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   Starost ův sloupek 
 
 

První sobotu  v lednu se návštěva z krajského města šla projít 
ve směru kolem „pivovaru“ na Bělidle ke koupališti. Po 
návratu jsem byl dotázán, zda má město vyhláškou ošetřeno 
uklízení psích exkrementů, protože tato stezka pro pěší je 
lemována psími výkaly a pohyb po ní připomíná obří slalom. 
U nich se s něčím podobným v takovém rozsahu nesetkávájí 
a majitelé psů poměrně zodpovědně výměšky odstraňují. 
Tento stav se bohužel týká i dalších vycházkových lokalit 
v našem městě a chůzi zde při určité parafrázi známého rčení 
lze pojmenovat co krok to trus. Je to smutné, je to tristní, ale 
tady nepomohou vyhlášky a ani Zákon o přestupcích č. 
200/90 Sb. par. 47, písm. d), 
kde se zcela jasně hovoří         
o znečišťování veřejného 
prostranství, neboť vzhledem 
ke složitosti dokazování je 
původce vlastně anonymní. 
Zde, vážení spoluobčané,        
a proto se na vás i touto cestou 
obracím, pomůže pouze 
zodpovědnost, serioznost a 
ohleduplnost vás, kteří jste 
majiteli psů. Za všechny 
ostatní občany si dovolím 
předem poděkovat . 
V určité paraele s výše 
zmíněným proběhla atmosféra 
kolem sněhové kalamity, kterou město spolu s dalšími 
firmami odstraňovalo. Teprve extrémní situace ukazují, co 
zla, sobectví a netolerance je v některých lidech a v plné 
nahotě potvrzují, jak jsme nedokonalí a slabí tvorové. Nelze 
publikovat, jakými výrazy byli mnohdy častováni ti, kteří 
kompletně situaci řešili. Skutečností je, že ti slušní, ti, kteří 
problém řeší sami, a to je dobře, převládají. Jsem povinen 
sdělit, že kalamita byla zvládnuta se ctí a co se týče 
průjezdnosti a průchodnosti patří Kaplice i ve srovnání 
s jinými městy k těm lepším. 
Vážení spoluobčané, asi je potřebné čas od času zapomenout 
na vlastní důležitost a hodnotit záležitosti s určitým 
nadhledem a věcností, protože pak se nám může rozsvítit 
zelená na důležitých křižovatkách života. A to i na těch, před 
kterými zrovna stojíme zavaleni sněhem. 

Ferdinand Jiskra  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Masopust op ět po letech v Kaplici  
 

Tři dny před začátkem 40ti denního půstu (doba 
předvelikonoční) udržovali lidé obyčej Masopustu. Byly to 
poslední dny, kdy si do sytosti užívali zábavy, tance a 
dobrého jídla. Vyvrcholením masopustu byl průvod maškar, 
různé taškařice; muzika vyhrávala do tance a koledníci 
navštěvovali každý dům v obci, kde škádlili hospodáře a 
hospodyni, pohoštěni koblihami, ale především pálenkou a 
podobnými moky na zahřátí, obdarováni výslužkou 
dotancovali až na večerní veselici. Ta obvykle končila 
půlnočním odsouzením a zastřelením masopusta Baccha, 
někde pohřbením basy. Půlnocí musela zábava skončit, hudba 

umlknout, protože lidé 
věřili, že budou-li po 
půlnoci tancovat, objeví 
se mezi nimi sám ďábel, 
oblečený jako cizinec… 
 

Masopustní koleda, jež 
patřila ještě před třemi 
desítkami let v tomto 
jednom z nejjižnějších 
měst republiky k sta-
robylému tradičnímu 
obyčeji, se letos do 
Kaplice vrátí. V ranních 
hodinách v sobotu 18. 
února se koledníci i 
s živou hudbou vydají od 

kulturního domu směrem k náměstí. V 9.00 hodin tu bude 
starosta města požádán o souhlas, aby mohla v okolních 
osadách proběhnout masopustní koleda… Dá-li starosta 
souhlas, proběhnou nejprve tři kolečka na náměstí. Jedno 
kolečko pro starostu, druhé pro město, třetí pro šťastnou 
koledu. Přítomní diváci budou pohoštěni masopustními 
koblihy, které pro tento účel zhotoví učni z Gymnázia, SOŠE 
a SOU Kaplice. Z náměstí se poté koledníci vypraví do osad, 
kde budou pokračovat v tradiční obchůzkové trase.  
V 19.00 hodin se koleda stáhne zpátky do Kaplice. Ve 
Slovanském domě totiž vypukne Masopustní veselice. Jídlo, 
které koledníci vykoledují během koledy, bude prostřeno na 
stolech… Než udeří půlnoc, bude zastřelen Masopust.  
Akce se koná v režii dobrovolných hasičů ze Žďáru a Hube-
nova. Vstup je zdarma.          red 
 

Novohradská ulice / severní strana, část západní  
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 16. ledna 2006 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� odkoupení budovy s číslem popisným 65 na stavební parcele č. 7     

v k.ú. Kaplice a stavební parcelu č. 7 o výměře 149 m² zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Kaplice od současného vlastníka zapsaného 
na LV č. 1822 za cenu 300.000,- Kč  

� odkoupení budovy s číslem popisným 66 na stavební parcele č. 6 
v k.ú. Kaplice a stavební parcelu č. 6 o výměře 157 m² zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Kaplice od současného vlastníka zapsaného 
na LV č. 1835 za cenu 300.000,- Kč  

� prodej pozemkové parcely KN č. 1339/2 o výměře 24 m² ostatní 
plocha v k.ú. Kaplice Ivetě Fleischhackerové, bytem Kaplice 288 za 
cenu 100,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej stavební parcely KN č. 1141 o výměře 20 m² zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Kaplice Marii Štanclové, bytem Kaplice 298 
za cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 753 ulice Míru o výměře 
40,21 m² na stavební parcele č. 2029/30 v k.ú. Kaplice Marii 
Andělové, bytem Kaplice 754 za cenu 426.000,- Kč 

