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ZDARMA

Starostův sloupek
Dovolím si reagovat na některé připomínky občanů týkajících se
především oprav místních komunikací a chodníků.
Pokud jde o opravu dvou mostů v Linecké ulici, či spíše k době
trvání, sděluji, že tato komunikace není v majetku města, ale jejím
vlastníkem je Jihočeský kraj, který také akci financuje. Na dotaz doby
trvání nám bylo sděleno, že oba mosty jsou památkově chráněné a
technologický postup betonáže vyžaduje nezbytné přestávky pro zrání
betonu a tím je časově podmíněno zprůjezdnění silnice.
S oprávněnou negativní reakcí na kvalitu hlubšího zapuštění kanálu
jsme se setkali při rekonstrukci místní komunikace v Malšském údolí.
Tento nedostatek byl reklamován a v průběhu poloviny září dojde k
opravě. Chtěl bych poděkovat všem těm občanům, kteří v převážné
většině solidní formou na tuto chybu dodavatelské firmy upozornili a
přispěli tak k urychlené nápravě. Paradoxní je, že tato firma provedla
opravy i tří dalších místních komunikaci /Tržní, Školní a k bývalým
lesáckým bytovkám v Omlenické ul./, kde odvedla kvalitní práci. Je
škoda, že ve finále tento nedostatek vrhá stín na již opravené silnice a
chodníky ve městě v letech 2006 - 2009. /viz přehled dále ve
Zpravodaji/
K otázce nového chodníku v Linecké ulici sděluji, že zpomalení prací
souvisí s tím, že v úseku cca od kulturního domu směrem k hasičům
se provádí hlubší výkop z důvodu uložení parovodu a jeho
prodloužení ve směru k Náměstí, čímž se umožní napojení dalších
objektů na centrální vytápění. Rovněž se zde řeší havarijní stav
dešťové kanalizace. Jedná se tedy o souběh dvou staveb.
Měsíční otevření zrekonstruovaného parku ukázalo na nutnost
některých opatření. Především sociální zařízení nemůže být bohužel z
důvodu vandalizmu otevřeno po celý den. Zákaz vstupu se psy je
nutností a limitace jízdy na kolech rovněž. To prvé z důvodu
hygienických a druhé pro bezpečnost realaxujících návštěvníků.
Problémové se začíná jevit dobře míněné pískoviště a zřejmě je nutné
i z výše uvedených důvodu jeho začlenění do uzavřené části.
Nemalým problémem se ukazuje pouliční prostituce ve městě. Vedení
spolu se státní a městskou policii opakovaně tuto záležitost
projednávalo a ve vazbě na současnou legislativu vám můžeme sdělit,
že možnosti zásahů jsou velmi omezené. Jako nejoptimálnější se
ukazuje vytěsnění formou opakovaného „otravování“ v místech
šlapání. Nyní především záleží na Policii České republiky a Městské
polici, aby soustředěnou aktivitou tento nešvar minimalizovali. I
proto se touto cestou na vás obracím s žádostí, abyste, pokud se s
těmito „ženami“ při pohybu městem setkáte, kontaktovali Městskou
policii /tel. 605 111 039, 724 362 890/ nebo Obvodní oddělení Policie
ČR v Kaplici /tel. 380 311 061/. Děkuji.
Všem školou povinným pohodový školní rok a nám všem jen to
dobré.
Ferdinand Jiskra

Hlasování na voličský průkaz
Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v zahraničí ve dnech 9. a 10. října 2009 – možnost hlasování na
voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, tj. 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů
vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. 7. října 2009; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem

číslo 9 / září 2009
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České
republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Zdroj: www.mvcr.cz
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Rekonstrukce chodníků a komunikací
Soupis provedených oprav a rekonstrukcí chodníků a komunikací,
které realizovalo Město Kaplice v letech 2006 až 2009.
2006
- přemístění autobusové zastávky u Jihostroje včetně rekonstrukce
křižovatky - 2.270.000,- Kč
- výstavba mostu Na Papírně zničeného povodní - 9.380.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku u kaple sv. Josefa a Barbory - 2.136.000,- Kč
- oprava opěrné zdi a chodníku u bývalých jeslí v Českobudějovické
ulici - 1.999.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku a části komunikace Nové Domovy (kolem
školky k lékárně) - 1.661.000,- Kč
- oprava komunikace Nové Domky - 375.000,- Kč
- oprava komunikace Pořešín - 600.000,- Kč
- oprava chodníku Pohorská ulice - 604.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku v Omlenické ulici - 720.000,- Kč
- rekonstrukce části komunikace Českobudějovická ul. - 897.000,- Kč
2007
- drobné opravy chodníků a schodišť - 250.000,- Kč
- výstavba opěrné zdi pod výměníkem v Linecké ulici - 751.000,- Kč
- výstavba chodníku v Šumavské ulici - 263.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku Pohorská ulice - 919.000,- Kč
- nový povrch na parkovišti v Pohorské ulici
2008
- drobné opravy chodníků a schodišť - 506.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku v Pohorské ulici (chodník kolem plotu
bývalé mlékárny) - 701.000,- Kč
- parkoviště na sídlišti 9. května - 987.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku Linecká ulice - 531.000,- Kč
- rek. chodníku Na Vyhlídce čp. 530 dům služeb - 238.000,- Kč
- rek. komunikace a chodníků ulice Omlenická (bytovky lesů) 3.337.000,- Kč
- rek. komunikace a chodníků ulice Školní - 2.656.000,- Kč
- demolice zdi a rozšíření parkoviště pod lékárnou v Pobřežní ulici 760.000,- Kč
2009
- rek. komunikace a chodníků ulice Malšské Údolí - 4.433.000,- Kč
- rek. komunikace a chodníků ulice Tržní - 4.045.000,- Kč
- drobné opravy chodníků a schodišť - 350.000,- Kč
- oprava opěrné zdi v Pohorské ulici - 165.000,- Kč
- oprava schodiště na sídl. 9. května bude se provádět - 250.000,- Kč
- rekonstrukce chodníku Linecká ulice - 1.200.000,- Kč
- oprava parkoviště v Tržní ulici - 305.000,-Kč
- oprava části slepé ulice v Malšské Údolí - 115.000,- Kč
- městský park - rek. všech chodníků
Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací, které realizoval odbor
správy majetku v letech 2006 až 2009 činí celkem 43.404.000,- Kč.
Další opravy povrchů komunikací a parkovacích ploch zajišťuje
odbor dopravy a zde bylo v letech 2006 až 2009 proinvestováno
celkem 4.283.000,- Kč.
Pro další zlepšování a modernizaci chodníků a komunikací má Město
Kaplice připraveny projekty: „Rekonstrukce ulice Horská, Široká,
SNP, Pobřežní. Ulice Českobudějovická - oprava povrchu
komunikace. Ulice Kostelní a Masná je projekt na opravu
komunikace a chodníky“. U většiny těchto staveb bude Město
Kaplice žádat, pokud budou vyhlášeny vhodné dotační tituly, o
dotace.
Miroslav Štětina, vedoucí odboru správy majetku Města Kaplice

