
Mezi Městem oceněnými osobnostmi byla paní Hermína Mocová, na 
snímku právě přebírá kytičku a gratulaci od pana starosty města 
Ferdinanda Jiskry 
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   Starost ův sloupek 
 

Pro bilancování letošního roku jsem si vybral oblast kulturně 
společenského dění ve městě. Je zajímavé, že přes tzv. hospodářské 
potíže se toto dění v podstatně větší míře než v letech minulých 
setkalo se zájmem návštěvníků. Důvodů může být více. Podstatné je, 
že návštěvnost na 78 akcích pořádaných kulturně informačním 
centrem v kině, kulturním domě, výstavní síni, historické expozici 
v parku, u kostelů či kapli byla vysoká, o čemž svědčí řada 
vyprodaných představení právě v kulurním domě. K tomu je ještě 
třeba přičíst programy pořádáné základní uměleckou školou, Archou, 
farností římsko-katolické církve a dalšími zájmovými seskupeními, z 
nichž vybírám Exfantu a Hrady na Malši. Je z čeho vybírat a když 
jsem si vypsal nabídku z prosincového Zpravodaje, tak také probíhaly 
dvě až tři akce v jednom dni. 
Pro oživení si dovolím připomenout nejúspěšnější. Novoroční koncert 
houslisty Jaroslava Svěceného, masopust, koncert Nezmarů, Evy 
Farné, Jakuba Smolíka, mezinárodní akci Poutní místa na Malši, 
výstavu plastikových modelů, mysliveckých trofejí či Půvaby a 
tajemství klementinských rukopisů. O Formanských slavnostech jsem 
se již zmiňoval samostatně, ale své místo na prknech kulturního domu 
našly příznivce i divadelní hry: Miláček Anna a Dívčí válka. Tradičně 
mají nezastupitelnou úlohu diskotéky, oblibu si získala i páteční 
hudební kavárna a 56 zájemců absolvovalo taneční. 
Vážení spoluobčané, toto dění by nebylo možné bez podpory partnerů 
z řad kaplických podniků a podniků z obcí nejbližšího okolí. Chtěl 
bych majitelům, jednatelům a ředitelům těchto firem poděkovat 
především za to, že výrazně přispěli k rozvoji kulturně společenského 
dění ve městě a současně i k rozvoji občanské společnosti nejen 
letošního roku. 
Zastupitelstvo počátkem prosince na svém 75. jednání tohoto 
volebního období schválilo rozpočet na letošní rok. O něm a o 
investicích se zmíním v příštím sloupku. Samotná jednání 
zastupitelstva jsou i přes některé složité kauzy konstruktivní a jsou 
zbavena zpolitizování. Za tento přístup patří jeho členům plné 
absolutorium. Děkuji. 
S přáním všeho dobrého v novém roce. 

Ferdinand Jiskra    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Cena města Kaplice 2009  
 

Představitelé města Kaplice vybrali a ocenili letos tuto desítku 
osobností:  
Paní Hermína Čechová - za dlouholetou dobrovolnou 
organizátorskou činnost při zajišťování účasti občanů města na 
kulturních akích, organizování kulturně společenského života ve 
městě 
Jakub Stacho - za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti. 
Přeborník ČR v judu za rok 2009 
Karel Mašek - za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti. 
Přeborník ČR v judu za rok 2009 
Pan Jan Froněk - za dlouholetou reprezentaci města 
v motokrosovém sportu, za úspěšnou reprezentaci na závodě Dakar 
2009 
Pan Miloslav Komárek - dobrovolný dárce krve – 50 odběrů 
Pan Václav Hajer - za autorství publikace „Kaplický poutník“, za 
významný podíl na publikaci „Kaplice“ (obě knihy vydány v roce 
2009)  
Jan Litt, Filip Musil, Ji ří Zemánek, Jan Myslivec - za úspěšnou 
reprezentaci města ve sportovní činnosti. Juniorští mistři ČR 
v raftingu na divoké vodě, vítězové Českého poháru v raftingu na 
divoké vodě.  
 
 



 
strana 2 

   Sociální služby pro seniory  
 

v Kaplici a okolí 
 

Dobrý den, všechny Vás vítáme v roce 2010 a přejeme, abyste tímto 
rokem prošli bez větších potíží.  
V tomto roce pro Vás Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Kaplice připravil sérii článků věnující se sociálním službám pro 
seniory v Kaplici a okolí. Tento první článek je spíše teoretický, a 
věnuje se legislativnímu zakotvení sociálních služeb. V následujících 
článcích se budeme věnovat samotným sociálním službám pro 
seniory v Kaplici a okolí, a novinkám, které přinesl zákon o 
sociálních službách, např. příspěvek na péči.  
Vzhledem k nízké porodnosti a prodlužující se délce života populace 
stárne. Naše společnost by to měla přijmout jako fakt a nabídnout 
nové aktivizační programy, které budou vyhovovat „současným 
seniorům“, neboť každá generace má své specifické potřeby a zájmy. 
I „současný senior“ má právo poslední životní etapu prožít dle svého 
přání a možností.  
Stáří jako přirozená fáze lidského života je doprovázena 
nejrůznějšími potížemi, ale v současné době díky medicínským 
pokrokům lze toto období prožít důstojně a kvalitně. Kdo o své 
fyzické a psychické zdraví trvale pečuje nebo o něj začne pečovat 
alespoň v dospělosti, má větší šanci na kvalitní život i ve vyšším 
věku.  
V lednu 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Tento nový zákon představuje významný mezník v sociální 
oblasti. Přinesl do systému sociální péče zásadní změnu. Narovnání 
vztahů v sociální péči, radikální odstranění mnohdy až diskrimi-
načních poměrů a nastolení standardu, který chápe všechny občany 
jako zcela rovnoprávné subjekty práv a povinností.  
Nejvýraznější změny nastaly v těchto oblastech: 
1. Zavedl se příspěvek na péči – tento příspěvek se Vám pokusíme 
přiblížit v dalším článku. 
2. Každý poskytovatel sociálních služeb musí být registrovaný - 
k tomuto opatření se přistoupilo z toho důvodu, aby byla zajištěna 
určitá kvalita sociálních služeb. Rozhodnutí o registraci vydává 
krajský úřad, případně ministerstvo po splnění určitých podmínek. 
Krajský úřad rovněž vede registr poskytovatelů sociálních služeb.  
3. Pravidelná kontrola (tzv. inspekce) sociálních služeb – tímto se 
kontroluje, zda poskytovatelé plní všechny podmínky a zda je plní 
v určité kvalitě, kterou jim ukládá zákon.  
4. Zavedení standardů kvality sociálních služeb – to, jak má určitá 
služba vypadat, jakou má mít nezbytnou úroveň kvality, definují tzv. 
standardy kvality. Je to určitý soubor kritérií. Právě při inspekci 
sociálních služeb dochází ke kontrole těchto standardů. Pokud 
poskytovatel nesplní jen jediné zásadní kritérium, znamená to, že 
standardy kvality nesplňuje a musí zjednat nápravu.  
5. Poskytování základního sociálních poradenství všemi sociálními 
službami. 
6. Klade důraz na důstojnost, ochranu práv a sociální začleňování. 

Bc. Václava Janoušková a Mgr. Jana Vráželová 
Zdroj:  
Janoušková V., Bakalářská práce, 2009, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 

 
   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
14. prosince 2009  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1680/51 o výměře cca 

175 m² a části p.č. 1680/29 o výměře cca 150 m² oba v k.ú. Kaplice 
s věcným břemenem vedení inženýrských sítí za cenu 220,- Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 569/6 k.ú. Mostky o 
výměře cca 1200 m² za cenu 50,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 532/4 k.ú. Žďár o výměře 218 m² manželům 
Pavlu a Ludmile Lattnerovým, bytem Kaplice 506 za cenu 50,- Kč/m² 
+ NSP  

� prodej pozemku p.č. 1234/51 k.ú. Kaplice o výměře 81 m² Davidu 
Toncarovi, bytem Kaplice 503 za cenu 300,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 529/3 k.ú. Žďár o výměře 427 m² Haně 
Francové, bytem Žďár 20 za cenu 50,- Kč/m² + NSP 

� prodej bytu č. 6 o vel. 1+1 o výměře 38,36 m² v čp. 497 Na Vyhlídce, 
Kaplice s nájemcem s platnou nájemní smlouvou na základě výsledku 
výběrového řízení formou obálkové metody Haně Papajové, bytem 
Kaplice 703 za cenu 326.682,- Kč  

� prodej bytu č. 8 o vel. 1+3 o výměře 64,85 m² v čp. 497 Na Vyhlídce, 
Kaplice s nájemcem s platnou nájemní smlouvou na základě výsledku 
výběrového řízení formou obálkové metody Boženě Stočesové bytem 
Chomutov 5136 za cenu 503.000,- Kč  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1508/1 k.ú. Kaplice     
o výměře cca 80 m² za cenu 230,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 341/1 k.ú. Žďár            
o výměře cca 70 m² za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 84 k.ú. Kaplice            
o výměře cca 80 m² za cenu 1,- Kč/m² + NSP  

