými školami a naši školu navštívili učitelé i žáci 
z Francie, Španělska, Walesu, Norska, Německa, Rakouska, Turecka 
a Řecka. Za zmínku stojí i spolupráce se školami v Rapšachu a Horní 
Stropnici v rámci projektu „Školy pro venkov“. V oblasti prevence 
spolupracujeme s neziskovými organizacemi Elio o. s., ACET ČR o. 
s. a Střediskem výchovné péče Spirála, které připravují pro žáky 1. i 
2. stupně preventivní programy jak na půdě školy, tak v přírodě. 
Dlouhodobě se podílíme na spolupráci s místními zařízeními a 
organizacemi jako MŠ, Gymnáziem, SOŠE a SOU Kaplice, DDM, 
Domovem pro seniory, Městskou knihovnou ad. Škola nabízí žákům 

podle zájmu řadu kroužků s jazykovým, tělovýchovným hudebním a 
výtvarným zaměřením. 
V posledních letech naši žáci obsazují přední místa v okresních 
olympiádách z anglického a německého jazyka. Vynikajících 
výsledků dosahujeme v oblasti sportu, a to zejména v atletice a 
florbalu.  Naše družstva žáků 2. stupně pravidelně obsazují přední 
místa na stupních vítězů v okresních kolech Poháru rozhlasu, 
přespolního běhu a v minulém školním roce jsme jako škola obsadili 
1. místo i v okresní Atletické olympiádě.  Rovněž družstvo žáků 1. 
stupně v posledních dvou letech zvítězilo v okresním kole Atletické 
olympiády 1. stupně. Mimořádný úspěch jsme zaznamenali ve 
florbalu, kdy se družstvo našich žákyň letos již potřetí za sebou stalo 
vítězem regionálního kola s postupem do kola celostátního.  
V rámci projektu EU Peníze školám se nám podařilo vybavit školu 
ICT technikou, takže v 10 třídách 1. stupně používají vyučující tzv. 
interaktivní tabule, díky nimž jsou hodiny nejen zajímavější, ale i 
zábavnější.  Stejnou technikou se nám podařilo vybavit i odborné 
učebny 2. stupně. Kompletně nové vybavení má učebna informatiky. 
Rekonstrukcí tělocvičny jsme získali kvalitní zázemí nejen pro výuku 
tělesné výchovy, ale i volitelných předmětů a zájmových kroužků. 
Víme však, že školu nedělá jen vybavení, ale především dobrý a 
kvalifikovaný sbor. V posledních letech jsme absolvovali řadu 
školení, díky nimž jsme získali nejen nové znalosti, ale naučili se 
používat nové formy a metody práce. Řada učitelů se vzdělávala 
v oblasti kritického myšlení, které se stalo přínosem pro naši práci 
v oblasti získávání čtenářských dovedností. V současné době se nám 
podařilo získat grant z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v oblasti podpory dalšího vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení. Rok a půl trvající  vzdělávací 
cyklus, který náš pedagogický sbor absolvuje, má  za cíl zkvalitnit 
výuku za pomoci vyučovacích metod a organizačních forem, které by 
měly podpořit atraktivitu vzdělávání. Učitelé budou umět ještě lépe 
zapojovat žáky do týmových prací, projektového vyučování, využívat 
metody brainstormingu a rozvíjet jejich kreativní myšlení. Školení 
umožní našim pedagogům zkvalitnit i jazykové dovednosti a 
dovednosti v práci s počítačem. 
Dobré jméno školy je výsledkem práce pedagogického sboru, který 
dokáže táhnout za jeden provaz a v mnohém se mu povolání stalo 
koníčkem. 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Bleší trh – poděkování 
19. a 20. prosince 2012 proběhl na kaplickém náměstí Bleší trh 
Charity Kaplice. Návštěvníci si mohli vybrat různé věci od oblečení 
za pětikorunu po elektroniku za stovku. Součástí trhu byl i prodej 
výrobků uživatelů s postižením - Sociálně terapeutické dílny 
Kolbenka, dětí a mládeže ohrožených nežádoucími společenskými 
jevy - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo a Depo a 
uživatelů Charitní pečovatelské služby. Nechyběly ručně vyráběné 
vánoční svícny a ozdoby. Z výtěžku této akce budou financovány 
jednotlivé sociální služby a jejich provoz.  
Děkujeme Všem návštěvníkům za podporu, včetně Městu Kaplice a 
Kulturnímu informačnímu centru Kaplice.        Charita Kaplice  
 

Domov pro seniory Kaplice 
Děkujeme všem organizacím, sponzorům a občanům, kteří podpořili 
Domov svojí činností, finančním nebo věcným darem v roce 2012. 
Vážíme si Vaší přízně a pomoci při poskytování kvalitní služby. 
Všem přejeme jen to nejlepší do roku 2013. 