� zveřejnění záměru prodeje volného bytu I. kat. o vel. 1+1 o výměře 
44,44 m² v čp. 751/19 ulice Míru formou obálkové metody – 
vyvolávací cena dle znaleckého posudku  

� zveřejnění záměru prodeje volné garáže o vým. 19,75 m² v čp. 749 
ulice Míru formou obálkové metody – vyvolávací cena 79.000,- Kč  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2029/42 k.ú. Kaplice 
o výměře 5 m² za cenu 200,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 659/2 k.ú. Kaplice o vý-
měře 72 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 591/1 k.ú. Kaplice za 
cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� provedení rozpočtového opatření č. 21 dle předloženého návrhu  
� Dohodu o provozování vodních zdrojů Osovský Dvůr a záso-

bovacích řadů pro osadu Ráveň a Hubenov uzavřenou mezi Městem 
Kaplice a Obcí Střítež  

� Darovací smlouvy uzavřené mezi Městem Kaplice a firmami AGRO 
TRADE s.r.o. Praha, JEDNOTA DS Kaplice, Iveta Mikešová, 
Kostelní 74, Gabriela Kovaříková, Kostelní 75 o poskytnutí 
finančního daru Městu Kaplice na pořízení kamerového systému 
v celkové částce 8.000,- Kč  

� odpis pohledávky ve výši 37.082,40 Kč (faktura č. 101, splatnost     
1. 3. 2001) za firmou Brooklyn s.r.o. z hospodářské činnosti bytů a 
nebytů  
 

II. zamítá  
� prodej prioritních akcií České spořitelny, a.s. na základě 

předložených nabídek firmy Finance Zlín, a.s. Zlín a firmy BH 
Securities a.s. Praha 
 

III. pov ěřuje  
� vedení města, odbor správy majetku a odbor výstavby, ÚP               

a památkové péče MěÚ Kaplice zpracováním návrhu podmínek 
pronájmu parcel pro výstavbu bytových domů v lokalitě „mulda“      
a „bývalé uhelné sklady“- termín do 30. 1. 2006  

� odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice vstoupit do jednání s Krajským 
úřadem, odbor dopravy ve věci zajištění dopravní obslužnosti 
v návaznosti spojů ČSAD a ČSD.  
 

Mgr. F. Jiskra, starosta města J. Kaloš, místostarosta města  
 

 
 
 
 
 

 
4. únor, sobota    od 19.00 hodin 
MATURITNÍ PLES / OSMILETÉ GYMNÁZIUM   
Kulturní dům  
 

Od 6. února, pondělí      

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „MAROKO“ 
Výstava unikátních fotografií ze země severní Afriky. Více str. 5 
Vestibul Kina Kaplice denně otevřeno 8.00 – 17.00 hod. 
 

11. únor, sobota    od 20.00 hodin 

HASIČSKÝ PLES / SDH Pořešín  
Hudba: Veselá muzika. Předprodej vstupenek: tabák u Cinertů nebo 
přes tel. 380 323 047, 723 432 707 
Slovanský dům  
 

11. únor, sobota    od 20.00 hodin 

MUZIKANTSKÝ BÁL 
Kulturní dům    Vstup 70,- Kč  
 

17. únor, pátek    od 20.00 hodin 

HASIČSKÝ PLES / SDH Kaplice  
Slovanský dům  
 

18. únor, sobota    9.00/19.00 hodin 

MASOPUST / Hasiči Žďár a Hubenov 
V 9.00 hod.  koledníci žádají starostu o souhlas / náměstí 
Od 19.00 hod.  Masopustní veselice / Slovanský dům 
Náměstí, okolní obce, Slovanský dům  / Více na str. 1 
 

21. únor, úterý    od 18.00 hodin  

ON THE ROAD – na cestě 
MEXIKO A GUATEMALA 
Cestopisná beseda s Milanem Jánem.  
Kino Kaplice          Vstupné 20,- Kč dospělí / děti zdarma 
 

24. únor, pátek    od 20.00 hodin 

UČITELSKÝ PLES / ZŠ Školní 
Slovanský dům  
 

25. únor, sobota    od 19.00 hodin 

MAŠKARNÍ BÁL   
Tradiční rej masek. Pořádá TJ Spartak. 
Kulturní dům  
 

3., 10., 17. února  (VĚNEČEK)  od 19.00 hodin 

TANEČNÍ KURZ 
Kulturní dům  
 

 
Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.,  
Čtvrtek 2. 2., 18.00 hod., vstupné dobrovolné 
 

Patogenní zóny  
Čarování nebo v ěda?  Přednáší: Mgr. Ing. Pavel Kolá ř 

 
 

   Poslední verze R3/D3 v Infocentru 
 

V infocentru (budova kina) bude od 10. února veřejnosti 
přístupné virtuální promítání poslední verze plánu vedení 
trasy rychlostní komunikace R3/D3, úsek od hranice území 
Jihočeského kraje po hranici s Rakouskem. Promítání máte 
možnost shlédnout ve všední dny denně od 8.00 do 17.00 
hodin.   

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
únor

Vedení města Kaplice  
a Zastupitelstvo města Kaplice  

děkuje všem fyzickým i právnickým subjektům, 
kteří se svým příspěvkem finančně podílejí na 

bezpečnostním kamerovém systému pro zajištění 
ochrany občanů v městě Kaplice. 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
únor

 
 
 
 

 
 

 

 

1. středa   17.30 hod.  157 min.  
2. čtvrtek  20.00 hod. 
Dobrodružný film / ČESKÉ ZNĚNÍ 
 

HARRY POTTER  
A OHNIVÝ POHÁR 
Harry Potter zahajuje svůj čtvrtý 
školní rok na Škole čar a kouzel. 
Ani tentokrát tam není v bezpečí. 
Režie: M. Newell.  
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, 
A. Rickman, R. Fiennes  
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno  
 
 

 

6 pondělí Francouzský dokument /ČESKÉ ZNĚNÍ  80 min.  
17.30 hod. PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ 
  Dlouhá cesta za zachováním rodu. Tučňáci jsou 

hlavními hrdiny výpravného snímku o 
hrdinském zápase přežít. Režie: L. Jasquet 

   Vstup 20,- Kč, mládeži přístupno 
8. středa Česká komedie   108 min.  
9. čtvrtek HRUBEŠ A MAREŠ  
20.00 hod. JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ 
 Příběh dvou outsiderů - kamarádů do nepohody. 