� vydání nemovitosti umístěné na parcele č. 163/11 k.ú. Kaplice, která 
tvoří součást budovy čp. 22 majiteli Františku Valdovi ve smyslu 
zákona o mimosoudních rehabilitacích na základě rozsudku okresního 
soudu ze dne 23. 1. 1991  

� změnu katastrální a obecní hranice mezi k.ú. Kaplice a k.ú. Blansko u 
Kaplice v rámci komplexní pozemkové úpravy prováděné 
Pozemkovým úřadem Český Krumlov tak, jak je vyznačeno v geo-
metrickém plánu č. 1821-418-65/2008   

� dvousložkovou cenu vodného a stočného pro rok 2010 – pohyblivá 
složka vodného 34,49 Kč/m³ včetně DPH, pohyblivá složka stočného 
33,22 Kč/m³ včetně DPH + pevná složka dle kapacity vodoměru – po 
započtení dotace města pro domácnosti - pohyblivá složka vodného 
32,78 Kč/m³ včetně DPH, pohyblivá složka stočného 31,96 Kč/m³ 
včetně DPH       

� rozpočet Města Kaplice na rok 2010 včetně financování, rozpočet 
fondů sociálního, rezerv a rozvoje, bydlení, dotačního, rozpočtový 
výhled na roky 2009-2012 a plán hospodářské činnosti na rok 2010 

� provedení rozpočtového opatření č. 18 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického MěÚ Kaplice 

� Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace na období 
2009-2018 pro město Kaplice 

� použití výtěžku z výherních hracích přístrojů pro rok 2010 na veřejně 
prospěšné účely – oprava chodníčků v zahradě Domu s pečovatelskou 
službou v Kaplici a rekonstrukce sociálního zařízení ve II. pavilonu 
ZŠ Kaplice, Fantova 446  

� Darovací smlouvu uzavřenou mezi firmou SpedCom spol. s r.o. 
Kaplice a Městem Kaplice na poskytnutí peněžitého daru ve výši 
6.000,- Kč, který bude použit na financování potřeb Domu 
s pečovatelskou službou v Kaplici  

 
II. zamítá  

� žádost o prodej části pozemku p.č. 2015/1 k.ú. Kaplice a pověřuje 
Odbor správy majetku Městského úřadu Kaplice jednat s majiteli 
sousedního pozemku o případné směně pozemků         

� žádost o snížení ceny pozemku p.č. 2029/5 k.ú. Kaplice stanovené dle 
znaleckého posudku ve výši 230,- Kč/m²   
 
III. pov ěřuje  

� vedení města, Odbor správy majetku MěÚ Kaplice s právní kanceláří 
zastupující Město Kaplice jednat s občanským sdružením Hrady na 
Malši ve věci podmínek bezúplatného převodu podílu o velikosti 
jedné ideální poloviny z pozemku p.č. 1458/41 o výměře 7678 m², 
ostatní plocha, na něm stojící zříceniny hradu Pořešín a z části 
pozemku p.č. 1458/3 o výměře 584 m², lesní pozemek v k.ú. Pořešín   

� Radu Města Kaplice provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za období od posledního prosincového zasedání Zastupitelstva Města 
Kaplice do konce kalendářního roku 2009 s tím, že informace o 
přijatých rozpočtových opatřeních bude zastupitelstvu města 
předložena na prvním zasedání roku 2010.  

 
Mgr. F. Jiskra, starosta města       J. Kaloš, místostarosta města 
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5. úterý Komedie ČR   93 min.  
6. středa 2BOBULE   
20.00 hod. Trampoty dvojice kamarádů pokračují. Honza se 

pouští jako vinař začátečník do umění slámového vína, 
Jirkova slabost pro ženy se zas zvrhla doslova v zápas 
o život. Režie: V. Lanné. Hrají: K. Hádek, T. 
Voříšková, L. Langmajer, L. Lipský, J. Krampol 

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
11. pondělí Komedie muzikál VB/USA   108 min.  
20.00 hod. MAMMA MIA! 
 Během příprav na svatbu se rozhodne pozvat také tři 

muže, o kterých se domnívá, že by mohli být jejím 
otcem. Letní hit podbarvený hudbou skupiny ABBA. 
Režie: P. Lloyd. Hrají: M. Streep, C. Firth, P. Brosnan      
REPRÍZA NA PŘÁNÍ 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno  
12. úterý  Český historický dobrodružný film   109 min.  
20.00 hod. AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI 
13. středa  Do tajemných zákoutí mohutného hradu a nedaleké 
17.30 hodin tvrze nás zavádí příběh čestného rytíře, který odjíždí 

hájit svou čest a nechává tvrz v rukou svého 
nejstaršího syna Petra a jeho mladších sourozenců… 
Režie: Karel Janák. Hrají: D. Prachař, T. Voříšková, P. 
Kříž, D. Mesároš  

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
18. pondělí Drama USA    123 min.  
19. úterý JULIA A JULIE 
20.00 hod. Co se stane, když se sekretářka Julie jednoho dne 

rozhodne, že během jednoho roku uvaří všech 524 
receptů z klasické kuchařky, kterou v roce 1961 
napsala Julia Child? Film, na kterém si pochutnáte… 
už od pohledu. Režie: N. Ephron. Hrají: M. Streep, A. 
Adams, J. Lynch 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
20. středa Animovaný příběh   96 min.  
19.00 hod. VÁNOČNÍ KOLEDA 
  Vánoční příběh na motivy Ch. Dickense o lakomém 

Scroogeovi, kterého v dlouhé předvánoční noci 
navštíví tři duchové, aby ho upozornili na jeho chyby a 
ukázali mu cestu, jakou by se měl vydat… Režie: R. 
Zemeckis.   ČESKÉ ZNĚNÍ 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
25. pondělí Romantická komedie USA  96 min.   
20.00 hod. CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ 
  Ambiciózní producentka a její kolega z práce se 

bytostně nesnášejí. Na oba dva ale čeká jedno velké 
překvapení, když zjistí, že protiklady se vlastně 
přitahují… Režie: R. Luketic. Hrají: G. Butler, K. 
Heigel 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
26. úterý Thriller USA/Kanada   158 min.   
27. středa 2012  
20.00 hod. Nemůžeme říci, že jsme nebyli varováni. Blíží se 

povodeň - katastrofa biblických rozměrů, o níž mluví 
mayské proroctví a která naši planetu čeká v roce 
2012… Režie: R. Emmerich. Hrají: J. Cusack, A. Peet, 
W. Harrelson 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 

 

 
 
 

 
 

NOVOROČNÍ KONCERT 
10. leden, neděle    od 17.00 hodin 

PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY 
Unikátní projekt s cikánskou cimbálovou kapelou Romano Stilo. 
Sponzoři akce: HAUSER spol. s r.o. a TIP TRADING spol. s r.o. 
Kulturní dům Kaplice  KONCERT JE VYPRODÁN  
 

11. leden, pondělí     od 18.00 hodin  

NOVOHRADSKO - BESEDA 
Beseda k výstavě „Novohradsko jedinečně“ s autory výstavy  
a trojrozměrného modelu Novohradských hor.  
Kino Kaplice    vstupné 30,- Kč   
 

16. prosince – 29. leden   8.00 – 17.00 hodin   

NOVOHRADSKO JEDINE ČNĚ 
„Po stopách společné historie“  
Trojrozm ěrný model Novohradských hor, 
rodokmeny novohradské šlechty, místní kroje a další 
Sponzor výstavy: Správa domů města Kaplice, s.r.o. 
Infocentrum Kaplice  
 

16. leden, sobota    od 19.00 hodin 

LESNICKÝ PLES  
Bohatá tombola. Předprodej v IC Kaplice: 100,- Kč.  
Slovanský dům Kaplice   
 

18. leden, pondělí     od 18.00 hodin  

ON THE ROAD – na cestě: LAPONSKO,  
POSLEDNÍ DIVOČINA EVROPY   
Cestovatelská beseda s Michaelem Stanovským.  
Kino Kaplice    vstupné 30,- Kč   
 

23. leden, sobota     od 19.00 hodin  

MATURITNÍ PLES G4 
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice  
Kulturní dům Kaplice    
 

29. leden, pátek     od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES OA 4 
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice  
Kulturní dům Kaplice   
 

30. leden, sobota     od 20.00 hodin 

XII. HASI ČSKÝ PLES  
Hudba: Podhoranka. Bohatá tombola. Zve Sbor dobrovolných hasičů 
Pořešín. Předprodej: Trafika u Cinertů či tel. 723 432 707. Autobus 
vyjíždí z Hubenova v 19.20 hodin (dále Ráveň, Kaplice – nádraží, 
Rozpoutí, Pořešín, Pořešínec, Žďár). Svoz i nazpět.   
Slovanský dům   
 
 

PŘIPRAVUJEME:   6. února MASOPUST  
březen EXFANTA a NEZMA ŘI 
květen ABBA REVIVAL   
 
 
 
 
 
 
12. 1. okresní kolo AŠSK florbalu od 9.00 v ZŠ Školní,  

kat. III – dívky 
29. 1. Opičí dráha od 9.00 hodin v ZŠ Fantova, s sebou přezůvky 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
leden 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
leden 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   WINTERTRIAL 2010 v Kaplici 
 