Mgr. Vladimíra Holczerová, ředitelka 
 

   Pozvánka na akci za humny 
 

Maškarní v Omleničce 
Zveme vás na Dětský maškární bál  v sobotu 16. února  v Omleničce 
v sále místního pohostinství. Začátek v 15:00, akcí provází a hraje 
skupina Saxa Brom. Pro děti jsou připravené soutěže a bohatá 
tombola. 
 

 

Základní škola Kaplice, Školní 226 
 

 

POZVÁNKA K ZÁPISU  
DO PRVNÍCH TŘÍD  

 

zápis se uskuteční 
ve čtvrtek 14. února 2013 od 14.00 do 17.00 hod. 

a v pátek 15. února od 14.00 do 16.00 hod. 

ZÁPIS do 1. tříd na ZŠ Fantova 

 
14. 2. od 14:00 – 17:00  

a 15. 2. od 14:00 – 16:00 
Ve školním roce 2013/14  

jsme připraveni otevřít dvě 1. třídy, 
 třídními učitelkami budou Renata Tvarohová 

 a Pavla Matějíčková. 
 

Tiskopisy ke stažení:   
www.fantovka.cz  - pro rodi če 
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   20 let Svazku m ěst a obcí Pomalší 
 

Myšlenka založení Svazku měst a obcí Pomalší (SMO, nebo svazek) 
vznikala v druhé polovině roku 1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána 
všechna města a obce, jejichž katastr zasahuje do povodí Malše.  Jedna  z 
důležitých schůzek zástupců obcí se uskutečnila 23. 11. 1992, a to za 
účasti 7 obcí. Zde byly připraveny cíl a předmět svazku, návrh  stanov, 
sídlo a působení svazku a další potřebné náležitosti. Ustavující schůzka 
se uskutečnila 16. prosince 1992 v Římově, který se posléze stal sídlem 
SMO. Schůzky se zúčastnili zástupci obcí: Doudleby, Malonty, 
Netřebice, Roudné, Římov, Svatý Jan nad Malší, Velešín, Vidov. Na 
schůzku se nedostavili zástupci obcí Besednice, Benešov nad Černou, 
Kaplice, Plav, Pohorská Ves.  Omluvilo se Dolní Dvořiště s tím, že nemá 
zájem o práci ve svazku.   
Na  ustavující schůzce byl založen svazek pod názvem „Svazek měst a 
obcí regionu Pomalší“  jako dobrovolná nepolitická organizace, která 
sdružuje obce, jejichž katastrální území je v povodí řeky Malše na území 
okresů Český Krumlov a České Budějovice. Svazek vznikl jako 
samostatná právnická osoba, založena v souladu s občanským 
zákoníkem.  Předmětem a cílem činnosti svazku je řešení dopadů na 
hospodaření obcí a jejích obyvatel v souvislosti s existencí vodní nádrže 
Římov a řeky Malše, a to v následujících oblastech: Ochrana životního 
prostředí; likvidace a ukládání domovního odpadu; zásobování vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod; zemědělská prvovýroba, lesní 
hospodářství a ostatní podnikatelská činnost; postupné přecházení na 
ekologicky čistá paliva – plynofikace, elektrifikace; správa, údržba a 
provozování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů; úkoly v 
oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.  
Nejvyšším orgánem svazku je  Valná hromada.  Svazek řídí tři jednatelé, 
dva revizoři a odborní poradci. Tyto funkce jsou dobrovolné, bezplatné. 
Jednateli Svazku byli tehdy zvoleni: Vladimír Koupal, starosta Římova, 
Petr Kodad, starosta Vidova, Dalibor Janák, místostarosta Velešína.  
Revizory se stali  Ing. Jaroslav Příhoda, starosta Netřebic, Ing. Jiří 
Kučera, starosta Svatého Jana.  Volební období bylo a je dvouleté.  