Třídíme odpad - Druhy odpadů
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s.
Vážení čtenáři, jak již víte, pro správné nakládání s odpady je
nezbytné jejich třídění. Odpady, které v domácnostech vznikají, se
třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální odpad.
K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice nebo
sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové

krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do velkoobjemových
kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích
nebo ve sběrných dvorech. V žádném případě není možné odkládat
objemný odpad vedle popelnic. Většina objemného odpadu se
odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné odpady, které v
domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čistící prostředky, léky,
baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných
odpadů nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako
například lednice, televize, rádia, kulmy, můžete bezplatně
odevzdávat v místech zpětného odběru, tedy ve sběrných dvorech a
v některých prodejnách elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále
předávány k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují do
spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky
nebezpečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně
říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný.
Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty, nápojové
kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím
barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin.
Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných
zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje
a expeduje k recyklaci. Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak
končí v popelnicích a říká se mu směsný komunální odpad. Pokud
bychom všichni správně třídili, neměl by odpad v popelnicích už
obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento
směsný komunální odpad končí bez dalšího využití na skládkách nebo
ve spalovnách odpadu. Základním cílem výše uvedených způsobů
nakládání s odpady je co možná nejšetrnější chování k životnímu
prostředí a nejvyšší materiálové využití při dosažení nejnižších
možných ekonomických nákladů.
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné,
nebezpečné, objemné a směsné odpady.
Chaloupková Monika, referentka odboru životního prostředí
a úřadu územního plánování

Uspěli jsme s kompostováním
Gymnázium, SOŠE a SOU se stalo jednou ze dvou škol Jihočeského
kraje, které získaly finanční prostředky z programu Škola pro
udržitelný život. Program společně vyhlašují Nadace Partnerství a
Středisko ekologické výchovy Sever a jeho generálním partnerem je
společnost Toyota. V Jihočeském kraji je program letos otevřen
poprvé. Slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování
veřejnosti do péče o životní prostředí a posilování spolupráce
v obcích. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci.
V letošním roce se do programu přihlásilo 108 škol, podpořeno z nich
bylo 33 projektů celkovou finanční částkou přesahující 2 miliony
korun.
Škola pro udržitelný život prohlubuje spolupráci mezi učiteli, žáky,
obcí a místními obyvateli. Obsah projektů se poměrně různí a sahá od
výsadeb stromů, solární energie, biopotravin ve škole, naučných
stezek o přírodě, historii nebo osobnostech, bezpečné dopravy až
k recyklaci odpadů.
Naše škola si dala za cíl zavést zpočátku alespoň částečné
kompostování biologicky rozložitelného odpadu, sdílet a vyměňovat
si své zkušenosti s ostatními kaplickými školami a také propagovat
nejrůznější způsoby kompostování mezi širokou veřejností, ať už
formou besedy s odborníky, či prostřednictvím informačních panelů
umístěných před školou. Takto bychom rádi přispěli ke snižování
množství komunálního odpadu, jehož významnou složkou je právě
bioodpad. Součástí projektu je i úprava prostoru před školou, kde
bude veřejně přístupný kompostér i informační tabule stát. Vše musí
být hotovo do května 2010, ale vzhledem k tomu, že většinu úkolů
budou řešit přímo žáci školy a následně je z velké části i sami
realizovat, nemůžeme příliš otálet a do práce se pustíme hned na
začátku školního roku.
Účast veřejnosti je v tomto projektu velmi vítaná, proto budeme rádi
za všechny podněty či zkušenosti s touto problematikou. O průběhu
projektu a chystaných akcích budeme prostřednictvím Zpravodaje
dále informovat. Aktuální stav dění můžete sledovat na internetové
adrese ekoskola.webnode.cz/skola-pro-udrzitelny-zivot.
Hana Kýbusová, Ekotým G a SOŠE
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
září

28. pondělí
20.00 hod.

29. úterý
30. středa
20.00 hod.
1. úterý
2. středa
20.00 hod.

7. pondělí
20.00 hod.

8. úterý
17.30 hod.
9. středa
20.00 hod.

14. pondělí
20.00 hod.

15. úterý
17.30 hod.
16. středa
20.00 hod.

21. pondělí
20.00 hod.

22. úterý
23. středa
20.00 hod.