Již popáté zahájí motoristickou sportovní sezónu v našem regionu 
dálková rallye historických vozidel WINTERTRIAL 2010. A letos 
poprvé zavítá soutěžní pole i do Kaplice, kde bude na náměstí 
situována jedna z časových kontrol. To už budou mít soutěžní vozidla 
a jejich posádky za sebou více než dvě třetiny z celkových 2500 km 
napříč Rakouskem, Německem a Slovinskem. Součástí předposlední 
etapy je již tradiční noční etapa na Českokrumlovsku a Kaplicku. 
Noční sekce startuje v 19.30 hodin ve Svatém Janu n/M. 
kilometrovou rychlostní zkouškou, které se zůčastní všechna vozidla. 
Poté se startovní pole rozdělí, a zatímco kategorie „club“ zamíří 
přímo do německého Pasova k noční pauze, kategorie „trial“ bude 
absolvovat ještě 14 časových kontrol a přes 150 km tratě v našem 
regionu.  Západní část se odehraje na silnicích mezi Přídolím a 
Vyšším Brodem. První vozidlo do východní části odstartuje z časové 
kontroly na náměstí v Kaplici ve 22.00 hodin a zamíří směrem 
Soběnov, Benešov n/Č., Pohorská Ves, Malonty, Svatý Kámen a 
hraniční přechod Dolní Dvořiště. 
Přihlášeno je více než 100 posádek, na vlastní oči budete mít možnost 
vidět unikátní vozidla BENTLEY, ALVIS, PORSCHE a další. Přijďte 
28. ledna povzbudit posádky na náměstí, od 20.00 hodin bude 
otevřeno občerstvení u Hotelu Zlatý Kříž. 
Časový harmonogram (změny vyhrazeny): 
Svatý Jan n/M. 19.30  Benešov n/Č. 22.30 
Přídolí  20.15  Pohorská ves 22.39 
Vyšší Brod  21.14  Malonty  22.46 
Kaplice náměstí 22.00  Svatý Kámen 23.03 
Soběnov  22.10 
Startovní listinu a další informace najdete na: www.classicevents.nl, 
www.ckmotorsport.cz 

Karel Mach, ČK motorsport 

 

   Cestovatelská promítání  
 

Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého 
posezení u zajímavých promítání! 
Stalo se již tradicí, že Vás v tento čas oslovuji a zvu na cestovatelská 
promítání, se kterými přijíždíme opakovaně v měsících leden – 
březen do Vašeho města. Díky skvělé spolupráci se zástupci Kaplice, 
pečujícími o kulturu ve městě se Vám s mými hosty, profesionálními 
průvodci, cestovateli a příležitostnými dobrodruhy, pokusíme 
zpříjemnit tmavé zimní večery touláním se po naší Zeměkouli. 
Nenechte si určitě ujít jistě atraktivní program, který uvádím níže. Ke 
každému z večerů se ve Zpravodaji ještě vrátím podrobněji 
v následujících měsících. Nyní tedy: 
 

Laponsko, poslední divočina Evropy 
Pro našeho prvního hosta Michaela Stanovského je sever Evropy, 
Severské státy, Nordické země, Skandinávie  obrovská životní láska, 
v poslední době necestuje skoro jinam. Buď sólo nebo jako pravá 
ruka ochranářů a přírodovědců či s autobusem plným klientů coby 
průvodce brněnské cest. kanceláře KUDRNA. Aby byl kruh uzavřen, 
o vše se dělí jako šéfredaktor Severských listů. 

... na severu Evropy, tam kde končí Finsko a Švédsko, kde už je 
jenom Norsko a Rusko, tam se rozkládá laponská země. Ovšem 
Laponsko je i kousek jižněji. Říká se, že Laponsko je všude, kde žijí 
Sámové. Dneska tak od polárního kruhu na sever. Dřív i jižněji… 
Kdybyste nevěděli, kdo jsou Sámové, tak vězte, že to jsou obyčejní 
Laponci. Oni na toho Laponce ale slyší ještě méně rádi, než Romové 
na Cikány. Kdysi je tak nazývali Švédové, protože chodili v kůžích a 
různě záplatovaných šatech, až jim to připadalo směšné. Lapp je ve 
švédštině něco jako záplata. Ve slovníku píší, že to je také „Laponec 
(hanl.)“. To „hanl.“ si mohli odpustit. Laponec je vždycky hanlivě :-)  
Mari Boine, známá norská sámská zpěvačka a bojovnice za sámskou 
svébytnost k tomu kdysi poznamenala: „My jsme se odjakživa 
nazývali Sámové. Za Laponce nás označují ostatní lidé. Vždy to 
znamenalo, že jsme lidé druhé kategorie, mělo to pro nás urážlivý 
nádech.“ Jen o Sámech by se dalo psát dlouho, svérázné a zajímavé 
etnikum. Ale to bych Vás připravil o autenticitu výpovědi našeho 
hosta. Rádi se s Vámi o vše podělíme 18. 1. 2010 v 18.00 hodin 
v městském kině! 
PROGRAM  LEDEN – BŘEZEN 2010  
18. 1. LAPONSKO, POSLEDNÍ DIVO ČINA EVROPY   
15. 2. TIBET  – Dana Růžičková  
15. 3. TŘI ROKY NA KOLE KOLEM SV ĚTA  - Lucie Kovaříková 
a Michal Jon 

      Jaroslav ZEMAN 
 

      Pozvánka na akce v okolí 
 

9. leden      Den pro ženy 
Od 9.00 do 13.00 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Borovany. Cena: 60,- 
Kč. Program: AEROBIC, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, SEBEOBRANA, 
JÓGA. S sebou cvičební úbor, sportovní obuv, podložku na cvičení. 
Pitný režim při cvičení je zajištěn. Borovany  
 

Od 8. ledna  Za krásami Venezuely 
Výstava fotografií a přírodnin z expedice českých zoologů 
společnosti ZOOGEOS. Výstava potrvá do 28. února a bude 
přístupná ve všední dny 9.00 – 11.00 a 12.30 - 15 hodin. 
Příroda Venezuely bude představena nejen poutavými fotografiemi, 
mapami a tabulemi, ale i preparáty některých přírodnin, např. různých 
druhů bezobratlých živočichů. Borovany, infocentrum (radnice) 

 
 

 
 
 
 

Vložit upoutávku letáček Na Budějce cesta… 
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   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
v 1. pololetí roku 2010 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Leden  7. + 21. 1. 18. 1.  
Únor  4. + 18. 2. 15. 2.  
Březen   4. + 18. 3.  15. 3. 
Duben  1. + 15. + 29. 4.  26. 4. 
Květen  13. + 27. 5.  24. 5. 
Červen  10. + 24. 6.  21. 6. 
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Chaloupková M., referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
 

   Stalo se … 
 

stručný výčet činnosti Městské policie: 
 

Srpen 2009     
Opět, neustále připomínané, opakující se skládky domovního odpadu 
(i přes prezentaci v městském Zpravodaji o zřízení sběrného dvora 
domovního odpadu pro občany, o provozní době tohoto dvora a o 
tom, že ukládání odpadu je zde pro občany města zdarma), se 
především na sídlištích ve městě neustále objevují nové a nové 
skládky odpadu, který město za peníze nás všech musí nechat 
odklízet, aby se z města nestala jedna velká skládka. 
Dne 4. 8. 2009 v odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, 
že v prodejně Jednota DS na Náměstí došlo ke krádeži zboží v 
celkové hodnotě hodnotě asi 5.000,- Kč. Vzhledem ke značné časové 
prodlevě mezi dobou krádeže a oznámením se již nepodařilo 
strážníkům pachatele dopadnout na místě. Z tohoto důvodu bylo 
využito záznamu z městského kamerového systému, kde se podařilo 
zjistit osoby které krádež v prodejně provedli a typ i poznávací 
značku vozidla, do kterého pachatelé nastoupili a okamžitě z místa 
odjeli. Veškeré zjištěné okolnosti i záznam z MKDS byly neprodleně 
předány PČR .    
Dne 11. 8. 2009 v 8.45 hodin byl strážníky MP zjištěn notoricky 
známý občan města, opět v alkoholovém opojení, vrávorající po ulici 
Novohradská a svým jednáním ohrožující bezpečnost a plynulost 
provozu vozidel. Muž byl strážníky odveden do místa svého bydliště, 
aby nedošlo k jeho zranění. Po uplynutí necelé půlhodiny byl tento 
muž zpět na Náměstí a na služebně MP se dožadoval příjezdu policie 
s tím, že chce spáchat sebevraždu a že již volal na tel. číslo 158. O 
jeho jednání byla vyrozuměna dozorčí služby PČR s tím, že muž je na 
služebně MP. Po příjezdu hlídky policie byl muž převezen na 
záchytnou protialkoholní stanici v Č. Budějovicích a případ si policie 
převzala k řešení.       
Dne 26. 8. 2009 byli strážníky MP odchyceni dva psi, kteří se toulali 
v katastru města. Jden z odchycených psů byl vrácen majiteli, kterého 
se strážníkům podařilo zjistit a případ byl řešen jako přestupek pro 
porušení vyhlášky města. Druhý pes byl předán do útulku v Českém 
Krumlově, protože se majitele psa nepodařilo zjistit ani po 
opakovaných relacích v městském rozhlasu. Uplynul jeden den a opět 
potulující se pes po městě, jeho odchyt, zjištění majitele a řešení 
pokutou pro porušení vyhlášky.  
Jako předešlý měsíc skládky domovního odpadu po městě, bez ohledu 
na funkčnost sběrného dvora, řešení těchto skládek jak strážníky MP, 
tak  pracovníky odboru životního prostředí, odvoz odpadu pracovníky 
TS.  
 