Komedie z ryzí současnosti.  
   Režie: V. Morávek. Hrají: J. Budař, R. Krajčo,   
   M. Donutil, I. Janžurová 
 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
13. pondělí Francouzský thriller   130 min.  
20.00 hod. ŘÍŠE VLKŮ 
  Bývalý policista (Jean Reno) vyšetřuje brutální  

a záhadné vraždy tří žen. Režie: Ch. Nahon 
   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
15. středa Černá komedie ČR/UK   90 min.  
16. čtvrtek SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ 
20.00 hod. Nešťastný Angličan v Praze přemluví taxikáře 

Pavla, aby mu za peníze pomohl na onen svět. 
Pavlovy vražedné metody však nejsou příliš 
účinné… Režie: S. Argo. Hrají: A. Geislerová, 
K. Roden, A. Nyman 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
20. pondělí Dobrodružná sci-fi USA/Německo   103 min.  
20.00 hod. LOVCI DINOSAURŮ 
  Cestování v čase a lov dinosaurů – to byla 

nabídka cestovní kanceláře. Zabití motýla 
v prehistorickém safari však znamenalo zásah do 
běhu evoluce...  v současném světě pak došlo 
k významným změnám a objevili se neznámí 
predátoři. Režie: P. Hyams.  

  Hrají: E. Burns, B. Kingsley, C. McCormack  
   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
22. středa Ruský film / temná fantasy  114 min.  
23. čtvrtek NOČNÍ HLÍDKA 
20.00 hod. Už od nepaměti existovali rytíři - Bojovníci 

Světla a proti nim bojovaly síly Temnoty. Když 
uzavřeli příměří, ustanovily mezi sebou hlídky, 
které dohlížely, aby žádná strana neporušila 
úmluvu… Děj se odehrává v současné Moskvě, 
kde probíhá věčný boj mezi silami světla a tmy. 
Režie: T. Bekmambetov. Hrají: K. Chabenskij,  
V. Meňšov 

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

27. pondělí  Francouzský horor    91 min.  
20.00 hod. NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU 
  Děsivý příběh dvou dívek, které bojují o přežití 

s šíleným psychopatem.  
  Režie: A. Aja. Hrají: P. Nahon, C. de France  
   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 
 

Na březen připravujeme:  
40 LET PANIC, HELE KÁMO, KDO TU VA ŘÍ, 
LEGENDA O ZORROVI, JAK SE KROTÍ 
KROKODÝLI, ŠTĚSTÍ, V MOCI ĎÁBLA, 
ELIZABETHTOWN  

 

   Kaplické kino 2005 
 

Pro ty, které zajímá, jaké filmy se těšily v Kaplici největšímu 
zájmu, přinášíme pořadí nejnavštěvovanějších deseti v roce 
2005.  
 

1.   Madagaskar * dětský, animovaný  USA 
2.   Román pro ženy * česká komedie 
3.   Snowboarďáci * česká komedie 
4.   Štěstí * česká tragikomedie 
5.   Kameňák 3 * česká komedie 
6.   Star Wars: Epizoda III, Pomsta Sithů * sci-fi USA 

7.   Rychlý Stripes * rodinný příběh USA, Jižní Afrika 
8.   Milenci a vrazi * české drama 
9.   Skřítek * česká groteska 
10. Příběh žraloka * dětský, animovaný USA 
 

Do prvé desítky se v Kaplici dostaly výhradně česky mluvené 
netitulkované filmy (převážně snímky české provenience, 
případně dabované pohádky pro děti). Ano, dokonce i 
mládeži nepřístupná třetí Epizoda Hvězdných válek 
vstupovala do většiny tuzemských kin  v českém znění. Pro 
zajímavost uvádíme, že hned 11. filmem, na který se přišlo 
podívat nejvíce diváků, byl německý válečný Pád třetí říše.  
Pro nejbližší měsíce chystá Kino Kaplice únorovou premiéru 
snímku Harry Potter a Ohnivý pohár, v březnu český 
rodinný film Jak se krotí krokodýli nebo také reprízu Štěstí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základní um ělecká škola Kaplice  
si Vás dovoluje pozvat na oslavy 50. výročí založení školy 

 
Pond ělí 6. 3. 2006 v 15.30 hod. / kaple ZUŠ  
Slavnostní zahájení oslav: komorní koncert,  
vernisáž výtvarných prací žáků a učitele  
výtvarného oboru  Mgr. Martina Kubaláka a prohlídka školy 
 
Pond ělí 6. 3. 2006 v 17.00 hod. / kino Kaplice 
Slavnostní žákovský koncert 
Hosté: Nordwaldkammer orchestr z Rakouska 
 
Úterý 7. 3. 2006 v 13.00 hod. / sál KD Kaplice 
Taneční show pro žáky ZŠ a SŠ: k tanci zahrají dvě pop-rockové 
skupiny a komorní soubory hudebního oboru ZUŠ 
 
Středa 8. 3. 2006 v 17.00 hod. / kino Vyšší Brod 
Slavnostní žákovský koncert 
 
Pátek 10. 3. 2006 v 18.00 hod. / kino Kaplice 
Slavnostní koncert: k poslechu zahrají: taneční orchestr Agria a 
žákovský soubor Klapeto 