Italsko-české drama
95 min.
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Podle románu M. Viewegha. Posedlost, žárlivost a
podezíravost přiměje Lucu najmout soukromého
detektiva, aby sledoval jeho snoubenku Kláru… Režie:
R. Faenza. Hrají: L. Chiatti, I. Glen, A. Geislerová, M.
Šimůnek
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Horor USA
101 min.
KRVAVÝ VALENTÝN
Po létech klidu se v městečku, v němž v minulosti
zabil šílený horník brutálně 22 lidí a sám zahynul,
objevuje vrah, který nosí hornickou masku a jako
zbraň používá krumpáč... Režie: P. Lussier. Hrají: J.
Ackles, J. King, K. Smith
Vstup 70,- Kč, mládeži do 18 let nepřístupno
Dobrodružný film / ČESKÉ ZNENÍ
154 min.
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry je zasvěcen do temné Voldemortovy minulosti.
Objevuje také starou, počmáranou učebnici lektvarů,
patřící tajemnému Princi Dvojí Krve a přestože je to
nebezpečné, spolehá se na kouzla z ní stále více …
Režie: D. Yates. Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, A.
Rickman, T. Felton
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Komedie USA
105 min.
NOC V MUZEU 2
Světla zhasla, dobrodružství začíná. Druhá noc
bývalého hlídače v muzeu, ve kterém ožívá historie…
Režie: S. Levy. Hrají: B. Stiller, A. Adams, O. Wilson
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Rodinný hudební film / ČESKÉ ZNENÍ 102 min.
HANNAH MONTANA
Miley se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou
identitu, v níž je populární popovou hvězdou. Když jí
její otec odveze domů na venkov, aby poznala
skutečný život, začne pro ní nečekané dobrodružství…
Režie: P, Chelson. Hrají: M. Cyrus, E. Osment
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Tragikomedie Polsko/ČR
104 min.
OPERACE DUNAJ
Srpen 1968. Z Polska přijíždí starý tank „Beruška“,
beznadějně
zabloudí
a
zkolabuje
v českém
zapadákově. Počáteční odpor k okupantům se záhy
začne měnit… Režie: J. Glomb. Hrají: Z.
Zamachowski, J. Menzel, M: Issová, B. Polívka, V.
Dyk, J. Dušek
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Akční film USA
94 min.
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2: VYSOKÉ NAPĚTÍ
Cheliovo „umělé“ srdce vyžaduje pravidelné dávky
elektřiny, aby se udrželo v chodu. Adrenalinový šok,
který vás nenechá vydechnout. Režie: M. Neveldine,
B. Taylor. Hrají: J. Statham, A. Smart, E. Ramirez
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno

Historický dobrodružný film Čína
147 min.
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Ač spolu dvě království uzavřela spojenectví, pořád
disponovala menší armádou než jejich soupeř vojevůdce čínského impéria. Aby byla vůbec nějaká
naděje, museli generálové příjít s takovou taktikou,
která z jejich nedostatků udělá jejich přednosti…
Vynikající bitevní scény, souboje a válečná strategie.
Režie: J. Woo. Hrají: T. Leung Chiu Wai, T.
Kaneshiro
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Sci-fi thriller USA/VB
121 min.
PROROCTVÍ
Vzkaz starý 50 let přesně předpovídá data i souřadnice
každé významné katastrofy, které se za poslední roky
udály. Ke třem z nich dosud nedošlo… Režie: A.
Proyas. Hrají: N. Cage, R. Byrne
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

Na říjen připravujeme
5. po., 6. úterý
7. středa
13. út., 14. středa
19. pondělí
20. út., 21. středa
26. pondělí
27. út., 28. středa

PIRÁTI NA VLNÁCH
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
VENI, VIDI, VICI / Český film
KLÍČEK / Český film
HODINU NEVÍŠ
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
MUŽI V ŘÍJI / Česká komedie
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IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76,
uzávěrka 9. čísla 20. 8. 2009. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC
Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, infocentrum@mestokaplice.cz.
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Country Saloon Clondike
STEAK – RESTAURANT
Českobudějovická 778, Kaplice, WWW.COUNTRYSALOON.EU

program září 2009
AKCE !! Pivo 11º za 18,- Kč
Whisky Jack Daniel´s 40,- Kč

1. narozeniny

18. 9. pátek
Zveme všechny příznivce Country
Saloonu a dobré muziky,
na oslavu 1. narozenin.
K dobré pohodě
nám zahraje country kapela

HASTROŠ
Začátek od 21.00 hod. vstupné: 40,- Kč
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KULTURNÍ NABÍDKA
září
5. září, sobota

od 10.00 hodin

ŠACHOVÝ TURNAJ „O pohár města“
Pořádá Šachový oddíl Spartak a KIC Kaplice. Prezence od 9.00
hodin. Přihlášky v infocentru, tel. 380 311 388.
Kulturní dům Kaplice
startovné 50,- Kč/ důchodci 20,- Kč
9. září, středa

DRAHOUŠEK ANNA
kulturní dům, 14. října
Komedie o tom, co se stane, když si záletní manželé přivedou
domů každý svého drahouška. Ještě, že služka Anna má tolik
důvtipu a situaci zvládne! Nakonec jsou spokojeni všichni. Hrají:
Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov,
Vanda Hybnerová. Předprodej v infocentru zahájen 14. září.

od 15.00 hodin

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
kaplického pedagoga PhDr. Milana Kyzoura
ZUŠ Kaplice, Linecká ul.
12. září, sobota

*** PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN ***

od 19.00 hodin

METALOMANIE V.

Pozvánka do Archy
Nedělní bohoslužby
Setkání nad Biblí

vždy v 9.00 hodin
čtvrtek v 19.00 hodin

Cesty apoštola Pavla

Secret of darkness, Pikodeath, Mater Monstifera, Törr, Isacaarum,
Dark Angels. www.sweb.cz/metalomanie.kaplice
Kulturní dům Kaplice

8. ekumenický večer se uskuteční v budově Archy
Čtvrtek 10. září v 19.00 hodin

14. září, pondělí

Omega 3 – to se maže na chleba?

