Ročník XVI
Starostův sloupek
Vážení spoluobčané města Kaplice,
na post starosty jsem nastoupil
v nelehké době, kdy se celá země a
v podstatě velká část vyspělého světa
potýkala a stále potýká se složitou
ekonomickou situací. Ta samozřejmě
doléhá i na rozpočty měst včetně
Kaplice. Při nástupu do funkce jsem
si vzal za své, že město bude mít
zdravé finance, vyrovnané rozpočty a
bude výrazně snižovat zadlužení
města. Všechny kroky a vážná
rozhodnutí,
které
město
činí,
k tomuto cíli směřují a chci Vám je
tímto článkem vysvětlit.
Hned na počátku jsem byl postaven
před problém, jak vyřešit jednorázový
úvěr na rekonstrukci Pobřežní ulice,
kde město i přes písemný příslib
přišlo o dotaci. Vyjednáváním se
podařilo úvěr rozložit na 10 let, což
bylo pro město nejvýhodnější. Byl to
poslední úvěr, které město za mého
působení řešilo.
Všechny rozpočty města jsou
koncipovány tak, aby byly tzv.
vyrovnané, tj. aby si město na
financování investičních akcí a
mandatorních
výdajů
nemuselo
v žádném případě půjčovat. Takto
byl sestaven rozpočet na rok letošní a
je tak i koncipován rozpočet na rok
příští, kdy se v současné době
finalizuje závěrečná podoba rozpočtu
na rok 2013. Je nutné též zdůraznit,
že každý rok se splatí cca 7 mil. Kč
úvěrů, tudíž zadlužení města se
výrazně snižuje.
Rozpočet města se skládá z příjmů a
výdajů a obě tyto položky je třeba
optimalizovat. Je samozřejmé, že
chceme-li investovat do budoucnosti,
je nutné k tomu mít i příjmy.
Jednoznačnou
investicí
do
budoucnosti je budování ZTV
v lokalitě JIH, protože umožnění
koupě parcely za přijatelnou cenu
může přitáhnout i nové trvale bydlící
obyvatele do města. V těchto
prorůstových opatřeních chce město
pokračovat i v roce 2013 a nejen
v nich, ale i v dalších rozsáhlých
opravách chodníků, komunikací
(ulice Českobudějovická a Horská),
budování kontejnerových hnízd
apod. Toto vše se týká výdajové
stránky rozpočtu. Nicméně stejně
důležitou je i stránka příjmů, která je
vždy
složitější.
Úměrně
se
zhoršujícím se výběrem daní státem,
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se snižuje i příjem rozpočtů měst. I když
je schválené nové rozpočtové určení
daní obcím, které by mělo jejich příjmy
navýšit, nelze s tím v plném rozsahu
počítat, neboť předpověď výběru daní
na rok 2013 je ještě horší než na rok
2012. Proto město stálo před důležitou
otázkou, kde navýšit příjmy města.
V podstatě byly tři možnosti – zvýšit
daň z nemovitosti nebo zvýšit vodné a
stočné nebo zvýšit místní poplatek za
odpady. Po nelehkém rozhodování se
přistoupilo
k navýšení
místního
poplatku za odpad, neboť je to
nejspravedlivější. Toto navýšení též
umožnila
nová
legislativa,
kdy
parlament ČR konečně uposlechl
několikaleté apelování starostů, že
náklady na odpadové hospodářství
výrazně narůstají a výše místního
poplatku je po celé roky zastropovaná
částkou 500,- Kč. Původní návrh
dokonce počítal, že si obce budou moci
určit výši samostatně bez jakéhokoliv
omezení, nakonec však byla schválena
varianta s částkou 1000,- Kč. I tato
částka byla v parlamentu diskutována,
že neumožní městům pokrýt náklady na
odpadové hospodářství, nicméně je to
částka kompromisní.
Při schvalování nové obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích jsme si
byli plně vědomi nevole, jakou může
skokové zvýšení poplatku vyvolat, ale
od roku 2007 se s touto částkou
nehýbalo, přestože náklady každoročně
rostly. Zvykli jsme si, že ceny energií a
potravin rostou, ale nějak jsme
pozapomněli, že jsme nejen konzumenty, ale i producenty. „Produkujeme“
tuny odpadů, o které se někdo musí
postarat, a věřte, není to jednoduché,
protože existuje řada omezení. Město
zřídilo a provozuje sběrný dvůr, do nějž
mohou obyvatelé Kaplice a přilehlých
obcí zdarma odvážet jakékoli množství
odpadu. Zajímalo by mne, kolik z nás si
uvědomí, že při koupi elektrospotřebiče
platíme i částku na jeho likvidaci, a
ruku na srdce, kolik z nás vrátí
elektrospotřebič zpět do prodejny?
V letošním roce jsme začali budovat
městskou kompostárnu, která by nám
v budoucnosti měla řešit i bioodpady,
posilujeme o další kontejnery, jako
např. kontejnery na olej, textil a další.
Ze všeho vyplývá, že se město výrazně
snaží umožnit občanům třídění a snížit
tak množství směsného komunálního
odpadu.
pokračování na str. 2
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Zamýšlíme se někdy nad tím, kolik odpadu denně vyprodukujeme?
Jestliže poplatek vydělíme počtem dnů v roce, vyjde nám 2,80 Kč.
Ano, tolik stojí každého občana likvidace odpadů denně. Je to málo
nebo moc? Rozumím tomu, že zdražení o 100 % je veliké, ale nikdo
jsme se už nezamysleli nad tím, jakou službu si za tuto cenu vlastně
kupujeme - bezstarostné odhození čehokoliv v jakoukoliv dobu po
celý rok a následnou likvidaci bez ohledu na osobní zodpovědnost.
Myslím si, že k odpadům se budeme muset vracet v budoucnosti
častěji, a to nejen z pohledu nákladovosti a dokonalého výběru i od
těch, kteří tu nemají trvalé bydliště a osob podnikajících, ale i
z pohledu určitého bonusu pro ty, kteří si řádně plní své povinnosti.
Blíží se ty nejkrásnější svátky v roce, rád bych všem obyvatelům
města Kaplice popřál příjemné prožití adventního času, ale i klidné a
pohodové Vánoce.
Mgr. Pavel Talíř, starosta města