************************************************ 
V rámci oslav se uskuteční výchovné koncerty pro žáky ZŠ  
Dne 28. 2. 2006 dopoledne / kino Vyšší Brod 
Zahrají dvě pop-rockové skupiny žáků ZUŠ 
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Pozoruhodné drobnosti 
 

Ve třetí sadě snímků kaplických architektonických článků se 
ukrývá zajímavý reliéf s městským znakem. Některé ornamenty 
se zas objevují na stavbách, kde by je člověk hned tak 
neočekávával. Někdy je potřeba dívat se i mnohem výše…    

Daří se Vám zatím 
poznávat tajemné 
drobnosti Kaplice? 
Ještě Vás čekají 
dvě kola…  

red 
 

   O knihách v roce 2005  
 

Leden je měsíc, kdy se hodnotí výsledky uplynulého roku.     
I v městské knihovně v Kaplici jsme bilancovali rok 2005     
a s výsledky bychom chtěli všechny čtenáře seznámit. 
Knihovní fond ke konci roku 2005 čítal 44 163 svazků, 
z toho 14 447 knih naučných a 29 388 beletrie. Za loňský rok 
přibylo do knihovny 1 617 knih. Celkem bylo zaregistrováno 
1 195 čtenářů, včetně 415 dětí. Během roku jsme 
zaznamenali 19 934 návštěv knihovny. Půjčili jsme 83 133 
knih. Vypadalo to takto:  
Z naučné literatury 22 730 knih dospělým čtenářům, 10 649 
knih dětem, z beletrie 36 811 svazků dospělým čtenářům, 
12 943 knížek dětem. Časopisů jsme půjčili 22 201 kusů.  
Do první pětice nejpůjčovanějších titulů se probojovaly 
tituly: Nejlepší světové čtení; R. Rolland, Petr a Lucie; J. 
Otčenášek, Romeo, Julie a tma; N. Roberts, Poslední 
přípitek; N. Roberts, Srdcová dáma. Z naučné literatury se 
v knihovně nejméně ohřály: T. Illion, Temný Tibet, R. Šrot, 
1000 dobrých rad zahrádkářům, A. Góvinda, Základy 
tibetské mystiky. Naopak mezi dětmi šly z ruky do ruky 
knihy: E. Petiška, Staré řecké báje a pověsti, A. Jirásek, 
Staré pověsti české, J. K. Rowling, Harry Potter a Fénixův 
řád (V. díl), J. K. Rowling, Harry Potter a Ohnivý pohár 
(IV. díl), K. J. Erben, Kytice.  
Odebíráme 65 druhů novin a časopisů. Využíváme též 
nákupu zlevněných časopisů. Knihy a časopisy jsme 
nakoupili za 260 000,- Kč.  
Knihovna má otevřeno 42 hodin týdně pro veřejnost. Ve 
studovně jsou k dispozici dva počítače, které jsou připojené 
na Internet. Zájemci platí 0,50 Kč za minutu. Psací programy 
jsou k dispozici zdarma.  
V roce 2005 jsme uskutečnili 47 vzdělávacích a výchovných 
akcí (informační návštěvy pro školy). Připomenu alespoň pár 
zdařilých: Březen měsíc Internetu, Noc s Andersenem (už po páté 
jsme spali s dětmi v knihovně), Pasování prvňáčků do stavu 
čtenářského, Oslavy 60. výročí založení knihovny v Kaplici, Týden 
knihoven… 
Z MK jsme získali grant na nový knihovnický program 
CLAVIUS. Veškeré finanční prostředky na provoz a činnost 
knihovny, nákup knih a periodik byly poskytnuty Městem 
Kaplice, kterému tímto děkujeme.   

    Žáci z Fantovky  
 

„na  prahu Evropy“ 
 

Začátkem listopadu se 7. třídy ze ZŠ 
Fantova zúčastnily projektu EU 
„Generace nula na prahu Evropy“. 
První setkání proběhlo u nás ve škole. 
Při debatě jsme si vyměňovali názory 
na výhody a nevýhody členství v EU. 
Mezi sebou jsme pak vybrali šest žáků, 
kteří reprezentovali naši školu na 
společném setkání účastníků projektu 
v Č. Budějovicích. Setkali jsme se se 
žáky základních škol a gymnázií z Č. 
Krumlova a Č. Budějovic. Pracovali 
jsme ve skupinách, naším úkolem bylo 
vymyslet fiktivní zem, dát jí název, 
zvolit způsob vlády, ekonomiku, 
průmysl, dopravu, školství, obranu atd. 
Každá země pak vyslala před „zvolené 
komisaře EU“ zástupce , kteří museli 
obhájit svou zemi, aby byla přijata. 
Komisaři kladli různé otázky, takže to 

nebylo vůbec lehké. Třetí setkání se uskutečnilo opět v naší 
škole, diskutovali jsme o kladech a záporech při vstupu do 
EU, názory se dost lišily. Na konci besedy vybrali pořadatelé 
dvě žákyně - Lucii Růžičkovou a Annu Ševěku, které se 
zúčastnily natáčení televizního pořadu „Tykadlo“ v Praze na 
Kavčích horách. Debata se vysílala v České televizi 13. 1. 
2006 a 27. 1. 2006. 

žákyně 7. B Lucie Růžičková a Klára Kaločaiová 

 
  Zimní údržba komunikací a chodníků 
 

Zimní údržba místních komunikací a chodníků se provádí podle 
plánu zimní údržby a zajišťují ji dle smlouvy o dílo Technické 
služby Kaplice s.r.o., legislativně vychází z těchto závazných 
podkladů: zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích.  
§27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
(4) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se 
silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou 
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla 
znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v 
mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. 
 

Dle domovního řádu, článek 8, odst. 1:  
Zajištění pořádku a čistoty v domě 
Nájemce je povinen podílet se na zajišťování pořádku a čistoty v 
domě, zejména úklidu společných prostor, chodníků, zajištění 
posypu a odklidu sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním 
období a to podle zásad a v rozsahu stanoveném rozpisem služeb 
v domě. 
 