Září 2009 
Dne 2. 9. 2009 bylo strážníky MP prováděno pátrání po pohřešované 
osobě, tato byla po delší době nalezena a předána vedoucímu zájezdu. 
Tento den byl strážníky řešen přestupek podávání alkoholických 
nápojů podnapilé osobě v nejmenované restauraci ve městě. 
Přestupek byl řešen blokovou pokutou.  
Znovu toulající se pes ve městě, jeho odchycení a předání do útulku v 
Českém Krumlově protože se nepodařilo zjistit majitele. 
Dne 10. 9. 2009 na požádání pracovníků odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví byla strážníky prováděna asistence při odebrání 

nezletilých dětí rodičům a následný převoz dětí do Nemocnice 
v Českém Krumlově. Opět odchyt toulajícího se psa po městě, jeho 
předání do útulku v Č. Krumlově, majitele se znovu nepodařilo zjistit. 
Dne 15. 9. 2009 byl strážníky policii předán poznatek na exibicionistu 
u základní školy s popisem pachatele. 
Dne 22. 9. 2009 byl policii ČR předán poznatek k trestnému činu 
loupeže s popisem pachatelů a poškozenou. 
Dne 30. 9. 2009 se strážníkům podařilo zadržet poddomní romské 
prodejce různého zboží, jejich předání policii ČR k provedení dalších 
opatření v uvedené věci. 
Po celý uvedený měsíc byl prováděn dohled nad dopravou u přechodů 
pro chodce a to především v blízkosti základních škol a přechodů, 
které nejvíce používají děti. 
 

Říjen 2009   
Dne 1. 10. 2009 bylo strážníky zjištěno týrání psa majitelem, a 
vzhledem k tomu, že se v daném případě  jedná o správní delikt, 
předání veškerých zjištěných okolností odboru životního prostředí 
k řešení uvedené věci. 
Dne 7. 10. 2009 bylo strážníky zjištěno poškození dětské houpačky 
na dětském hřišti na sídl. 9. května. Protože zde hrozila možnost 
úrazu dětí, bylo poškození okamžitě nahlášeno TS v Kaplici a 
pracovníci TS okamžitě zajistili opravu houpačky. 
Dne 12. 10. 2009 byl strážníky zjištěn pachatel odcizení jízdního kola 
v Linecké ulici, jízdní kolo bylo nalezeno zastavené v bazaru. Věc 
byla předána Policii ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného 
činu. 
Dále strážníci zajišťovali místo dopravní nehody v Českobudějovické 
ulici do příjezdu Skupiny dopravních nehod PČR. Rovněž se 
zúčastnili prováděné domovní prohlídky společně s kriminální 
službou PČR ve městě. 
 
Chtěli bychom upozornit občany, aby si lépe zabezpečili své 
nemovitosti a v případě podezření na páchání trestné činnosti 
kontaktovali městskou policii. Městská policie se bude snažit 
přijmout taková opatření, aby snížila nápad této trestné činnosti. 

Městská policie Kaplice 
 

   Rádi bychom pod ěkovali 
 

Poděkování občanské komisi 
 

Děkujeme touto cestou občanské komisi za pěkný, poučný zájezd pro 
seniory, který se uskutečnil dne 20. 10. 2009 do Nových Hradů. Také 
druhá akce odpolední promítání filmu pro seniory „Líbáš jako Bůh“ 
se nám velmi líbila. A do třetice „Předvánoční setkání seniorů“, 
posezení při kávě a zákusku s poslechem krásné, dojímavé hudby dětí 
z hudební školy. Bylo to pěkné odpoledne.  
Za všechny tyhle tři akce pro nás starší ke konci roku 2009 ještě 
jednou moc děkujeme a zároveň Občanské komisi přejeme zdraví a 
pevné nervy do stávajícího roku 2010.  

Řimnáčová Vlasta, Sládková Marie  
 

Poděkování od Pečovatelské služby 
Města Kaplice 
 

Jménem všech klientů Domu s pečovatelskou službou v Kaplici a 
zaměstnanců Pečovatelské služby Města Kaplice bychom chtěli 
vyjádřit vřelé poděkování našim sponzorům, hotelu Zlatý Kříž a to 
jmenovitě panu Kamilu Voncovi a Radku Lattnerovi za štědrý 
sponzorský dar, díky němuž se podařilo uspořádat netradiční vánoční 
posezení s občerstvením pro klienty naší služby v prostorách salonku 
hotelu Zlatý Kříž. Děkujeme za finanční podporu a celému personálu 
za pomocnou ruku! 
Poděkování za uspořádání vánočního posezení patří také panu 
Ondřeji Vopálkovi, který nám hrál k tanci i k poslechu.  
Hluboké uznání a poděkování patří rovněž paní Měšťanové, která již 
tradičně každý rok pořádá mikulášskou nadílku pro klienty DPS.  
VŠICHNI DĚKUJEME.  

Kolektiv klientů a zaměstnanců Pečovatelské služby Města Kaplice 
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   Chalupá ři, zkontrolujte vodom ěry 
 

před nastávající zimou! 
 

Téměř polovina všech poruch na vodovodní síti souvisí v zimě 
s nedostatečně ochráněnými vodoměry před mrazy. Poškozené bývají 
přitom ve velké míře také vodoměry v rekreačních objektech, které 
nejsou přes zimu navštěvovány.  
Každý odběratel pitné vody je povinen zajistit vodoměr před jeho 
poškozením, a to i před zamrznutím, kdy se vodoměr stává 
nefunkčním. Vodoměry jsou citlivé na teploty již mírně pod 0°C, kdy 
mohou praskat sklíčka, v horším případě může dojít k úniku vody 
přes vodoměr.   
„V rizikových objektech je vhodné vodoměr preventivně zabezpečit 
před mrazem a kontrolovat jej co nejčastěji,“ p řipomíná Miroslav 
Javořík, vedoucí zákaznických služeb VAK JČ.  
Vodoměry jsou majetkem vlastníka vodovodního řadu, tedy většinou 
obcí a měst, nicméně odběratelům vyplývají určité povinnosti vůči 
provozovateli zakotvené ve smlouvě o odběru pitné vody. V případě 
poškození vodoměru musí odběratel uhradit nákup nového vodoměru, 
jeho výměnu, instalaci a dopravu servisnímu technikovi, tedy zhruba 
1800 korun.  
Zamrznutí způsobují zejména otevřená nebo netěsnící okénka ve 
sklepích a suterénech. Vodoměr je možné obložit polystyrénovými 
deskami či jinými izolačními materiály. Nevhodné jsou přitom 
materiály, které by mohly navlhnout. Ochránit je třeba také potrubí 
vystavené mrazu. Zásadně nedoporučujeme snažit se potrubí či 
vodoměr rozehřát otevřeným ohněm, vodoměr je mrazem natolik 
poškozen a při užití ohně dojde k popálení plastových částí, takže 
řešením je stejně jedině výměna. 
V případě zjištění zamrznutí a nefunkčnosti vodoměru informujte co 
nejdříve zákaznické centrum VAK JČ na telefonní lince 844 844 870, 
v případě zákazníků společnosti 1. JVS telefon 800 120 112. 

Bc. Renáta Kollarczyková, oddělení marketingu VAK JČ, a.s. 
 

Poděkování za rychlou opravu  
Společenství vlastníků bytových jednotek č. 744 Kaplice touto cestou 
děkuje zaměstnancům firmy ERTL Kaplice, kteří ve dnech 11. 11. až 
18. 11. 2009 pracovali na opravě havárie kanalizační přípojky před 
domem č. 744 a 745 v ulici Míru v Kaplici. Vlastní výměnu 
poškozeného odpadního potrubí provedli v rekordně krátkém čase a 
za provozu dne 12. 11. 2009. Pracovníci firmy ERTL udržovali 
bezvadný pořádek na pracovišti a před koncem každé směny provedli 
jeho dokonalý úklid včetně zajištění výkopu. Jejich výkon byl po 
celou dobu opravy stoprocentní. 