od 9.00 hodin

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
Divadelní představení pro děti. Právě zatoulané štěně Balyna potká
kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čarování,
ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. Někdo stále škodí.
Kdo to je? To Balynka - psí detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.
Kulturní dům Kaplice
Hraje Karlovarské hudební divadlo
15. září, úterý

od 19.00 hodin

IMUNITNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA
Přednáška s besedou. O potřebě posilovat imunitní systém se mluví a
píše stále častěji. Co si ale představujeme pod pojmem imunitní
systém? Hledáte odpovědi na otázky: Čím si nejvíce oslabujeme
imunitu? Jak oslabenou imunitu opět nastartovat? Jaké jsou správné
stravovací návyky pro Vás jako originál? Jak vypadá správný pitný
režim pro lidské tělo? Co je příčinou nemocí? Jak je to s imunitou u
dětí? Co je to IRISDIAGNOSTIKA? (přesná diagnóza zdravotních
problémů a jejich příčin z oční duhovky), atd.
Kulturní dům Kaplice
Pořádá NATUR APATYKA Č. Budějovice

aneb kupujeme podle reklamy?
Přednáška. Naším hostem bude PharmDr. Pavel Pleva. Doktor Pleva
pracuje jako lékárník ve Velešíně. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 17. září v 18.00 hodin v budově Archy
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení mladých lidí

Další vrcholný motokrosový
závod v Kaplici
Místní autoklub pořádá na závodišti v Blanské kotlině
20. září 2009 Mezinárodní mistrovství ČR juniorů
Zúčastní se všichni přední čeští závodníci do 19ti let ve třídách
50, 65, 80 a 125 ccm. Startovní listina bude doplněna dalšími
účastníky ze zahraničí. Tréninkové jízdy začínají v 8.00 hodin.
Start závodu je ve 13.30 hodin.
Pořadatel zve všechny příznivce motoristického sportu.

Od 17. září, čtvrtek

VÝSTAVA: HRVOJE ŠERCAR
Výstava předního chorvatského výtvarníka, který od roku 1960
samostatně vystavuje v nejpřednějších chorvatských i světových
galeriích. Kromě volné tvorby je autorem řady divadelních
scénografií, ilustrací knih i animovaného filmu.
Výstavní síň, kulturní dům Kaplice
18. září, pátek

od 21.00 hodin

DISCO SHOW „LÍBÍMSETILIFE“
Kulturní dům Kaplice
19. září, sobota (+ 26. září)

od 19.00 hodin

TANEČNÍ KURZ ZÁKLADNÍ
Zahájení kurzu, v němž se naučíte tanečním krokům a sestavám
standardních a latinsko-amerických tanců. Lektoři Taneční škola
Tango České Budějovice. Přihlásit se můžete v infocentru.
Kulturní dům Kaplice
21. září, pondělí

od 19.30 hodin

BŮH MASAKRU
Konverzační komedie. Dva manželské páry se scházejí, aby srovnaly
konflikt, který vznikl díky rvačce jejich synů. Hrají: L. Krčková, M.
Hruška, D. Verzichová, O. Veselý /Jihočeské divadlo Č. Budějovice/
Mimořádné vstupné 30,- Kč (podpořeno Jihočeským krajem)
Kulturní dům Kaplice
Předprodej v infocentru
________________________________________________________________________

TAEKWON-DO - kurz začátečníků
Od 14. 9. vždy v pondělí od 18.00 hodin, tělocvična Gymnázia.

Rádi bychom poděkovali
Žáci děkují studentům
Loňská 1. třída ZŠ Školní moc děkuje Gymnáziu Kaplice - G1 a
učitelům, kteří pro ně v červnu přidravili přírodovědné dopoledne na
Suchém vrchu. Akce byla pečlivě připravená a dětem se moc líbila.
Těšíme se na další spolupráci.
Dana Jiraňová

Možnost pronájmu nebytových prostor
v KD Kaplice o výměře 21,6 m², 1. patro.
Tel. 380 311 388
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Poutní místa na Malši
Poznali jste dvanáct poutních cílů na Malši od jejího pramene až po
Kaplici? Tady je správné rozluštění: 1 = Rychnov nad Malší, 2 =
Kaplice, 3 = Svatý Kámen, 4 = Cetviny, 5 = Sandl, 6 = Dolní
Dvořiště, 7 = Maria Schnee, 8 = Tichá, 9 = Louzek, 10 = Windhaag,
11 = Blansko, 12 = Leopoldschlag

Plnění rozpočtu Města Kaplice
Plnění rozpočtu k 31. červenci 2009

5. září Babí léto v parku exotických zvířat
S křtinami mláděte tygříka, 9.00 - 18.00 hodin. Dvorec u Borovan.

18. září Hvězdy na venkově
Od 19.00 hodin varhanní koncert Jaroslava Tůmy s recitací Josefa
Somra. V kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech.

19. září Párkové disco se soutěží v pojídání párků
Hostinec U ještěrky, Bujanov. Od 21.00 hodin.

26. září Posezení s Babouky
Od 14.00 hodin „Ukončení sezóny“. Památník J. Žižky v Trocnově.

27. září Svatováclavský koncert
Od 18.00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech.
Účinkují Zuzana Zaimlová (soprán), Lucie Kolářová (mezzosoprán,
flétna), Karel Ochozka ml. (varhany).

26. - 28. 9. Zavírání turistické sezony, Nové Hrady
Turistický výlet do Novohradských hor /26. 9./
Václavská zábava v Hotelu máj s kapelou MIDI od 20.00 hod. /26. 9./
Koncert Pavlíny Jíšové a hostů od 14.00 hodin, hradní nádvoří /27. 9./
Výstava „Po stopách společné historie“ na novohradském zámku od
9.00 - 17.00 hodin /26. - 28. 9./

SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
září
1. 9.
TRHOVÉ SVINY – SVATÁ TROJICE
13 km
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova a dále do
Trhových Svinů. Trasa: T. Sviny – po Č – Svatá Trojice – Mohuřice –
Slavče – Dobrkovská Lhotka – Besednice, autobus.
4. 9.
VÝSTUP NA SVATOBOR U SUŠICE
pátek
Odjezd z aut. nádraží v 4.40 hodin, vlak z ČD Kaplice 5.10 hodin.
Návrat v 19.20. (Pozor změna proti původnímu plánu). Vede p. Hák.
8. 9.
BOUBÍN
13 km
Autobusem od školy v 5.25 hodin do Českého Krumlova a dále
vlakem v 6.36 na Kubovu Huť. Trasa: Kubova Huť – po M – Boubín
– zpět po Z kolem pralesa a jezírka do Zátoně, vlak v 13.29, 15.29 do
Volar. Odtud do ČK.
15. 9.
Z TICHÉ DO MALONT
15 km
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Tiché. Trasa: Tichá – po Č –
Janova Ves – kolem Táhlého – Tmavým lesem (houby) – Malonty,
autobus v 13.15 nebo 15.15 hodin.
22. 9.
MALŠÍN
15 km
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádraží ČD, vlak v 6.32 do
Lipna nad Vlt. Trasa: Lipno nad Vlt. – po Ž – Kyselov – Ostrov –
Malšín – Větrná – Kleštín – Čertova Stěna, vlak v 12.10 či 14.14 hod.
29. 9.
Z HÁJE DO KAPLICE
13 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Háje. Trasa: V Háji – Pflégrův
mlýn – Zubčická Lhotka – Netřebice – Výheň – Rozpoutí – Pořešínec
– Žďár – Kaplice.

Skutečnost

Druh příjmu

Rozpočet
upravený

Zajímavá (nejen) kultura v okolí

Rozpočet
schválený

PŘÍJMY

v tisících Kč
daň z příjmu fyzických osob ZČ
daň z příjmů fyzic. osob OSVČ
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnic.osob-obec
daň z přidaté hodnoty
daň z nemovitostí
poplatek za znečištění ovzduší
poplatky za odnětí půdy a
lesních pozemků
ostatní daně
správní poplatky
místní poplatky
likvidace komunálního odpadu
ostatní ovody z vybraných
činností

Daňové příjmy celkem
příjmy z poskytování služeb
odvody příspěvkových
organizací
příjmy z pronájmu majetku
příjmy z úroků a dividend
přijaté sankční platby
náklady řízení
příspěvky na splátky úvěru BSŠ
ostatní přijaté vratky a přeplatky
přijaté pojistné náhrady
odměna za tříděný odpad
příjmy z úhrad dobývacího
prostoru
ostatní příjmy
dary
splátky půjček SF

v Kč

12 000
4 600
15 000
5 000
23 000
3 000
4

12 000
4 600
15 000
5 449
23 000
3 000
4

7 026 069,00
1 363 050,00
10 024 503,00
5 448 660,00
10 731 012,00
2 986 392,00
6 100,00

22
800
5 505
2 133
3 500

68
800
5 521
2 133
3 500

46 699,00
551 700,00
2 812 115,00
1 107 811,00
3 147 627,82

955

981 745,00

730

75 294

76 030 46 233 483,82

231

784

718 953,00

3 252
6 982
300
971
112
1 168

3 252
6 986
300
1 027
112
1 168
350
37
500

1 610 851,00
5 088 854,90
290 203,91
663 303,34
40 000,00
681 051,00
394 292,63
56 294,00
119 684,00

72
361
352
142

71 554,00
354 691,35
351 954,31
87 440,00

500
50
35
130

Nedaňové příjmy celkem

13 731

příjmy z prodeje bytů, domů a
nebyt. prostor
příjmy z prodej pozemků

3 083
700

3 538
1 168

3 084 586,00
1 214 207,00

Kapitálové příjmy celkem

3 783

4 706

4 298 793,00

307
1 161
187

306 984,00
1 159 942,00
186 500,00

20 309
11 500
27 000

20 309
12 160
22 388
481
1 470

11 846 919,00
9 312 000,00
16 454 000,00
487 811,00
1 875 574,00

1 060

1 060
305
2 312
182
32 376
762

427 599,00
348 395,00
1 348 403,00
181 624,40
2 783 291,69
761 444,00

dotace výkon agendy soc. služeb
dotace soc. práv. ochrana dětí
dotace Volby 2009
dotace ze SR v rámci souhr.
vztahu
dotace ze SR sociální dávky
dotace ze SR příspěvek na péči
dotace ze SR a EU
příspěvky od obcí
převod HČ záloha na zisk
ostatní nájem
převod z HČ použití fondu
převod z HČ záloha na zisk BSŠ
dotace SR poskyt.kraj
dotace ROP
dotace Jč. kraje

Přijaté dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM

2 312
32 376

94 557

15 443 10 529 127,44

95 460 47 480 487,09

187 365 191 639

108 541 891,35
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Skutečnost

Rozpočet
upravený

Druh výdaje

Rozpočet
schválený

VÝDAJE

v tisících Kč
služby v ostatní veterin. péči
110
čipování psů
40
zaměření majetku města
200
údržba městských pozemků-louky
20
nákup lesních pozemků
300
příspěvek na hospodaření v lesích HČ
činnost LOH fyz. a práv.osoby st. správa
výstava trofejí
15

Zemědělství a les. hospod.
celkem
komunikace úklid, posypy
komunikace úroky z uvěru
opravy komunikací
BESIP propagace, materiál
vyhrazená parkovací místa ZTP
příspěvek nadace Jč cyklostezky
dopravní zprav, poradenské služby
dopravní značení, odtah vraků
pasport místních komunikací
údržba krajnic u obecních komunikací
oprava autobusových zastávek
opravy a údržba chodníků,
schodišť a komunikací
rekonstrukce ulice Malšské Údolí
rekonstrukce ulice Tržní
oprava odstavných ploch pro
kontejnery
parkovací plochy, rekonstrukce
komunikací PD

Doprava celkem

v Kč

100
20
200
20
300
299
466
15

3 777,00
2 142,00

599 350,00
298 410,00
463 979,00
12 596,00

685

1 420

1 380 254,00

2 650
1 197
1 000
10
60
7
56
230
250
130
50

2 826
1 197
1 095
10
60
7
56
230
250
130
30

3 056 672,00
502 208,10
972 906,00
5 593,60
44 111,60
7 195,00
7 700,00
93 267,00

2 970
4 453
4 114

3 077
4 461
4 114

1 930 579,59
4 430 210,00
4 045 252,00

140

80

30 250,00

30

335

296 000,00

17 347

56 746,00

17 958 15 478 690,89

vodné stojánek, osazení vodoměrů
přívodní řad úhrada úroků ČS
vodovod, kanal Hubenov, Dobechov
vodovod, kašna Blansko
opravy kanalizací a vpustí