Vyjádření Technických služeb
k navýšení místního poplatku
Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevují mezi občany
našeho města komentáře, že za zvýšení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů mohou Technické služby Kaplice
spol. s r.o., chceme uvést toto na pravou míru. Výši místního
poplatku schvaluje Zastupitelstvo města Kaplice a částka z něj
vybraná je příjmem do rozpočtu Města Kaplice, ne Technických
služeb. K jeho navýšení jsme podnět nedali a profitovat z něj také
nebudeme. Cena za služby, které zajišťujeme, se v posledních letech
neměnila a měnit nebude. Žádné zdražení za svoz odpadů v Kaplici,
ani nikde jinde neplánujeme. Jediné co ovlivní navýšení ceny za naše
služby, bude od nového roku zvýšení sazby DPH a to do našich
příjmů také nic nepřinese.
Závěrem tedy chceme ještě jednou našim spoluobčanům vysvětlit
následující.
To co se v našem městě děje nebo neděje, je pouze na rozhodnutí
Města Kaplice. Veškerá naše činnost probíhá pouze na základě
objednávek z jejich strany, nemůžeme dělat nic, co město
neodsouhlasí a to i když se to někdy zdá být nelogické. Často k nám
lidé volají, že by bylo třeba někde něco opravit či odvézt a cítí se být
dotčeni, když jim sdělíme, že se musí obrátit nejdříve na odpovědné
pracovníky města, aby to posoudili a případně u nás objednali. Město
je naším 100 % vlastníkem a na něm záleží, jak bude naše organizace
činnosti vykonávat.
Josef Šedivý – jednatel