Zimní období je podle legislativy stanoveno na dobu  
od 1. listopadu do 31. března. 
Vlastními výkony se zajišťuje sjízdnost v těchto časových lhůtách 
od výjezdu posypových mechanismů: na místních komunikacích 
zařazených do:  I. pořadí   do 2 hodin 

      II. pořadí  do 6 hodin 
III. pořadí  do 12 hodin 

Uvedené lhůty platí pro místní komunikace včetně posypu a úklidu 
chodníků zařazené do I., II. a III. pořadí důležitosti od 04.00 hod. 
do 22.00 hodin v kterýkoliv den v týdnu. V případě kalamitních 
situací lhůty uvedené v odstavci 3 platí pro místní komunikace 
zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin.      

  Bc. K. Čajan, odbor dopravy a sil. hosp.  

7. 8. 

9. 
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   Fotovýstava – Barvy Maroka 
 

On the road – na cestě 
 

Maroko od pradávna charakterizuje střet mnoha kultur, 
filosofií i náboženství. Jeho dělítkem je pohoří Atlas - jedna z 
nejkrásnějších a nejpůvabnějších oblastí Maroka a zároveň i 
nejvyšší horský masív celé severní Afriky. Hradba  jeho 
čtyřtisícových štítů se vzpíná nad neúrodné nížiny v 
gigantickém labyrintu hřebenů, průsmyků a hlubokých 
kaňonů. Zelená horská údolí s terasovitými políčky, 
zavlažovanými důmyslným systémem vodních kanálů, 
skýtají domov unikátní kultuře Berberů - původního 
obyvatelstva celé severní Afriky, o němž jsou dochovány 
doklady již z 5. století př. n. 1. a v současné době tvoří více 
jak 30% obyvatel Maroka. Atlasští Berberové nikdy nepřijali 
ortodoxní verzi islámu.  
Donedávna bylo území Vysokého Atlasu a jeho Berberských 
obyvatel téměř naprosto izolované. Když Francouzi zahájili 
ve 20. letech „obnovu pořádku“, nalezli zde ještě fungující 
feudální uspořádání, založené na kontrole tří hlavních 
horských přechodů (tizi) trojicí klanových rodů „Pánů 
Atlasu“. Novodobého poutníka proto překvapí otevřenost a 
přátelskost Berberů, kteří si musí každou píď půdy, jíž chtějí 
zúrodnit, velmi tvrdě vydobýt ze chřtánu suchých hor, i krása 
berberských žen oděných i při polních pracech v 
pestrobarevný šat, s krásnými náhrdelníky, náušnicemi i 
náramky z roztodivných kovů. 
 

Srdečně Vás ve spolupráci s Kulturním a informačním 
centrem Kaplice zvu na unikátní fotografickou výstavu, jenž 
bude nainstalována v předsálí KIC a kina v únoru 2006. Při 
našem obrazovém putování navštívíme ztracený svět 
romantické náhorní planiny Tichka ve výšce 3.000 m s 
endemitickými porosty ranných narcisů i unikátním lesem 
dubů cesmínových a zapomenutých berberských vesnic, kde 
bělocha vidí jen velmi zřídka. Další oblastí bude masiv druhé 
nejvyšší hory severní Afriky Ihril M‘Goun s výškou 4.071 m, 
odkud dohlédnete i k horkým dunám největší světové pouště 
Sahary, zatímco na vrcholu se brodíte sněhem a mrznete. 
Autory jsou mí přátelé z brněnské cestovní kanceláře 
KUDRNA - Michael POKORNÝ, Dalibor MAHEL a Igor 
FORGÁČ. Těm, kteří se zúčastňují pravidelných 
cestovatelských přednášek s promítáním, je jistě jméno 
posledně jmenovaného povědomé, v březnu 2005 byl mým 
hostem a naším průvodcem právě po Maroku. S dalšími 
dvěma se setkáme v Kaplici v budoucnu. 
Přijďte se nechat vnést do chutí, vůní, zvuků a barev Maroka! 

Jarda O. Zeman 
 

Pozvánka na p řednášku 
 

MUDr. Josef Jonáš - informační medicína - detoxikace 
Místo konání: České Budějovice, METROPOL Malá scéna  
9. března 2006 v 17.00 hodin, další informace: 774 091 040  

 
 
 
 
 
 
 

   Významné události  v historii Kaplice  
 

spojené s rokem 2006 
540 let uplynulo: 
v roce 1466 potvrdili Rožmberkové všechna privilegia, která 
Kaplice obdržela od pánů z Pořešína 
525 let uplynulo: 
v roce 1481 dostávají od Rožmberků privilegia - cech 
pláteníků a v roce 1561 cech krejčích 
480 let uplynulo: 
V roce 1526 vzniká poštovní cesta mezi Prahou, Lincem a 
Benátkami. V Kaplici je zřízena poštovní stanice s 
poštmistrem a přepřahací stanicí. Několik generací 
spravovala tuto stanici rodina Schober. 
415 let uplynulo: 
v roce 1591 byly vrchností kvůli nedostatku peněz 
propachtovány všechny místní mlýny 
280 let uplynulo: 
v roce 1726 byly dány do provozu varhany s 12 registry 
235 let uplynulo: 
V roce 1771 byl jmenován děkanem v Kaplici Ferdinand 
Kindermann. V témže roce byl dán do provozu první hamr. 
215 let uplynulo: 
v roce 1791 byl na věž děkanského kostela umístěn nový 
zvon vážící 15 q s nápisem „SANCTE PETRE ET PAULE 
ORATE PRO NOBIS 1791“ 
190 let uplynulo: 
v roce 1816 byla Kaplice postižena hladomorem 
150 let uplynulo: 
v roce 1856 byl zřízen v 
Kaplici vikariát (byl 
přemístěn z Benešova nad 
Černou) 
145 let uplynulo: 
v roce 1861 byly na Bělidle 
(dnešní dům čp. 118) 
vybudovány sklepy na led 
jako součást panského 
pivovaru 
140 let uplynulo:  
V roce 1866 odpočívaly 
zbytky poražené rakouské 
armády (bitva u Hradce 
Králové) v Kaplici. Tento 
„odpočinek“ nadělal městu 
nesmírné škody. 
135 let uplynulo: 
V roce 1871 byla koňská dráha spojující České Budějovice a 
Linec nahrazena železnicí, která v první etapě končila v 
Mertlově. Pro Kaplici byla nástupní stanice v Omlenicích. V 
témže roce bylo v Kaplici založeno pěvecké a hudební 
sdružení „Harmonia“. 