8
33
200
3 000
600

8
33
236
3 118
491

10 132,10
25 699,30
101 660,80
123 117,30
391 190,90

Vodní hospodářství celkem
Spoje - zřízení TV Prima

3 841
60

3 886
60

651 800,40
25 488,00

2 043

2 043

1 632 092,00

1 321

1 321

219 126,60

MŠ Nové Domovy příspěvek na
činnost
MŠ Nové Domovy-výměna oken,
opr. WC, myčka
MŠ Nové Domovy dopr. hřiště
- grant Jč. kraj
MŠ Nové Domky příspěvek na
činnost
MŠ Nové Domky výměna oken,
rekostr. topení
MŠ 1.máje 771 příspěvek na činnost
MŠ 1.máje 771 rekon. zahr.,
výměna oken

Předškolní zařízení celkem
ZŠ Fantova -dotace Jč.kraj
ZŠ Fantova příspěvek na činnost
ZŠ Školní příspěvek na činnost
ZŠ Školní dotace Jč.kraj
ZŠ Školní - výměna oken ŠJ
ZŠ Fantova rekon.WC II.pavilon,
opr. fasády
ZŠ Fantova tělocvična podlahy, okna

Základní školy celkem
městská knihovna
kronika města
přeshraniční spolupráce
KIC příspěvek na činnost
publikace Kaplický poutník
válečné hroby údržba a materiál
hrad Pořešín
údržba a rozšíření městského rozhlasu

3

3 200,00

1 190

1 190

892 000,00

2 300
1 452

2 300
1 452

1 089 000,00

1 200

1 200

199 310,00

9 506

9 509

4 034 728,60
60 000,00
3 366 000,00
4 095 000,00
181 624,40

250

60
4 489
5 127
182
250

1 150
1 304

1 150
1 718

413 380,00

12 320

12 976

8 116 004,40

2 312
25
25
4 485

2 312
33
25
4 485
30
10
881
60

1 263 793,07
8 206,00
520,00
3 363 000,00
30 000,00

4 489
5 127

10
200
60

880 681,00
2 392,00

údržba památek
pamětní desky
občanská komise

100

400
70
100

47 255,00
47 219,30

Kultura celkem

7 617

8 406

5 643 066,37

běžné opravy sportovišť
koupaliště
údržba sportovišť
neinv. příspěvek sport.odd. na mládež
příspěvky na zájmovou činnost
mládeže
příspěvek na provoz sportovišť
oplocení tréninkového hřiště
dětské hřiště Omlenická, Vyhlídka
odstranění pískovišť, oprava oplocení
dět. hřišť
skateboardové hřiště - dovybavení
lyžařská běžecká trasa
příspěvek na ostatní zájmovou činnost
org.

200
460
1 510
660

200
430
1 510
660

22 300,00
254 831,00
607 115,00
660 000,00

100
135
200
1 953

100
135
300
1 933

100 000,00
135 000,00

70
350
10

360
350
10

231 217,00

125

125

121 000,00

5 773
12

6 113
12

4 008 209,50
7 000,00

1 712
10
45
100
96
350
600

1 712
30
48
100
96
350
600

1 014 276,93
19 800,00
83 305,00

1 050

1 066

579 279,00

672
200

672
200

166 936,96
29 409,00

1 534

1 534

497 277,00

180
500
94
500

180
521
94
500

82 100,00
236 845,50
70 430,51
84 560,00

400
40
700
900
500

400
40
680
785
500

12 906,00
368 176,50
132 090,00
310 775,00

10 183

10 108

4 550 090,38

2 420

1 250 315,50

518
4 462
70
70
55
2 600
1 710
10

220 711,00
2 181 989,00

290
62

141 301,00
3 637,14

190
2 508

131 627,00
2 876 731,84

8 766 318,48

Tělovýchova a zájm. činnost
celkem
Zdravotnictví
úroky z úvěru BSŠ, Linecká 15 BJ
realitní kancelář služby
privatizace kolky, daň z převodu nem.
příspěvek na údržbu nemovitostí
Česká pošta nájemné čp.84
pojištění majetku
veřejné osvětlení energie
veřejné osvětlení údržba,
rekonstrukce
opravy a provoz hřbitovů Kaplice,
Blansko
právní služby a soudní výlohy
územní plán, zpracování ÚAP pro
spr. obvod
platby daní a soudních poplatků,
nákup kolků
ostatní opravy majetku
městský mobiliář
nákup pozemků
výkup havarij objektů,odstr.
havarijních staveb
věcná břemena, nájmy
ostatní služby pro územní rozvoj
dotace z EU služby
projektové dokumentace k dotacím

Bydlení, komun. služby
celkem

400

kontejnery, odpad koše, sběr a svoz
tříd odpadu
2 220
sběrný dvůr - staveb úpravy,
vybavení, provoz
528
sběr a svoz komunálního odpadu
4 462
vývoz kontejnerů osady
70
likvidace černých skládek, autovraků
70
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65
úklid města
2 600
úklid zeleň města
1 830
chemická ochrana a ošetření
10
kácení a výsadba dřevin, památné
stromy
270
park WC
péče o vzhled - vánoční a
květinová výzdoba
190
revitalizace městského parku
2 508

1 876 746,50

47 764,90
157 088,00
657 070,08

10 734,00
1 257 781,00
691 491,00

Ochrana život. postř. celkem
Dávky a podpory v sociálním
zabezpečení celkem

14 823

14 965

38 500

34 388 24 207 123,00

Dům s pečovatelskou službou
Chráněné bydlení Blansko
klub důchodců
sociální pomoc, poradenství, péče,
služby