Očima Městské policie
Vážení občané města Kaplice, Městská policie Kaplice by si Vás
prostřednictvím kaplického zpravodaje dovolila informovat o
aktuálních problémech a situacích v našem městě z pohledu strážníků
MP Kaplice.
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem majitelům psů a koček na
území města. Došlo ke snížení počtu případů volně pobíhajících psů a
koček, k poklesu z pohledu strážníků MP Kaplice došlo i v další
navazující problematice a to úklidu veřejného prostranství, tímto
rozumíme situaci, kdy zvíře veřejné prostranství znečistilo svými
exkrementy a majitel úklid exkrementů zanedbal či opomněl. Pevně
věříme, že tento nastolený trend bude i nadále pokračovat. Každý
majitel zvířete má shora uvedené povinnosti uloženy v příslušných
právních předpisech a dodržováním těchto povinností může přispět
ke zlepšení života v Kaplici.
V tomto ročním období je důležité zmínit obecně závaznou vyhlášku
Města Kaplice č. 2/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvých, ve které je v čl. 5 uvedeno, že
používání pyrotechnických efektů a ohňostrojů je možno vykonávat
pouze mimo veřejná prostranství vymezená v příloze 1 (plánku
města) této vyhlášky. Tento zákaz se nevztahuje na používání
zábavné pyrotechniky v době od 31. prosince od 23.30 hodin do 1.
ledna do 2.00 hodin. Městská policie apeluje na všechny občany, aby

ustanovení této vyhlášky dodržovali a tímto předešli ohrožení života,
zdraví a škodám na majetku. Uvedenou obecně závaznou vyhlášku
s její přílohou můžete nalézt na webových stránkách Města Kaplice
v sekci „Vyhlášky a nařízení.“
Mezi úkoly MP Kaplice patří podílet se na prevenci kriminality.
V této oblasti MP Kaplice ve spolupráci s Komisí prevence
kriminality MěÚ Kaplice shromažďuje a připravuje podklady pro
dotační řízení ve věci rozšíření Městského kamerového dohlížecího
systému (dále jen MKDS). Tento systém je využíván MP Kaplice ke
zjišťování přestupků, správních deliktů, předcházení kriminalitě a
dalším nežádoucím sociálně patologickým jevům. MKDS je
využíván i v případě vzniku mimořádných událostí nebo krizových
situací a významně napomáhá při jejich řešení. Rovněž slouží PČR
jako prostředek k objasňování a dokumentování trestné činnosti.
Rozšíření MKDS o nové kamerové body není jistý a bude záležet na
posouzení žádosti v dotačním řízení v roce 2013. O výsledku v této
věci bude MP Kaplice občany města informovat.
Blíží se nám období Vánoc a každoročně je v tomto čase zvýšen
počet případů majetkové trestné činnosti, zejména tzv. kapesních
krádeží a krádeží věcí z motorových vozidel. Těmto nepříjemným
situacím zabráníte tím, že peněženky a další osobní věci nebudete
nosit v zadních kapsách kalhot, v otevřených kabelkách či taškách,
neodložíte své věci na místo, kam mají přístup neznámé osoby.
Krádežím věcí z motorových vozidel předejdete tak, že na sedadlech
vozu nebudete nechávat položené osobní a další cenné věci a své
vozidlo vždy uzamknete.
Na strážníky MP Kaplice se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem či
žádostí, strážníci dle svých oprávnění Vám potřebnou pomoc
poskytnou. Kolektiv MP Kaplice přeje všem občanům města klidné
prožití Vánočních svátků a v roce 2013 hodně úspěchů v pracovním i
osobním životě.
Kolektiv MP Kaplice

Rekonstrukce
Českobudějovické ulice
Město Kaplice začíná s rekonstrukcí jedné z nejdelších komunikací
ve městě. Projekt Rekonstrukce komunikace Českobudějovická je
spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, výše dotace dle smlouvy
s poskytovatelem může dosáhnout 4.338.584,88 Kč.
Práce byly zahájeny zpevňováním svahu za garážemi, na němž se
nachází chodník na sídliště Na Vyhlídce. Ze sesouvajícího se svahu
bude zčásti odtěžen písčitý materiál a u paty svahu bude postavena
opěrná gabionová zeď. V souvislosti s pracemi na tomto úseku bude
na dobu nezbytně nutnou uzavřen chodník pro pěší. Prosíme všechny,
kteří procházejí okolo staveniště, aby dbali zvýšené opatrnosti a
nevstupovali do prostor vymezených stavbě.
Na zajištění svahu budou navazovat práce na samotné komunikaci.
Rekonstrukce bude probíhat od křižovatky s ulicí Horská až téměř
k výjezdu na E/55. Harmonogram této fáze se bude odvíjet od
klimatických podmínek. Celá rekonstrukce bude ukončena nejpozději
do 28. 6. 2013.
Tato část rekonstrukce s sebou ponese dopravní omezení, která se
více dotknou motoristů a mohou způsobit dočasný nekomfort
v dopravní obslužnosti. Žádáme Vás tímto o respektování dopravního
značení a dodržování bezpečnostních předpisů.
Omlouváme se Vám za nepříjemné a omezující situace, které mohou
v souvislosti s pracemi na komunikaci nastat a věříme, že pro Vás
bude dostatečným zadostiučiněním možnost využívat kvalitní
vozovku a bezpečný chodník po dokončení rekonstrukce.
Děkujeme za Vaši shovívavost, trpělivost a dodržování bezpečnostních opatření.
Ivana Putzerová, MěÚ Kaplice, Odbor správy majetku
Projekt Rekonstrukce komunikace Českobudějovická v Kaplici
je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02393
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KULTURNÍ NABÍDKA
Změna programu vyhrazena prosinec
2. prosince, neděle