pokračování na str. 6 
 
 
Novohradská ulice / severní strana, část východní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záběr z Kaplice             
z válečného roku 1866
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                TURISTIKA  a  SPORT 
únor

   Spolupráce se Spirálou 
 

V letošním školním roce byla třída 6.C vybrána do programu 
tzv. specifické prevence, který zajišťuje sdružení Spirála 
v Českém Krumlově. Jeho cílem je nejen zmapovat vztahy 
mezi žáky, ale především naučit je spolu lépe komunikovat, 
vzájemně se respektovat, spolupracovat a podílet se na 
společných aktivitách. V rámci tohoto projektu se třída 6.C 
zúčastnila tří setkání. Dvě proběhla na půdě školy, jedno 
v tzv. Boudě v Č. Krumlově. Při nich žáci zjistili pomocí 
sociometrického testu, kdo je podle nich ve třídě 
nejoblíbenější, nejchytřejší, nejšikovnější atd. Někdy byly 
výsledky překvapivé. Společně plnili různé úkoly, které 
vyžadují spolupráci, fantazii a důvtip. Žáci se na každé další 
setkání těší, zjistili, že se o sobě dozvěděli řadu věcí, ke 
kterým by se během vyučování nedostali, také spolu lépe 
vycházejí, jsou k sobě ohleduplnější. Přáli bychom si, aby se 
takovýchto projektů realizovalo více, protože je vidět, že mají 
smysl. Neustále slyšíme, že jsou děti čím dál horší, že se 
neumí chovat, tohle je jedna z cest, jak je tomu učit. 

ZŠ Fantova, Kaplice 
 

   Významné události  v historii Kaplice  
 

pokračování ze str. 5  
130 let uplynulo: 
18. listopadu 1876 bylo slavnostně otevřeno divadlo, 
vybudované v prostorách městského pivovaru 
105 let uplynulo: 
1. září 1901 schválila konzistoř v Českých Budějovicích 
nový pořádek bohoslužeb, podle kterého byla denně v kostele 
sv. Floriána sloužena mše svatá v českém jazyce 
70 let uplynulo: 
9. června 1936 povýšila vláda ČSR tržní obec Kaplice na 
město. Až do roku 1936 se totiž celými dějinami Kaplice 
vlekl neustálý spor o to, zda obec má či nemá centrálními 
institucemi uznávaná městská práva. 
60 let uplynulo: 
* 27. 2. 1946 byl z Kaplice vypraven první transport 
německých občanů určených k odsunu. 
* 28. 3. 1946 byla ustavena místní správní komise a před-
sedou byl jmenován pan Josef Leiš. 
* 25. a 26.  6. 1946 proběhly ve městě první poválečné volby 
s následujícím výsledkem:  KSČ   404 hlasů 

 Národní soc.  161 hlasů 
 Sociální demokracie 144 hlasů 
 Lidová strana  76 hlasů 

50 let uplynulo: 
V roce 1956 započala výstavba objektů ČSAD (Linecká ul.)   
a STS (Pohorská ulice). Do provozu byla dána přeložka 
dnešní E 55. Dne 10. 2. 1956 byla naměřena teplota: – 35 ºC 
40 let uplynulo: 
* v roce 1966 byla zahájena výstavba skupinového vodovodu 
Malše - Pořešín - Kaplice - Č. Krumlov 
* byl zahájen provoz první ČOV 
* v hotelu Sport byl dán do provozu první učňovský závod 
(obor kuchař-číšník) v kraji 
35 let uplynulo: 
v roce 1971 bylo dáno do provozu koupaliště ve městě 
30 let uplynulo: 
28. 10. 1976 byla dána do provozu nová telekomunikační 
budova      Záboj Čampula 
 
 
 

   Farní knihovna otev řena  
 

Na faře římskokatolické církve byla nově otevřena farní 
knihovna. Na půjčení je k dispozici přes 300 knih s 
náboženským či filosofickým obsahem, asi 20 audiokazet s 
přednáškami a také knihy na prodej. V knihovně je možné i 
posedět, vypít si čaj či kávu a přečíst si časopisy, jejichž 
počet převyšuje desítku. Otevírací doba je ve středu od 16.00 
- 17.30 hodin, ve čtvrtek od 8.45 do 9.15 hodin a v pátek od 
16.00 - 17.30 hodin. Adresa: Farské nám. 80, Kaplice. 
Těšíme se na vaši návštěvu.   

za Římskokatolickou farnost P. Šimák 
 

   Městská charita Kaplice  
 

Římskokatolická farnost Kaplice založila dne 1. 1. 2006 
Městskou charitu Kaplice, která bude působit na území města 
a okolí, s cílem pomáhat lidem v nouzi na principech 
křesťanské lásky. Občané se mohou obracet se svými 
potřebami každou středu od 16.00 – 17.00 hodin na faře 
v Kaplici.  
Ve dnech 7. a 8. 1. 2006 byla uspořádána Tříkrálová sbírka, 
do níž občané našeho regionu přispěli částkou 21.003,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli, také dětem, 
které sbírku konaly a všem, kteří se na organizaci sbírky 
podíleli. Výtěžek bude použit ns pomov potřebným lidem 
v naší oblasti. O konkrétní pomoci budeme ještě informovat.  