1 082
739
44
85

85

3 779,30

Sociální péče celkem

1 950

2 222

1 229 518,14

1 280
813
44

837 785,42
368 311,91
19 641,51
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Civilní nouzové
plánování
22
Městská policie
2 597
Požární ochrana
247
Místní zastupit. orgány
2 838
Činnost místní správy
35 763
Volby do Zastupitelstev krajů
Finanční operace
a ostatní činnost
2 100
VÝDAJE CELKEM

22
2 712
1 473
2 838
35 946
187

1 224 737,11
403 798,26
1 592 545,61
20 867 348,51
238 460,85

3 944

3 420 142,88

166 184

169 145

105 845 325,38

4 292
10 263

2 979
10 263

-3 342 261,54
10 620 435,00

-38 393

-38 393

-9 974 739,43

2 657

2 657

FINANCOVÁNÍ – třída 8
změna stavu na bank. účtech
přijatý úvěr
uhrazené splátky
dlouhodobých půjček
aktivní dlouhodobé operace
příjmy

FINANCOVÁNÍ
CELKEM

-21 181

Po skončení archeologického průzkumu na tvrzi v Tiché, jež mimo
jiné přinesl zcela výjimečné nálezy neporušených nádob (například
tříknotového kahanu), byla zahájena komplexní konzervace věže, na
niž v dalším roce navážou práce, které budou mít za cíl zastřešení
věže, vybudování jednotlivých pater a schodišť a její zpřístupnění
veřejnosti při příležitosti uplynutí 650 let od první výslovné zmínky o
tvrzi.
Sdružení Hrady na Malši rovněž připravuje na 14. leden 2010
pokračování divácky úspěšné besedy na historická témata, jejímž
účastníkem bude již tradičně prof. Tomáš Durdík, nově pak Ing.
Arch. Petr Chotěbor z památkového odboru Kanceláře prezidenta
republiky a Dr. Jakub Likovský z Antropologického ústavu Akademie
věd ČR. Beseda bude stejně jako loni spojena s prodejní výstavou
knih s přírodovědnou, hradní a zámeckou tématikou. O místě konání
akce se dozvíte na stránkách www.hradynamalsi.cz, v informačních
centrech, v tisku a prostřednictvím plošné reklamy.
Hezký podzim Vám přeje
Radek Kocanda, jednatel sdružení Hrady na Malši

-22 494
-2 696 565,97
Sestavila Ing. Holemá Jana

Sdružení Hrady na Malši
vydalo pohlednice s rekonstrukcemi
hradu Pořešín a Louzek
Sdružení Hrady na Malši vydalo v rámci své „hradní“ edice pohledy
s rekonstrukcemi hradů Pořešín a Louzek v dobách svého největšího
rozkvětu na přelomu 14. a 15. století. Tyto rekonstrukce jsou
výsledkem téměř osmileté práce, během níž byly na těchto hradech
prováděny archeologické výzkumy, na jejichž základě bylo možné
zrekonstruovat jejich podobu. Samotné grafické práce trvaly téměř
rok. Největším oříškem bylo určit podobu objektů, které už dnes
nestojí, zbývají ve formě základů, nebo nepatrných zbytků zdiva.
Díky spolupráci sdružení Hrady na Malši s Archeologickým ústavem
Akademie věd České republiky, společností Archaia Praha o.p.s., a
Západočeskou universitou v Plzni se však podařilo se značnou
dávkou spolehlivosti dojít k uspokojivému výsledku celého snažení.
Zvláštní dík zde patří především prof. PhDr. Tomášovi Durdíkovi,
DrSc., bez jehož zásadního příspěvku by nebyla celá věc vůbec
realizovatelná. Spolu s brožurou, kterou sdružení pokřtilo v lednu
tohoto roku, a která je lehce dosažitelná v místních infocentrech nebo
knihkupectvích, se jedná o další z edičních počinů, které mají jak
tuzemským, tak zahraničním návštěvníkům přiblížit doposud
opomíjené, ale významné památky hradní architektury na březích
řeky Malše. Tak, jak bude sdružení dále pokračovat v opravách a
výzkumech na dalších hradech, bude připravována i edice pohlednic
z dalších objektů, v blízké budoucnosti hradu Sokolčí a snad i tvrze
v Tiché. Hrad Velešín, hlavně z důvodu jeho výjimečné velikosti a
dosavadní neprobádanosti, si na vydání pohlednic bude muset ještě
nějakou chvíli počkat. Pohlednice je možné získat v Infocentru
Kaplice nebo ve Velešíně, novinových stáncích, ve vybraných
knihkupectvích v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích nebo
přímo na hradě Pořešín v době přítomnosti členů sdružení.
Sdružení Hrady na Malši nyní provádí konzervační práce na hradě
Pořešín v části čelní hradby vedle mostu přes druhý hradní příkop,
kompletní konzervaci hradního paláce, torza velké zdi nad řekou
Malší a boční obvodové hradby druhého předhradí v prostoru
padacího mostu a kovárny. Tyto práce budou trvat do poloviny
listopadu. Další zajišťovací práce, které mají za cíl dokončit
zabezpečení staticky ohrožených objektů a bezpečný návštěvnický
provoz, jsou naplánovány na přístí tři roky. V této době by měly začít
rovněž práce na vybudování návštěvníky velmi žádané a dlouho
připravované expozice na hradě, která přinese informace nejen o
hradě Pořešín, ale i o dalších hradech a tvrzích na řece Malši. Tato
expozice rovněž zajistí základní návštěvnické služby, prodej
upomínkových předmětů, řemeslných výrobků z regionu a bude
zázemím pro organizaci kulturních akcí na všech hradech ve správě
sdružení.