SMO regionu Pomalší bylo zaregistrováno dne 13. 1. 1993. Za dobu 
dvaceti let svazku se stávala členy, popř. končila členství  řada měst a 
obcí. Dnes tvoří Svazek 21 měst, městysů a obcí: Besednice, Borovnice, 
Bujanov, Doubravice, Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, Ločenice, 
Mokrý Lom, Nedabyle, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Plav, Roudné, 
Římov, Soběnov, Střítěž,  Střížov, Svatý Jan nad Malší, Velešín a Vidov, 
z celkovým počtem 20982 obyvatel.   
V roce 2001 došlo ze zákona o obcích a občanského zákoníku ke změně 
zájmového sdružení právnických osob na dobrovolný svazek obcí (DSO). 
Stanovy, název, sídlo svazku zůstalo beze změn.  
Ve funkci jednatelů a revizorů – členů revizního výboru se vystřídala celá 
řada starostů jednotlivých obcí. Dnešními jednateli jsou, nebo byli 
potvrzeni pro další období: Vladimír Koupal, místostarosta obce Římov 
(od r. 1993), Mgr. Josef Klíma, starosta města Velešín (od r. 2003), Ing. 
Tomáš Šedivý, starosta obce Vidov (od r. 2011). Hospodaření svazku je 
pokrýváno členskými příspěvky a penězi z různých dotačních titulů. Z 
dotace je částečně placen poradce svazku, dílčí náklady na účetní hradí 
svazek . 
S iniciativy SMO Pomalší došlo 3. 1. 2005 k založení neziskové Místní 
akční skupiny (MAS) Pomalší o.p.s. se sídlem ve Velešíně (provozní 
kancelář Netřebice). Členy  organizace mohou být jak právnické, tak i 
fyzické osoby. Prostřednictvím této společnosti si tak mohou  „sáhnout“ 
na peníze z EU, a to nejenom obce, ale i různé společenské organizace, 
spolky, zemědělské organizace, drobní podnikatelé. Malý výčet 
realizovaných akcí z posledních let:  Obec Římov – výměna oken a 
oprava fasády ZŠ, Soběnov – rekonstrukce víceúčelové budovy, Jezdecký 
klub Vladykův dvůr – Klubovna, Zubčice – výměna oken víceúčelové 
obecní budovy, Kaplice – revitalizace hřiště, Nedabyle – obnova hřiště 
ZŠ, Velešín – modernizace hasičské zbrojnice, Plav – Centrum seniorů, 
Společnost přátel Velešína – Kantůrkovec obnova oken a fasády, Roudné 
– parkové úpravy a oprava autobusových zastávek, Vidov, Nová Ves  – 
úprava veřejných prostranství, Hrady na Malši – konzervace zříceniny 
Pořešín 2. etapa, Velešín – revitalizace sakrálních staveb, Heřmaň – 
revitalizace pomníku padlým a Božích muk, Zubčice – oprava 
komunikace, Mokrý Lom – bezdrátový  informační systém, Český 
rybářský svaz – inovace materiálně technického vybavení školícího 
zařízení, Zubčice – výměna oken, dveří v ZŠ, Soběnov – stavební úpravy 
pč. 28 a 53, Doudleby – dětské hřiště, Mirkovice – modernizace vytápění, 
Plav – Centrum seniorů – závěrečná etapa, Nová Ves – dostavba  
tenisového kurtu, ZD Netřebice – modernizace čističky máku atd. 

Ne vždy se obce ve svazku shodly na společném postupu, např. ve svozu 
a třídění komunálního odpadu, ceně vodného a stočného (ono to ani ve 
skutečnosti nelze), ale celkově vždy nakonec zvítězila nosná myšlenka, 
která stála u zrodu SMO Pomalší: sladit zájmy a spojit síly obyvatel 
svazku tak, aby došlo ke zkvalitnění života v celé oblasti naší malé 
„Pomalšské republiky“. 