                 Krejčí Libor, předseda SVJ č. 744 
 

Mateřská školka děkuje  
Na konci roku se většina z nás zamýšlí nad uplynulým rokem. Já si 
dovolím na tomto místě poděkovat těm, kteří na nás během roku 
mysleli.  
Děkuji: za finanční dar manželům Mráčkovým, za hračky paní A. 
Měšťanové (restaurace Na Baště), za sladkosti do mikulášského 
balíčku a drobné dárky obchodu Potraviny L. Drhovská a p. 
Buchtelové z obchodu LenJa. Za ovocný dar Jednodět DS Kaplice – 
nádraží, za finanční dar MUDr. Ctiborovi Látalovi – děti dostaly pod 
stromeček vybavení na zahradu. Za bezplatné elektro opravy firmě 
ELES.  
Za spolupráci děkuji a přeji všem hezké Vánoce a v roce 2010 zdraví 
a hodně radosti z Vašich dětí.  

jménem celého kolektivu Hana Trajerová,  
ředitelka MŠ Kaplice Nové Domky 643  

 

Poděkování školce v Netřebicích 
Celá naše rodina děkuje školce Netřebice za umístění naší dcery 
ANETKY, dělá veliké pokroky a doufáme, že bude pokračovat i 
nadále v novém roce. Všem přejeme mnoho úspěchu v roce 2010.  
Naše velké díky patří např. i panu Jiskrovi, paní Opekarové a 
Janouškové a všem, kteří nám pomáhají v naší nelehké situaci.  

Turkovi  

Autobusová zastávka 
Děkujeme za přímluvu a za postavení zasklené zastávky ve Zdíkách – 
rozcestí a tím za možnost schovat se před deštěm a zimou. S touto 
žádostí jsme se obrátili na pana tajemníka Václava Malíka a za 14 dní 
už  zde bouda stála. Ujistil nás, že v ní bude zamontována i lavička.  

Marie Vrážková, 80 let, Zdíky 8 
 
Chtěli bychom poděkovat starostovi Ferdinandu Jiskrovi. Obrátili 
jsme na něj s prosbou o zabudování lavičky na zastávce U ostrůvku v 
Kaplici. Taktéž nám bylo velice rychle vyhověno. S velkými díky. 
Děkujeme za vlídné a vstřícné zacházení.  

Vrážkovi, Zdíky  
 

 

Mikulášská nadílka a pod ěkování 
 

Restaurace Na Baště uspořádala tak jako už tradičně prosincovou 
Mikulášskou nadílku pro děti. Děkujeme štědrým sponzorům,  

těmto firmám a podnikům: 
 

ŠÍTAL VODOINSTALACE * 
MOCEK ZLATNICTVÍ * I-
KONTAKT, p. DVOŘÁK * 
ŠAFRÁNKOVÁ MARIE, 
AUTODOPRAVA * JOUZA 
PAVEL st. * SGA SCHODY 
s.r.o. * JZM JEŽEK TOMÁŠ * 
SMOLÍKOVÁ LIBUŠE, OBUV 
* PC SERVIS * OKRESNÍ 
CHOVATELÉ DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA * PUČEGL JIŘÍ, 
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ * 
P.T.S. * KRAETZER JIŘÍ 
VELKOOBCHOD * AUTO-
PNEU-SERVIS NOVÁK & 
SAMEK * JOUZA s.r.o. * 
DAVID TONCAR * MARŠÁK 
PETR, TRUHLÁŘSTVÍ * 
ŠEDIVÝ JOSEF, TECHNICKÉ SLUŽBY * MAURENC JOSEF * 
MATĚJKA MICHAL, LEVNÝ OBCHŮDEK * PROXIMA 
REALITNÍ KANCELÁŘ * ŠULEK PAVEL, STAVEBNÍ FIRMA * 
PENZION KATKA * FEROPRODEJ, BUCHWALDEK JOSEF * 
KANAK, PŮJČOVNA LODÍ A RAFTŮ * AMERICAN CHANCE 
CASINO * RENOVA, M. SEDLÁK * STAV. FIRMA RABTEX 
s.r.o. * TAXI NOVÁK * RESTAURACE U SEDLÁČKŮ * 
CUKRÁRNA ŠOŠKOLOVÁ * WOLFSCHLÄGER, STAVEBNÍ 
FIRMA.  

RESTAURACE NA BAŠTĚ 
 

 

   AMATÉRKAP  
 

Výsledky 8. ročníku šachového turnaje  
 

V sobotu 19. 12. 2009 se uskutečnil 8. ročník šachového turnaje pro 
amatéry v Kavárně u Ševčíků. Turnaje se zúčastnilo 29 hráčů. 
Kladem letošního ročníku byla účast 6 hráčů mladších 15ti let. 
Největší pozornost si zasloužil sedmiletý Lukáš Dolanský, který je 
současným přeborníkem Čech ve věkové kategorii do 8 let. V našem 
turnaji obsadil 16. místo. Celkovým vítězem se stal Šafránek Václav, 
druhý v pořadí skončil Kašpar Jaroslav a třetí Olšan Pavel. Tito hráči 
získali jako ceny vánoční kapry.  
Další kapry získali: nejstarší hráč - Hubený Jan, nejtěžší hráč - 
Mikuli č Bohumil, vylosovaný hráč - Smolík Eduard, nejmladší hráč - 
Dolanský Lukáš (7 let). Ostatní ceny, které věnovalo Město Kaplice, 
získali „mladíci“ Kutlák, Hron, Volke, Dolanský Michal a Šimůnek. 
Finanční krytí vánočních kaprů zajistil OV ČSSD Č. Krumlov. 
Pořadatelé z MO ČSSD Kaplice tímto děkují šachovému oddílu 
Spartak Kaplice za technické zabezpečení turnaje, sponzorům za 
poskytnutí finančních prostředků a všem hráčům za sportovní přístup 
během turnaje.  

Za pořadatele MO ČSSD J. Ševčík, Spartak Kaplice V. Komenda   
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   Roční působení  
 

v krajském zastupitelstvu 
 

Při podzimních krajských volbách v roce 2008  jsme byli jako 
zástupci Soc. demokracie zvoleni za českokrumlovský okres do 
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Jde o zastupitele p. Vejskraba, 
Český Krumlov, p. Ševčíka, Kaplice a p. Lendackého, Horního 
Dvořiště. Toto poměrně silné zastoupení našeho okresu v Zastu-
pitelstvu JK se zcela konkrétně projevuje při prosazování zájmů obcí 
a měst našeho okresu. Toto je umocněno i tím, že každý z nás v rámci 
Zastupitelstva Jihočeského kraje působí v některém výboru či komisi. 
Já jsem členem finančního výboru, p. Vejskrab je předsedou 
sportovní komise, p. Lendacký je členem kulturní komise. Musím 
konstatovat, že práce v zastupitelstvu, výborech či komisích je 
poměrně náročná, obzvláště pokud nechcete být pasivní a podrobně 
se seznamujete se všemi materiály určenými k projednávání.  
Toto je mé neúplné bilancování ročního působení v krajském 
zastupitelstvu.  
1. Pomoc při vytvoření pracovního místa – školní psycholog - pro 
oblast Kaplicka – ve spolupráci s ředitelkou Gymnázia, SOŠE a SOU 
Kaplice, p. ing. M. Caisovou a radní JK pro oblast školství p. RNDr. 
J. Krejsovou (je zde reálná šance na zřízení tohoto místa).  
2. Pomoc městu Vyšší Brod, při jednání s odborem dopravy a siln. 
hospodářství JČK – ing. J. Klásou – jedná se o rozšíření silnice 2. 
třídy č. 163 o chodník pro chodce a položení kanalizace pod tento 
chodník, pro dotažení kauzy prodeje či privatizace léčebny Hrudkov.  
3. Zorganizování pracovního setkání starostů příhraničních regionů 
Kaplicka, Vyšebrodska, Hornoplánska s pracovnicí Krajského úřadu 
pro regionální rozvoj ing. E. Povišerovou. Setkání bylo zaměřeno na 
možnost čerpání finančních prostředků pro rok 2010 z „Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje“.  
4. Pomoc našemu městu ve snaze získání peněz z ROP NUTZ 2. 
Evropské fondy – za příkladné spolupráce s vedením města a 
bezchybně, komplexně zpracovaných žádostí v podání p. Putzerové 
(jde o schválení dotace na Revitalizaci bývalého pivovaru Bělidlo, či 
rekonstrukce, oprava hasičské zbrojnice Hubenov).  
5. Pravidelná účast na všech jednáních Zast. JK, finančního výboru a 
soustavné vyhledávání všech dotačních titulů, vyhlašovaných 
Jihočeským krajem, které by bylo možné využít pro obce a města 
českokrumlovského okresu.  
Závěrem bych chtěl všem občanům našeho regionu popřát vše 
nejlepší, hodně zdraví a štěstí v roce 2010.  

Krajský zastupitel Jiří Ševčík  
 

   Recyklohraní na Fantovce 
 

Naše škola se zapojila do školního 
recyklačního programu Recyklohraní. 
Program pořádají neziskové společnosti 
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které 
zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých 
elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem 
projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u 
mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých 
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. 
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými 
nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby 
poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny 
v kabinetu prvního stupně (p. uč. Gazdová, sběr baterií), v kabinetu 
biologie (p. uč. Grillová a Svobodová, sběr baterií), u učebny biologie 
a u p. školníka (nádoby na sběr drobných elektrospotřebičů). 
Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče 
(například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné 
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a 
akumulátory.  
V rámci tohoto projektu budou žáci celé školy postupně zpracovávat 
různé úkoly. Během prosince se již seznámili se základními  pojmy 
z oblasti recyklace elektrozařízení a baterií. Ve spolupráci s rodiči  
zjišťovaly děti ekologický audit svých domácností, který pak 
společně vyhodnocovaly. Práce na jednotlivých úkolech vyvrcholí 
v dubnu, kdy oslavíme Den Země. 

Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, 
výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a 
recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat. 
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné 
úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit 
různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn 
a další informace o projektu jsou i Vám k dispozici na 
www.recyklohrani.cz.  
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma 
vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým 
dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat 
body na nákup odměn. 

ZŠ Fantova  
 

   Den pro rodi če v ZŠ Školní 
 

V sobotu 6. února 2010 od 9.00 do 12.00 hodin se uskuteční další 
z již tradičních akcí Den pro rodiče. Každým rokem je tento den 
tématicky zaměřen. Pro letošní jsme zvolili společné téma RODINA.  
Přijďte strávit pěkné dopoledne do školy bez známek a domácích 
úkolů,  vyzkoušet si s dětmi některé činnosti a třeba získat i nové 
poznatky. Rádi přivítáme všechny zájemce o prohlídku školy. 
 

   Perfektn ě strávené dopoledne 
 

Ve středu 9. prosince 2009 jsme společně s naší výchovnou poradkyní 
měli možnost navštívit  Gymnázium, SOŠE a SOU v Kaplici. 
Po příchodu na SOU se nás okamžitě ujal zástupce pro odborný 
výcvik Karel Pouberl, který nám podal obecné informace o škole a 
její historii. Po té nás vedoucí učitel Jan Laštovička provedl po celém 
areálu školy. Viděli jsme  odborně zaměřené učebny a dílny, kde jsme 
potkali i spoustu bývalých žáků naší školy a mohli jsme je sledovat 
při praktických činnostech. Po ukázce těchto pracovišť jsme měli 
možnost si prohlédnout i hlavní budovu školy. Navštívili jsme 
počítačovou místnost, cvičnou kuchyňku a viděli jsme i trenažéry, 
které se využívají při výuce autoškoly. Návštěvu SOU jsme ukončili 
prohlídkou zasedací místnosti, která se používá jako sborovna, ale 
slouží i jako školní aula na předávání výučních listů a maturitních 
vysvědčení. Tady jsme se sešli s ředitelkou školy ing. Martou 
Caisovou. Měli jsme možnost se jí zeptat na vše, co nás zajímalo 
ohledně studia na této škole. Zajímavou tečkou byla překrásná 
vánoční tabule, která zdobila tuto místnost a o které nám paní 
ředitelka řekla spoustu zajímavých informací.  
Dopoledne pokračovalo návštěvou Slovanského domu, kde probíhá 
odborný výcvik učňů. S tímto pracovištěm nás seznámila učitelka 
odborného výcviku Jiřina Pavlíková. 
Naše poslední zastávka byla v budově Gymnázia a SOŠE v Linecké 
ulici. Tam už jsme byli netrpělivě očekáváni Mgr. Jiřinou Staňkovou, 
která nás dovedla do učebny biologie a zeměpisu, kde pro nás Mgr. 
Jaroslav Král měl připravenou zajímavou prezentaci o škole. Naše 
kroky pak vedly do dalších odborných učeben. Nejvíce nás zaujala 
učebna jazyků s velice příjemným a usměvavým externím učitelem 
francouzštiny. Návštěvu jsme zakončili prohlídkou jídelny a školních 
šaten.  
Jsme rádi, že jsme měli možnost si střední školu v našem městě dobře 
prohlédnout. Líbila se nám přátelská atmosféra, která na nás dýchla 
na každém kroku. Přestože někteří z nás byli pevně rozhodnuti jít na 
jiné střední školy, prohlídka je zaujala a uvažují o podání přihlášky ke 
studiu právě na této škole. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám tuto exkurzi umožnili. 
Bylo to velice příjemně strávené dopoledne. 

Žáci 9. třídy ZŠ Kaplice, Školní ul. 
 

   Pozvánka k zápisu do 1. t říd 
 

Ve čtvrtek 11. února od 14.00 do 17.00 hodin a v pátek 12. února od 
14.00 do 16.00 hodin proběhne zápis do 1. ročníku základní školy. 
Škola je připravena otevřít dvě první třídy s třídními učitelkami Mgr. 
Naděždou Šímovou a Mgr. Danou Šestákovou. Bližší informace o 
škole i zápisu lze získat na www.zsskolnikaplice.cz, tel. 380 347 910 
(380 347 917) nebo přímo ve škole. 

Mgr. Ludvík Bartyzal 
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   Hrátky s čerty  
 

Hrátky s čerty - tradiční akce PS Poutníci 
se zúčastnilo asi 120 dětí se svými rodiči 
a prarodiči. Odpoledne bylo plné her a 
soutěžení. Děti plnily různé úkoly na 
stanovištích s názvy jako Pekelná 
kuchyně či Ohnivá koule a v Čertovské 
kovárně všichni společně vytvořili papí-
rový řetěž 330 cm dlouhý. Příští rok se 
společně pokusíme vyrobit řetěz ještě 
delší, co říkáte? 
Myslím, že jsme ve společnosti čertíků 
strávili hezké odpoledne. 
Zároveň děkujeme za finanční podporu 

Městu Kaplice a ČV Jednota Kaplice město a všem čertíkům a 
čerticím za přípravu akce a výrobu malých dárečků pro děti. 

Za PS Poutníci Urazilová J. 
 

   Výprava do Benešova 
 

O víkendu ve dnech 20 - 22. listopadu se uskutečnila jedna z dalších 
benešovských výprav s paní učitelkou Blankou Michlovou. Po 
pátečním příjezdu následovaly večerní hry a přírodovědné kvízy.  
Po sobotní snídani jsme vyrazili na první velkou vycházku. Šli jsme 
lesem, po louce, po mostě, na kterém to pěkně klouzalo, až jsme došli 
k panu Ochozkovi, který vlastní asi 60 husky psů, dva koně a několik 
krav. Všechny hafani zajímali, a tak jsme se malinko pozdrželi. Nad 
loukou, která byla pokryta jíním, se nacházel sluncem osvícený 
plácek. Rozhodli jsme se ,,utábořit“ právě tam, neboť tam bylo 
teplíčko a krásný výhled. Celé dopoledne jsme hráli zajímavé hry, 
které pro nás vymýšleli Honza s Kubou. Nastal čas oběda, a tak jsme 
vytáhli špekáčky a pečivo a udělali oheň. Hitem byly ovšem grilované 
biftečky (suché kravince). Po ,,tábornickém“ obědě následovalo ještě 
několik her a pak došlo na první loučení – s Honzou. Chvilku po něm 
jsme vyrazili také. Cestou jsme si užili zase hodně legrace. Byli jsme 
vyčerpaní, i když o klukách ze 6. třídy se to říct nedá.  
Po dvouhodinovém odpočinku v naší ,,ubytovně“ následovala ještě 
večerní ,,strašidelná“ procházka. Šli jsme po značkách – cáry 
prostěradla pokapané červeným inkoustem, což samozřejmě nikdo 
nepoznal. Všichni si mysleli, že je to opravdická krev. Hledali jsme 
vzkazy, které jsme museli rozluštit, (byly psány např. Morseovkou), a 
plnit úkoly. Nejde popsat, jak jsme byli vystrašení. Atmosféra jako 
v opravdickém hororu! Po návratu jsme všichni až na šesťáky během 
chvilky usnuli. Ráno následovala jen snídaně, úklid a oblíbená hra 
,,na paka“ a také balení věcí. V půl 12 odjížděl autobus, u kterého 
došlo až na dojemné loučení. 
A co se nejvíce líbilo šesťákům? Marek: Když se šlo v noci lesem a 
zrovna nás nikdo nestrašil. Kačka + Fanda: Výprava ke psům. Petr + 
Marek: Hry, hlavně ,,Středověk“.   
Díky Kubo, Honzo, Michale a paní učitelko! Těším se na další výpravu.  

Kateřina Čajanová 9.A, ZŠ Kaplice, Školní  

 
 
 
 
 

1. 1. SETKÁNÍ NA POŘEŠÍNĚ   PÁTEK 14 km  
Odchod z parku ve 13.00 hodin. Trasa: dle počasí.  
5. 1. BOLY – VELENOV   8 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Blažkov – Omlenička – Boly – 
Velenov – Jermaly – Kaplice.  
12. 1. Z DLUHOŠTĚ DO MALONT   9 km 
Autobusem z autobusového nádraž v 9.10 hodin do Dluhoště. Trasa: 
Dluhoště – Desky – Meziříčí – Malonty, autobus.  
19. 1. Z MALČE DO VELEŠÍNA   12 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče – Chlum – 
Pod Horou – Sv. Jan nad Malší – Velešín, autobus.  
26. 1. Z KAPLICE DO RYCHNOVA NAD MALŠÍ 14 km 
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Zámeček – Ješkov – Drochov – 
Mladoňov - Budákov – Rychnov nad Malší, autobus.  

   S čerty nejsou žerty! 
 