Z historie
Cech kameníků, zedníků a tesařů
Třetího srpna 1497 vydal Petr IV. z Rožmberka list, ve kterém pověřil
Hanse Gezingera vrchním kameníkem na celém rožmberském panství
a zároveň mu uložil, aby založil cech kameníků „po vzoru pasovské
huti.“ Z textu je zřejmé, že iniciativu nevyvíjel rožmberský vladař, ale
samotní kameníci a stavební huť v Pasově je uvedena jen jako vzor
organizace a řádu, který byl opsán z pasovské cechovní knihy. Tento
„pořádek“ dokazuje, že se jednalo o velmi fyzicky náročnou práci se
14ti hodinovou pracovní dobou, ve které bylo jen několik málo
přestávek na jídlo. Především se zde určovaly profesní záležitosti,
tedy přijímání mistrů a tovaryšů, stanovení učební doby, výši mzdy a
odvody do společné pokladny. Značná pozornost byla věnována
kvalitě práce.
Za důkaz existence skutečného cechu je považována teprve listina o
potvrzení společných pravidel stavebních řemesel z 8. prosince 1564.
V této listině Vilém z Rožmberka spolu s Petrem Vokem z
Rožmberka dal kameníkům, zedníkům a tesařům cechovní privilegia,
která mají jedenáct artikulí, tedy jedenáct pravidel. Stejná cechovní
pravidla byla vydána v roce 1611 městu Kaplice.
Prvá tři pravidla jsou stejná jako u ostatních cechů zřízených
Vilémem z Rožmberka. Tedy zbožnost, poslušnost k představitelům
cechu a mravní počestnost, tedy „zrození z manželského lože.“ Každý
mistr, který by chtěl provozovat huť a provádět kamennou stavbu
nebo i zednickou práci, musel prokázat, u koho se vyučil „svému
umění na do výše vyhnaném kamenickém díle, stejně i na jiných
církevních stavbách včetně patřičné výšky, šířky a pevnosti zdi a
základů.“ Obdobně jsou specifikovány i odborné znalosti tesařů. „A
každý takový mistr, ať je to kameník, zedník či tesař, má ihned složit
jeden zlatý a jednu libru vosku do bratrstva a potom má dávat každý
kvartál do pokladnice jeden malý groš nebo sedm českých feniků.“
Zajímavé jsou i artikule, která se týkají větších či velkých staveb. Za
celou stavbu vždy musel odpovídat jediný mistr, se kterým byla
sjednána stavba „na klíč“ včetně sjednané odměny a případné
odstranění nedodělků a reklamací na kvalitu. Na druhé straně však
nesměli zasahovat do práv žádného města či vrchnosti. Pokud se týče
pracovní doby, pak „všichni mistři, políři, tovaryši a sluhové se
nemají vyhýbat práci od pěti hodin rána, s výjimkou doby na jídlo
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pracovat až do sedmi hodin večer.“ Velmi přesně jsou v cechovním
pořádku řešeny i spory uvnitř cechu, zejména v případě nekalé
konkurence, kdy by byl „vytlačen předchozí mistr. O takovém se
nemá myslet nic dobrého.“ Do vzdálenosti jedné míle, tedy asi sedmi
kilometrů, nesměl nikdo z cizích stavět a zvláštním předpisům
podléhaly krovy, střechy kostelů, věží a mlýnů. Učební doba u
kameníků byla pět let, u zedníků a tesařů tři roky. Po složení zkoušky
a složení 40 bílých grošů byl uznán tovaryšem. Obdobné předpisy
byly i pro tovaryše, kteří navíc byli povinni vkládat do cechovní
pokladny „pondělní peníz.“
Poslední, jedenáctá artikule doslova zněla: „Nikomu, ať mistrovi
nebo tovaryšovi, se nemá povolit žádná neřest ani smilstvo, nýbrž,
pokud nějaký mistr nebo tovaryš přitom bude přistižen, že žije v
nemanželském poměru nebo páše nějaké jiné smilstvo, má být
potrestán a podle uznání bratrstva má být napomenut, aby takové
neřesti zanechal. Když by se ale po takovém napomenutí nechtěl
umírnit, má se mu řemeslo zakázat.“
František Schusser

Realitní kancelář PROXIMA v.o.s.
Náměstí 206, 382 41 Kaplice
e-mail: info@proxima-kaplice.cz
Tel., fax 380 312 827, 602 285 230
• PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY
NEMOVITOSTÍ
• PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM
• MĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI
A KE KOLAUDACI STAVEB
• KOMPLETNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST
• SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT
BEZ POPLATKŮ
Z NABÍDKY VYBÍRÁME:
-

Řádková inzerce
Prodám byt 3+1 v Kaplici Na Vyhlídce. 4. p. zateplený. Tel.:
777 174 680.

RODINNÝ DŮM V ROŽMITÁLE NA Š.
ZAHRADA SE ZAHR. CHATKOU V KAPLICI
RODINNÝ DŮM V KAPLICI
RODINNÝ DŮM V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU
REKR. CHATA NA SOUTOKU MALŠE
A ČERNÉ

Hledáme pro své klienty domy, byty, pozemky.
Prodejte svoji nemovitost,
dostanete peníze, které požadujete.

Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílá a hnědá. Dále zahradní
bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Vše nové z neuskutečněné
stavby. Levně, přivezu zdarma. Tel: 777 106 709

POTŘEBUJETE ZMĚNU?

Změňte si vlastní
KOUPELNU!!!
- rekonstrukce bytových jader
- kompletní dodávka materiálu
- vodoinstalace, elektroinstalace
KVALITNĚ A RYCHLE

CHROMSTAV – stavební práce

TEL.: 603 779 787

CLEAN-CK
Úklidové služby
Čištění koberců a čalounění * Čištění
autointeriérů, i u vás * Mytí oken a výloh
Úklidy bytů po řemeslnících
strojní metodou do hloubky vláken

Tel.: 776 770 825, e-mail: pavbos@volny.cz
Č. Krumlov, Kaplice, Velešín a okolí
!! Doprava zdarma !!
Levně a poctivě

ČSOB Pojišťovna přijme do nově zřizované obchodní přepážky v Kaplici
finančního poradce. Nabízíme vstupní odborné zaškolení a vedení, možnost kariérového
růstu. Počáteční finanční podpora (5 měsíců) až 60 tis. Kč., vysoké provize, motivační
odměny. Požadujeme samostatnost, dynamičnost, dobré komunikační schopnosti, zájem o
osobní růst V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu
josef.holub@obchod.csobpoj.cz, případně volejte mobil : 604 293 146.
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