Vladimír Koupal & Josef Klíma, jednatelé SMO Pomalší 
 

   Pohádka ze sout ěže DDM  
 

Vítězná pohádka literární soutěže DDM v kategorii dospělých. Další 
práce můžete najít  na webové stránce www.ddmkaplice.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V jednom malinkém městečku, 
na nevysokém kopečku, 
za řekou, jejíž proudy mění 
běh světa, život v okamžení 
žil skrytý v stínu lesa skřet. 
 

Byl malý, spíše zavalitý, 
nožky mu skoro nevidět, 
přesto však skákal, jak byl 
hbitý. 
Děti by mohly závidět. 
 

Sušil si býlí, čaje vařil, 
nakládal plody, žaludy. 
Živil se mlhou, kterou smažil, 
chytal si mouchy u vody. 
 

Nejdříve zcela samotářsky 
obýval místní Suchý vrch, 
nesnášel výčitky a nářky. 
Kvůli nim od rodičů prch. 
 

A pak ji spatřil v kapradiní 
nádhernou vílu jeho snů. 
Rozum se divil, co srdce činí. 
Pryč je samota jeho dnů. 
 

Smutek se střídá s obavami, 
naděje zase s radostí. 
Zda-li ji potká pod hvězdami? 
Či čím ji příště pohostí? 
 

Každý den delší století, 
noc ještě větší prokletí,  
proto, když znovu vidí krásku, 
neváhá a  vyzná lásku. 
„Co může ještě ztratit teď?“ 
 

Je příliš přísný elfí svět. 
Srdce se nesmí jen tak dát. 
Je třeba na zákonech lpět 
a cennost velkou darovat. 
 

Úkol to plný otazníků – 
dar nedozírné ceny??? 
Je ale spousta nápadníků 
s pokusy pouze třemi. 
 

Zlato má cenu nejvyšší 
a každou ženu potěší, 
když bez zbytečných prázdných 
slov 
navlékne na prst tento kov. 
 

Tak dnem i nocí kope hlínu, 
přesýpá písek, rašelinu 
a sbírá zrnko za zrnkem, 
až přijde jednou s prstýnkem. 
 

Září až oči přecházejí, 
přesto je ale odmítnut. 
„Co tedy vlastně ženy chtějí? 
Což netrápí je ani stud?“ 
 

Zdrcen a smutný kráčí domů, 
když uvidí kvést heřmánek. 
Vzpomene pláče, bolesti a 
stonů  
a ví, že darem bude lék. 
 

Nejdříve naučí se čísti 
zaprášených knih lékařských. 
Kořínky, květy, listy, 
to všechno vylouhuje líh. 

Roky se plahočí ve stráních, 
roky u hrnců ve své chýši, 
míchání, sušení, sbírání, 
krmení krys a pokusných myší. 
 

Když na smrt nemocnou 
přítelkyni, 
vyléčil zázračným lektvarem, 
opět se vydal ke kapradiní. 
Tento dar není rozmarem. 
 

Víla se kroutí, vytáčí. 
Možná se i trochu lekne. 
Své prsty s odporem namáčí, 
 pak přece jenom řekne: 
 

„Je to dar moudrý, vznešený, 
pro elfí svět však bezcenný. 
Náš život ubíhá tak trochu jinak 
a čas se vleče jako slimák.“ 
 

Zhrzený skřítek své slzy skrývá. 
„Vím, že náš život neměří čas. 
Bolest jen jednu příčinu mívá. 
A tou je jen láska v nás.“ 
 

„Proto tě prosím má krásná paní, 
alespoň naznač, co je tvé přání. 
Každičké slovíčko na tvých rtech 
bude splněno v hodinách, dnech. 
Každičké gesto tvé ruky spanilé 
vyslyším dřív, než den pomine. 
Každičká myšlenka v tvých očích 
pomůže, poradí, co počít.“ 
 

Kráska ač odpověď prozradit nesmí, 
trochu se rozhlédne v samotě lesní. 
Pozvedne prstík a ukáže na 
skřítka. 
„Tvé srdce!“, vykřikne najednou 
do ticha. 
 

„Nemám už sil vyříznout jej sám.“ 
Odpoví skřítek odevzdaně. 
„Svůj ostrý nůž do rukou ti dám, 
by mého srdce dotkly se tvé 
dlaně.“ 
 

A skřítek obnažuje hruď svou rázně, 
a tělo jeho klesá do hebkého mechu. 
Víla teď napřahuje rychle k ráně, 
ostří proniká bez jediného 
vzdechu. 
 