… ale to vůbec není pravda. Naopak! V Mateřské škole Nové Domky 
panovala v pátek 5. prosince dopoledne mezi dětmi veselá nálada. Jak 
asi ten Mikuláš a čert budou vypadat? A co andělé? Dostaneme 
nějaké dárečky? Zlobily jsme, nebo byly hodné? To všechno se dalo 
vyčíst z dětských tvářiček před příchodem těch očekávaných 
„tajemných bytostí“. 
Už přicházejí... První Mikuláš, za ním dva andělé ... a vzadu ten 
nejobávanější – čert! „Bl, bl, bl! Tak co, děti, nezlobíte? Posloucháte 
rodiče a paní učitelky?“ žbrblal si čert do kožichu. Nejprve se děti 
pekelníka tak trochu bály, ale nakonec se s ním většina spřátelila, a 
někteří se s čertem dokonce i vyfotili. A co Mikuláš? Ten byl 
odměněn spoustou krásných básniček a písniček, které děti nadšeně 
předvedly. Andělé je za to odměňovali balíčky plných dobrot. 
Po rozdání dárků si všichni spolu s Mikulášem, anděly a čertem 
zazpívali a zatančili. Všem se to moc líbilo!  

                      Deváťáci Denisa, Vendula a Petr z Fantovky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Vánoční výzdoba na náměstí je ostuda 
 

Náměstí vždy byla a budou centrem společenského a obchodního dění 
měst a obcí. Osvícení radní proto vždy dbali na patřičnou výzdobu při 
významných příležitostech a Vánoce mezi ně nepochybně patří. 
Většina měst, a dnes i obcí, se snaží slavnostní výzdobou podtrhnout 
sváteční atmosféru těchto dní. Všimnete si toho všude kolem, o to 
větší rozčarování zažijete při příchodu na kaplické náměstí. Šedivé, 
ušmudlané místo, při pátrání po vánoční výzdobě objevíte jakési 
papundeklové postavičky stojící v poházených smrkových větvích. 
Co to proboha má být? Ještěže večer svítí stroze ozdobený vánoční 
strom – i ten býval kdysi lépe zdoben, (např. když ho zdobili 
pracovníci PTS byly na stromě vánoční ozdoby i dárkové balíčky, 
pod stromem určitě vydařenější replika betlému). Pánové a dámy na 
radnici, Vám se to líbí? Že by chyběly nápady?  
Což takhle inspirovat se jinde, např. v jednom městě přivezli na 
náměstí menší stromky v kontejnerech a vyzvali školy a zájmové 
kroužky, aby si vyzdobily svůj vánoční strom. Občané pak v anketě 
určili ten nejhezčí. Zkusíme to i u nás? 
Není tomu dávno, kdy na kaplickém náměstí probíhaly předvánoční 
trhy, dnes je zde pusto a prázdno. Např. v sobotu 12. 12., kdy jinde 
vrcholil předvánoční ruch, bylo v Kaplici jak po vymření – nikde, ani 
na tržnici žádný stánek. Divné, že?  
Ale v době, kdy vyjde tento Zpravodaj, už bude po svátcích, které jste 
si bez ohledu na věci kolem jistě v pohodě užili. Tak snad až příště.  

Jan Rous, Kaplice 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              leden 

Brána názor ům otev řena ...  
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova 
kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 

Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 
Anonymy nezveřejňujeme. 
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Rožmberkové včera a dnes 
21. ledna v 18.00 hodin v Arše. Přednáška, hostem bude PhDr. 

et PaedDr. Aleš Stejskal, archivář v Č. Krumlově. 

Autobusová zastávka Na Vyhlídce – 
nedůstojná vizitka našeho města 
 

Obrázky, které vidíte, nejsou ilustračními fotografiemi z Chánova, 
kde žijí těžko přizpůsobiví obyvatelé Mostu, ale celoroční stav 
autobusové čekárny v Kaplici Na Vyhlídce. 
Kladu si otázku, proč jsem  nucen a se mnou další spoluobčané, 
občané z okolních obcí a měst, případně cizinci v tomto nedůstojném 
prostředí čekat  na veřejný dopravní prostředek. Kdo zodpovídá za 
pořádek a pravidelný úklid zastávky a čekárny?!  Dopravce? Město? 
Technické služby? Nebo snad sami občané, kteří zde nastupují do 
autobusů? Neměla by se s danou problematikou seznámit i Městská 
policie? Není v její náplni dbát na pořádek ve městě? Nemohu se 
smířit se současným stavem, a proto navrhuji tato opatření: 
1. Vyřešit pravidelný úklid zastávky a čekárny. Určit osobní 
zodpovědnost. Pravidelně kontrolovat uvedené prostory. U čekárny je 
odpadkový koš, který pracovníci Technických služeb vyprazdňují. Na 
multikáře mají lopatu i koště. Nebylo by to řešení? 
2. Zavést do čekárny elektrické osvětlení. Na podzim a v zimě je v 
čekárně úplná tma. Čekárna nemá okno.  1,5 m od čekárny stojí sloup 
veřejného osvětlení. Ale prý je to technicky náročné, těžko 
proveditelné. Chce to snad zvláštní projekt, grant z EU, či vypsat 
Nobelovu cenu? 
3. Vymalovat čekárnu. Před vymalováním bych doporučoval, aby 
členové Městské policie navštívili kaplické  školy a ve spolupráci s 
řediteli škol pohovořili s žáky o kultuře cestování. 
4. Nad vchodem do čekárny nainstalovat stříšku. Stojí-li cestující v 
čekárně, nevidí přijíždějící autobus. Vidí-li přijíždějící autobus, stojí 
na hraně vchodu a za deště mu teče voda za krk. 
Nechci, abych byl chápán jako „potížista“. Oceňuji květinovou 
výzdobu náměstí a přilehlých ulic, upravené chodníky, 
zrekonstruovaný park, zlepšující se nabídku kulturních akcí, výborně 
fungující knihovnu a ještě řadu věcí. Myslím, že i autobusová 
zastávka a čekárna by měly mít určité parametry. Jako turista a člen 
TJ Cíl jsem viděl v našem regionu řadu čekáren v malých obcích a 
osadách, ale nikde jsem se nesetkal s takovým nepořádkem, jaký 
panuje v současné době v naší čekárně Na Vyhlídce. 
Věřím, že se podaří současnou neradostnou situaci zdárně vyřešit, 
abychom se my Kapličáci nemuseli za svou autobusovou čekárnu 
stydět. 

Josef Hák 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Quo vadis, řidiči? 
 

Srozumitelněji – kam kráčíš, řidiči? Jako každoročně uspořádal p. 
Pavel Dvořák, šéf kaplické autoškoly, v pátek 13. 11. 2009 
dobrovolné a bezplatné proškolení řidičů a řidiček – důchodců. Kdo 
dal podnět k tomuto datu, není důležité, ale pověrčivým lidem ten 
zatracený souběh pátku a ještě k tomu třináctého nebyl příjemný, ač 
tentokráte o nic nešlo. Spíše jako varovné memento, jak informovala i 
televize.  
Učebna autoškoly byla dávno před započetím zaplněna zájemci, 
dychtivými novin a změn ve vědeckém oboru provozu na českých 
komunikacích všeho druhu, kde poměry v tropické džungli blednou 
před výkony řidičů před výkony kategorie kamikadze, kaskadéři a jim 
podobní, kteří se teprve novému učení zacvičují. Opusťme meditace 
nad čísly a následky dopravních nehod, o to se stará televize a rozhlas 
denně a již do časného rána.  
Mezi účastníky a účastnicemi jsme shlédli ty, kteří jsou zde stejně 
letos jako loni, tu a tam menší absence, nahrazená novici. Nedá se 
zjistit, jak velké je % zúčastněných k celkovému počtu 
inkriminovaných řidičů – důchodců k celkovému počtu v našem 
městě. Ale je nadevší pochybnost nízké: jedni nemají právě na ten 