Volková 
 
 

 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

7. 2.   Památník u Netřebic    12 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. na nádraží ČD Kaplice. Pěší 
trasa: Kaplice nádr. ČD - památník u Netřebic - Výheň – Rozpoutí - 
Pořešín - Pořešínec - Žďár - Kaplice. 
14. 2.  Z Rožmitálu na Š. do Kaplice   11 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě. Pěší 
trasa: Rožmitál na Šumavě - Močerady - Zahrádka - Vracov - 
Omlenička. Odtud autobusem v 14.11 hod. do Kaplice. 
21. 2.  Z Krasejovky přes Římov do Velešína  8 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Krasejovky. Trasa: 
Krasejovka - Římov - Strahov - Velešín. Zpět autobusem. 
28. 2. Z Hněvanova do Rybníka   8 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Hněvanov rozcestí. Trasa: 
Hněvanov rozc. - Hněvanov - Trojany - Rybník. Zpět autobusem. 

 
   Beseda z cesty po Turecku  
 

TJ Cíl Kaplice zve své členy i ostatní občany na besedu s fil-
mem a fotografiemi z cesty po Turecku a výstup na 5 165 m 
vysoký Velký Ararat s panem Ludvíkem Bartyzalem, 
ředitelem ZŠ Kaplice, Školní ulice. 
Beseda se uskuteční v úterý 21. února 2006. Začátek v 17.00 
hodin v budově ZŠ Kaplice, Školní ulice.  
Použijte boční vchod, který je proti zahradě ZŠ Kaplice, 
Fantova ulice. Pokud možno vezměte s sebou přezůvky.  

TJ Cíl Kaplice 
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1. - 3.  Škola hrou - každý den je v DDM věnován formou hry 
či kvízu nějakému předmětu 

1. - 3.  Kaplicko, Já jsem muzikant ... soutěž pro děti ze ZÚ  
1. - 28.  Sluníčko - tvořivá soutěž. Sluníčka, jakoukoliv technikou 

zpracovaná, noste do DDM, nejlepší práce oceníme. 
Pololetní prázdniny 
3. 2. Práce s keramikou pro malé i velké od 8.00 hod. v DDM, 

cena 20,- Kč 
Hlavolámání, Šipky - od 9.00 hod. v DDM 

4.  Turnaj v judu mladšího žactva  
od 8.00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova 

6. - 10. Zimní hádanky - soutěž pro děti ze ZÚ 
6. - 10. Plyšová planeta - anketa ve vestibulu DDM o drobné ceny  
10. Masopustní pyžámkový karneval  

zábavné odpoledne plné hudby, soutěží, cen…  
Od 14.30 hod. v DDM, vstup 10,- Kč. 

13. – 17. Čepice, kulichy. Dělání všechny smutky zahání - soutěže 
13. Valentýnka aneb Srdce na dlani - od 15.30 hod. v DDM 
17. Dětský karneval pro nejmenší  

určeno dětem od 1 do 6 let, odpoledne s 
DJ plné tance, soutěží a her. Od 15.00 
hod. v tělocvičně DDM, s sebou 
přezůvky, dospělí vstup 10,- Kč 

20. - 25. Hlavolamy - soutěž ZÚ o drobné ceny 
Od 27.   Kolínka, Boty do roboty - soutěže ZÚ  

Můj čtyřnohý kamarád  
Výtvarná soutěž pro jednotlivce i 
kolektivy. Práce v oborech kresba, malba, 
grafika, keramika je třeba předat do 31. 3. 
2005 do DDM. Nejlepší práce v 
jednotlivých kategoriích budou oceněny a 
vystaveny v DDM. 

 

   „S tebou m ě baví sv ět“ 
 

Tradiční letní tábor v Deskách 
8. – 15. 7. 2006  
 

Zveme všechny děti školou povinné ve věku od 6 do 15 let 
užít si o prázdninách přírody, kamarádů, her a zábavy. Děti se 
u nás rozhodně nudit nebudou, již nyní připravujeme 
celotáborovou hru s názvem Povolaný povoláním aneb 
převážně nevážně, dále nás nemine ani spousta jiné zábavy – 
čekají nás výlety do okolí, jeden celodenní výlet autobusem 
za pamětihodnostmi, různé soutěže, Švandyboj, karneval, 
sport. olympiáda, koupání v přírodě, … K táboru nerozlučně 
patří i posezení u táboráku – tzv. „Oheň nářků“  – kde se 
budeme společně bavit, zpívat, opékat buřty a jak sám název 
napovídá, každý zde může vyjádřit své přání, kladné i 
záporné připomínky, postřehy apod. 
Pořadatelem je DDM Kaplice, kontaktní osoba: Olga 
Korecká, tel. 380 313 009. Kdy a kde: 8. - 15. 7. 2006, 
táborová základna Desky (nedaleko Benešova nad Černou). 
Ubytování ve 2-3 lůžkových chatičkách, stravování formou 
plné penze se dvěma svačinami (v případě zájmu bude 
připravena  i 2. večeře) + pitný režim. Platba: 1 500,- Kč 
(možno požádat zaměstnavatele o příspěvek – na požádání 
vám vystavíme fakturu). 
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:  přihlášky si vyzvedněte co 
nejdříve v kanceláři DDM Kaplice u sl. Korecké. POČET 
ZÁJEMCŮ OMEZEN!  