Červené kapky do trávy dopadají. 
Třpytí se jako rubíny. 
Z každé z nich jahody vyrůstají 
Se zralými plody sladkými. 
 

Zázrak ten obměkčí srdce vílí, 
nevyjme srdce skřítkovo. 
I elfí zákony se někdy mílí 
a láska začne nanovo. 
 

Odloží nůž a zacelí jeho rány, 
hruď polije mu lektvarem. 
Vzbudí jej polibky, neb poznala 
záhy, 
že skřítkova láska je tím darem. 
 

Věra Sládková  
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   Řádková inzerce 
 
Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v  infocentru 
Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerát u 20,- Kč.  
 

Byt k prodeji . Byt 4+1 v Kaplici, zděná bytovka, el. vytápění, 4. 
patro, v centru města, klidná zóna, v dosahu MŠ. ZŠ, pošta, 
poliklinika, obchody. Tel. 607 720 301.  
 

Prodám garáž u školního statku. Cena 80 000,- Kč, při rychlém 
jednání možná sleva. Tel. 607 720 301 
 

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví. Po celkové rekonstrukci, 
nové zařízení včetně. Sídliště 9. května, 4. patro s výtahem. Připojení 
na internet. Nutno vidět. Cena dohodou. Tel. 723 622 383, 
721 846 991.  
 

Pro práci v Rakousku hledáme následující pozice: zedník, tesař, 
elektrikář, svářeč, jeřábník, instalatér. Tel. 725 684 513  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jazykové kurzy v Arše 
__________________________________________________________________________ 

 

Němčina, angličtina.  
Pro začátečníky i pokročilé. 

 

Začátek semestru pondělí 11. února 2013  
30 vyučovacích jednotek ve studijní skupině 4-6 studujících. 

Intenzivní studium zaměřené na komunikační dovednosti  
při hledání práce 

Cena kurzu 2 400,- Kč za semestr  
 

Organizuje: agentura P.R.A.A.s.r.o.,  
informace Květa Pohlhammer Lauterbachová,  

tel. 775 281 052, 777 281 064,  
e-mail: sdruzeni.najihu@centrum.cz 

 

Prodej nepot řebného majetku  
 

Kulturní a informační centrum Kaplice nabízí k odprodeji tento 
nábytek a klávesy. Prohlédnout si nábytek můžete ve středu  13. 
února  a ve čtvrtek 14. února  v době od 13.00 – 16.00 hodin. Tel. 
380 311 388.  
 

skříně Astra s posuvnými dveřmi (2 ks) 100,- Kč / ks   
skříň Astra nástavec   50,- Kč  
skříň Gala s posuvnými dveřmi  100,- Kč 
nástavec skříňový Gala      50,-   
Kuchyňská sestava Asta oranžová 300,- Kč (cena za sestavu) 
(obsahuje dvě skříňky třídvéřové, dvě skříňky dvoudvéřové, dvě 
skříňky jednodvéřové, dvě skříňky zásuvkové) 
Klávesy elektronické   350,- Kč 
 

 

Kaplický Zpravodaj.  Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76,   

uzávěrka 2. čísla 20. 1. 2013. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC 
Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  tel.: 380/311 388, infocentrum@mestokaplice.cz.  
Odpovědný redaktor: Magdaléna Špičáková Bc., redakční rada: Mgr. Stanislav Trs, 

Petr Odložil, Jaroslava Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz          
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků. 

 

Veřejný seminář 
na téma 

 

Mýty a fakta 
důchodové reformy 

 

Netradiční náhled na důchodovou 
reformu při šálku dobré kávy. 

 
Termín konání:  28. 2. 2013, 18.00 hodin 
Místo konání:    Salónek Slovanského  
                          domu 

 

Vzhledem k omezené kapacitě (25 míst) 
je nutná rezervace místa  

na tel. 603 558 329 nebo e-mailem  
na adrese: vavra.kap@tiscali.cz  

nejpozději do 20. února 2013. 
 

Všechny zájemce srdečně zve 
 

Josef Vávra 
Finanční poradce 
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