den čas, jiní jsou přesvědčeni, že vše dozajista znají, jiní jsou (jak si 
namlouvají) nemocní, takže veskrze sebeuspokojení. Před vědomím i 
svědomím.  
Není účelem sekundovat výklad všeho, co bylo řečeno, to by bylo nad 
rozsahové možnosti Zpravodaje. Tedy alespoň kuse, nač byl kladen 
obzvláště důraz. Poznatky z jemných nuancí pravidel často měněných 
a doplňovaných v pravidlech silničního provozu, které ani 
nepostřehneme – zato jejich porušení má velké následky finanční i 
postihy trestnými body. Význam bezpečnostních pásů při přetížení 
hmotnosti osoby při nedovolené rychlosti 100 km/hod., (dnes běžné), 
parkování a ledabylé odstavování vozidel, chronické překračování 
povolených rychlostí a z toho plynoucí postihy, jindy povinnost uvést 
do činnosti všechna čtyři výstražná světla, česky „blinkry“, 
zastavíme-li jako poslední na konci čekající kolony a pak je vypnout, 
když za nás přijede vozidlo další se stejnou povinností – kolik vás – 
nás řidičů tohle dodržuje? A kdo by asi měl vůbec čas tohle 
kontrolovat a vyvozovat závěry? Mnoho otazníků. Dosti podceňovaná 
je povinnost lékařského potvrzení o způsobilosti na formátu listiny 
A4, vydaná výlučně příslušným obvodním lékařem. Ten je: a) 
oprávněn požadovat zvláštní vyšetření jiným zdr. orgánem, např. 
psychologem, je-li podezření na ohrožení v počínání řidiče a při 
negativním výsledku vysvědčení vetovat. b) Následuje zpráva pro 
centrální evidenci evidenci řidičů s následným odebráním 
dosavadního řdičského průkazu! Pak se jezdí druhdy „načerno“!  
Nemá-li řidič tento dokument, vzniká riziko pokuty 5.000,- Kč + 5 
trestných bodů, což je hodně.  
Také byly zdůrazněny hlavní zásady a postupy při nehodách, kdy 
došlo ku zranění účastníků, v čemž má mnoho řidičů málo vědomostí, 
o zkušenosti nemluvě. Ale povinnosti jsou zde rozsáhlé. Neposkytnutí 
pomoci se rovněž sankcionuje.  
Pozornost účastníků během celé doby školení byla doslova ukázková, 
bylo mnoho cílených, věcných dotazů, svědčících o tom, že účastníci 
se na příležitost osvětlení dobře připravovali. Takže určitě ne jako je 
slangová poznámka pojišťovny Kooperativa, že mnozí řidiči chodili 
ne do autoškoly, nýbrž „za školu“. Stručné, přesné.  
A opomenout nelze samozřejmě postihy za zjištěný alkohol a další 
zákeřné atributy. Zatímco alkohol změří přístroje přesně, řidiče pod 
vlivem omamných látek je obtížné, ne-li nemožné. A konečně 
nejnebezpečnější je kategorie pokročilých psychopatů, jejichž 
chování je nevypočitatelné, jsou výrazně agresivní a to i vůči 
policistům a záchranářům, bezcharakterní a bez zábran, chorobně rádi 
se zviditelňují. Ale to vše za jakou cenu? 
Zdá se, že jsou účastni na takových nehodách, kdy se to ostatním jeví 
nevysvětlitelné – rovné úseky silnic a náhlá jízda do protisměru, 
obvykle čelně do stromu či těžkého kamionu… Následky vždy 
děsivé. Jsou potenciálními nositeli těžkých nehod.  
Pod tíhou ztráty důvěry v sebe, navrhl jsem p. Dvořákovi, zda by 
nebylo dobré zkusmo dát všem účastníkům některý „ostrý“ test, aby 
se vědělo…? Většinu účastníků to značně rozveselilo, někteří strnuli. 
Vím, že bych byl prvý, který neuspěl a to zdaleka ne. Opusťme černý 
humor a zamysleme se nad podstatou věci: znamená to, že mnoho a 
časem ne-li většina „jezdí a řídí z návyku“, neb přesná znalost 
předpisů již dávno, dávno vyčpěla. Každý snad vsedá do vozidla 
s tichým, vlastním přesvědčením, že chybu neudělá, že dojede, jako 
dojel včera, před týdnem – řekněme: téměř vždy. Kdyby si uvědomil 
mezery svých otupělých vědomostí (hlavně těch vzdáleně 
miniaturních), pak by mnohý zaváhal.  
Školení skončilo po 3 hodinách a přes vše, co zde bylo řečeno, splnilo 
pro danou dobu 100% svoji úlohu. Nezbývá, než touto cestou 
poděkovat ke skvělému výkladu panu Pavlovi Dvořákovi, popřát mu 
na konci starého a náběhu nového roku pevné zdraví a ještě mnoho 
takových misí, které po léta ze solidarity plní.  
A Vám, kteří jste z objektivních či subjektivních důvodů proškolení 
odložili, vřele doporučuji napravit vše příště, tedy ne dříve než za rok. 
Budete určitě uspokojeni. Žasnete sami nad sebou, kolik vám ve 
znalostech chybí.  

Josef Mikšátko 
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   Řádková inzerce 
 

Prodám byt 3+1 v OV v Kaplici . Plocha 70 m²,  1. patro, původní 
stav, volný ihned. Cena 980.000,- Kč.Telefon: 724 620 148. 
  

Prodám velmi pěkný byt 3+1 v OV s lodžií v Kaplici. Nové zděné 
jádro, plovoucí podlahy, renovace kuchyňské linky, plocha 72 m². 
Volný od 1. 4. 2010. Cena 1.279.000,- Kč. Tel: 724 620 146.   
 

Prodám garáž u školního statku. Cena dohodou. Tel. 380 313 184. 
 

Hledám pronájem garsonky nebo 1+1 v Kaplici. Ihned. Spěchá. 
Tel. 724 620 148. 
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Angličtina, Němčina 
__________________________________________________________________________ 

 

KURZY OD ÚNORA 
 

intenzivní kurz němčiny  
a angličtiny pro mírn ě a středně pokročilé  

 

24 vyučovacích hodin, 2x týdně po 3 vyučovacích hodinách  
Interaktivní metoda výuky   

/prohloubení znalostí a komunikace/  
 

Místo konání: ARCHA Kaplice  
Přihlášky telefonicky 775 281 052, nebo lauterbachova@cbox.cz  

Organizuje P.R.A.A. s.r.o., Dolní Dvořiště 212 

 

 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
 

HARMONIE 
PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY 

 

Ulice Masná (bývalá pošta), Kaplice 
 

nabízí:  
 

- biopotraviny 
- dýňová, slunečnicová, sezam. semínka 
- 100% mošty 
- ořechy v medu, př. sladidla, javorový sirup,  
   melasu 
- potraviny pro bezlepkovou dietu 
- bylinné čaje a sirupy 
- ayurvédské čaje a káva a byliny 
- přír. kosmetiku z konopí 
- solné lampy, vonné oleje 
- knihy, svíčky 
- EKO čistící a prací prostředky 
 
OTEVŘENO:  
PO – PÁ 8.30 – 12.00   13.00 – 17.00  
SOBOTA  8.30 – 11.00   

 
 

1/8 SPG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8 A4  realitní kancelář  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOSERVIS 
Josef Kletzenbauer 
Rychnov nad Malší 
 

Tel. 380 324 147 
 

- mechanické a karosářské práce 
- autolakovna 
- diagnostika motoru 
- geometrie 
- pneuservis 
- příprava vozu pro STK 

 
Smluvní partner: Kooperativa 
Česká podnikatelská pojišťovna 
 
Po – pá 7.00 – 16.00 hodin 
 
      

 
 

 

 

KADEŘNICTVÍ  
JANA ŽAHOURKOVÁ 

 

V NOVÉM ROCE 2010 
 

NOVÁ ADRESA: Linecká 413, Kaplice 
(bývalá budova Agroslužeb) 

 

 Objednávky na tel. 721 722 286  
 Pracovní doba:  úterý – pátek   8.00 – 17.00  
                 sobota   7.00 – 12.00  
 

      Wella kvalitní vlasová kosmetika 
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ČASPOL – KOVO     

Martin Čajan 
 

● kovové odpady ● kovovýroba 
 
VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU A BAREVNÝCH KOVŮ 
LIKVIDACE KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 
VÝKUP AUT PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI 
 
● Vykupujeme železný šrot a barevné kovy od občanů a organizací za hotové i na fakturu.  
   Při větším množství zajistíme nakládku hydraulickou rukou. 
● Zajistíme naložení a odvoz šrotu při železných sobotách a jiných akcích. Vážení provádíme  
   na elektronické váze bez překládání. 
● Disponujeme technikou pro pomoc při likvidaci černých skládek. 
● Provedeme demontáž a likvidaci kovových konstrukcí a strojního zařízení. 
● Zajistíme ekologickou likvidaci vozidel. 
 

„Areál Agroslužeb Omlenice – Horšov“ 
Po – Pá: 7.00 – 15.30 hod   Mobil :        602 479 780 
So:          8.00 – 12.00 hod   E-mail:  m.cajan@tiscali.cz 
 

Hostinec U ještěrky  
v Bujanově 

 

pořádá: 
 

V  LEDNU  2010 
 

  16. 1. 2010   Rocková noc 
  Z.T.P. + Dextr / od 21.00 hodin 
 

  30. 1. 2010  Olympijský den 
  5. disciplín - o Sud Piva!! 
            od 13.00 hodin  
Přihlášky: 722 675 194 
www.hostinecbujanov.firemni-stranka.cz 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

MARCELA SOUKUPOVÁ  
poradce           - FinanceByznysT raveling  
 

seznamte se s naší novou nabídkou  
 

POJIŠTĚNÍ 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 
UNIQA 
GENERALI 
POJ. ČES. SPOŘ. 
a další  
 

PENZIJNÍ FONDY   HYPOTÉKY 
Penzijní fond Č. Poj.   RAIFFEIS. 
Penzijní fond Č. Spoř.  KB 
KB penzijní fond   HYPOTEČNÍ  
a další     a další  
 

 

Důležité upozornění, 
nemusíte po schodech, od května 

jsme přestěhováni v přízemí 
(bývalá prodejna mobilních telefonů) 

 

Náměstí 204, Kaplice 
Tel. 602 290 121  

mar.soukupova@seznam.cz 

 