   Okresní kolo ve Florbale 
 

Dne 11. ledna 2006 se uskutečnilo okresní kolo ve Florbale v 
Českém Krumlově na SZŠ, kde se utkaly 4 týmy: G, SOŠE a 
SOU Kaplice (studenti, učni), Gymnázium ČK a SZŠ ČK.  
Pro nás to byl velmi napínavý turnaj, ráno jsme přijely do 
haly a myslely si, že budeme jako vždy mezi posledními. 
Opak byl pravdou! Skončily jsme druhé a dokonce jsme 
předstihly i dívky z G, SOŠE a SOU Kaplice (studenti), se 
kterými jsme předpokládaly, že prohrajeme a nedáme ani 
jediný gól. Nakonec jsme s tímto týmem remízovaly 2:2. 
Byly jsme velice rády, že jsme to zvládly. Náš pan trenér p. 
Přibyl měl také radost, že se nám podařilo úspěšně zvládnout 
celý turnaj. Nemohly jsme tomu vůbec uvěřit!  
Zápasu jsme se zúčastnily v počtu 7 dívek. Na střídačce jsme 
měli pouze dvě děvčata, kdežto v ostatních týmech jich 
střídalo i pět. V bráně nám chytala Lucie Bubíková, která 
podávala skvělé výkony a mile nás překvapila svou 
pohotovostí. Za 3 zápasy pustila pouze 5 gólů. 
V útoku jsme měly 3 dívky: Michaelu Jankovou, Kristýnu 
Táchovou a Lenku Tököliovou. Všechny tři hrály s plným 
nasazením. Také podle toho vypadaly výsledky. Ale ani 

obranu nesmíme 
nechat bez po-
všimnutí. I jí 
vděčíme za úspěšně 
odvedený výkon a 
velmi dobré umís-
tění celého týmu. 
Bez nich bychom 
gólů dostaly určitě 
více. Za náš tým 
bránila: Miroslava 
Kozáková, Zuzana 
Moravčíková a Jana 
Marková.  
Trénoval nás skvělý 
trenér pan Pavel 
Přibyl. 

 

Skóre 
G, SOŠE a SOU Kaplice (učni) - SZŠ ČK                  1:1 
G, SOŠE a SOU Kaplice (učni) - G, SOŠE a SOU Kaplice (studenti)  2:2 
G, SOŠE a SOU Kaplice (učni) - Gymnázium ČK                          2:2 
 
I tyto remízy bez výhry nám umožnily umístit se na 2. místě. 
 

1. Gymnázium ČK 
2. G, SOŠE a SOU Kaplice (učni) 
3. G, SOŠE a SOU Kaplice (studenti) 
4. SZŠ ČK 

Moravčíková Z. a Kozáková M.,  
žákyně G, SOŠE a SOU Kaplice (učni) 

 
   Letní tábor v Deskách 1. - 8. 7. 2006 
 

DDM v Kaplici pořádá každoročně pro děti ze školních 
družin letní tábor v Deskách (10 km od Kaplice). Hlavní 
náplní letošního tábora je celotáborová hra „Indiánské léto“ 
plná soutěží, her a zábavy v přírodě. Vedoucí tvoří zkušené 
vychovatelky ŠD, strava je zajištěna 5 x denně i s pitným 
režimem. Cena tábora je 1300,- Kč.  
 
Pokud máte zájem anebo Vám vyhovuje tento termín, 
vyzvedněte si přihlášky co nejdříve ve ŠD nebo v DDM. 
 
 

                PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009
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   Jak s odpady v Kaplici 
 

Jak se zpracovávají odpady, recyklace 
 

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, 
je nutné dále dotřídit . Na tzv. dotřiďovací lince se 
odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího 
zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují 
nežádoucí příměsi a nečistoty. 
Vytříděné odpady jsou potom dále zpracovávány - 
recyklovány. Při recyklaci jsou zpracovány odpady 
na nové materiály. Každý z nás svým chováním 
přímo ovlivňuje další „život“ odpadu - pokud ho 
správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a 
znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad 
se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití 
zlikviduje. 
Uvědomte si, že díky vaší spolupráci při recyklaci 
odpadů vznikne mnoho užitečných výrobků. 
 
Dotřídění a zpracování papíru 
Papírové odpady obsahují mnoho různých druhů papírů. Z 
jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od 
televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je 
potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Dotříděný 
papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. 
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, 
stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na 
výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až 
sedmkrát. 
Výrobky z recyklovaného papíru:  
* novinový papír, * sešity, * lepenkové krabice, * obaly na 
vajíčka, * toaletní papír apod. 
 
Dotřídění a zpracování skla 
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo 
barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, 
keramika, porcelán atd. Skleněné odpady se nejprve 
předtřiďují ručně, poté střepy putují na speciální 
automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu 
vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke 
zpracování do skláren. 
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě 
nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a 
pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho 
energie a surovin (písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba 
hyzdí krajinu), přičemž sklo se dá takto používat vlastně 
donekonečna. 
 
Dotřídění a zpracování plastů 
Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince - ze směsi plastů 
putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový 
polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. 
Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů 
se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. 
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože 
mají odlišné složení a vlastnosti. 
Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň 
zimních bund a spacích pytlů nebo se přidávají do tzv. 
zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí 
fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren 
slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů se dají 
vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací 
dlaždice, protihlukové stěny u silnic a dálnic apod. 
 
 

 

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Prostřednictvím Kaplického Zpravodaje děkujeme firmě 
Engel strojírenská spol. s  r. o. za finanční příspěvek na 
hračky pro děti MŠ Kaplice, Nové Domky 643.  

za kolektiv MŠ a děti Alena Zegermacherová, řed. MŠ 
 

   Řádková inzerce 
  

Prodám dubové podlahy, schody, střešní okna. 777 788 164 
 

Pronajmeme stůl (pracovní místo) v nově zřízené kanceláři 
v objektu Bistro-bar na Ostrůvku. Vhodné pro finanční poradce, 
stavební spoření, úvěry, hypotéky atp. Tel: 777 590527  
 

Koupím domek, chalupu nebo byt. Stav a místo nerozhoduje.  
Tel. 603 442 474 
 

Pohled na Kaplici od Suchého vrchu  