od 18.00 hodin

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

od 16.30 hodin

PEKLO V PEKLO
aneb PEKELNÁ ŠKOLA
Mikulášsko-čertovská zábava pro děti i rodiče. Hudební program
s hodinou blekotání, čertího jazyka, peklocviku, čerťopisu a dalších
pekelných předmětů. Písničky a tancování. Mikuláš a jeho doprovod.
Náměstí Kaplice
10. prosince, pondělí

od 19.00 hodin

DISKOHRÁTKY
TRAVESTI SHOW HANKY PANKY
Zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky.
Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až po současnost. Těšit se
můžete na nestárnoucí trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou,
Václava Neckáře a Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí
společně s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem, Petru Janů, Věru
Bílou nebo film Světáci. Ze zahraničních potom na Anastaciu,
Whitney Houston, Roxette a řadu dalších. www.hankypankyshow.eu.
Předprodej v IC Kaplice od 9. listopadu 2012.
Kulturní dům Kaplice / Vstupné 220,- Kč / 240 na místě
15. prosince, sobota

od 18.00 hodin

KRAMPUS SHOW
Průvod „pekelných bytostí“ od kulturního domu. Krampus show
s bengálskými ohni na náměstí. Zve KIC Kaplice, Diabolos (Sandl) a
Untersberg Perchten (Salzburg).
Náměstí Kaplice
17. prosince, pondělí

od 19.00 hodin

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUBA JANA RYBY
Program: Jan August Vitásek - Adeste fideles, Jiří Ignác Linek Pastorela iucunda, Tomáš Norbert Koutník - Pastorela ,,Hej hej jeden
i druhej“ a Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční ,,Hej, mistře."
Účinkuje: Smíšený chrámový sbor a orchestr. Sbormistr Marie
Pešková. Sponzor akce JEDNOTA DS Kaplice. Občerstvení před
kostelem. Předprodej vstupenek na řady v infocentru od 10. prosince.
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice
Vstup 70,- Kč
21. prosince, pátek

od 18.30 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Vystoupení žáků ZUŠ Kaplice. Program bude upřesněn na plakátech.
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice
25. prosince, úterý

od 21.00 hodin

DISKOTÉKA
Kulturní dům Kaplice

Pořádá agentura DISCOWORLD

27. prosince, čtvrtek

6. ledna, neděle od 17.00 hodin

HANA ZAGOROVÁ
a Petr Rezek se skupinou Jiřího Dvořáka
Předprodej vstupenek na koncert jedné z nejslavnějších českých
pěveckých legend bude zahájen v infocentru 6. prosince.
Kulturní dům Kaplice
Vstupné 450 / 400 / 300,- Kč

Zahájení adventu v Kaplici na náměstí. Program: Fanfáry. Flétnový
soubor Sedmikrásky z Benešova n. Černou. Dětský pěvecký soubor
CANZONETTA z Č. Budějovic. Průvodní slovo. Rozsvícení
vánočního stromu. Adventní jarmark.
Náměstí Kaplice
5. prosince, středa

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT

od 17.30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Zazní vánoční písně starých mistrů. Účinkuje Pěvecký sbor Kaplice.
Sbormistr Josef Menšík.
Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice
Vstupné dobrovolné

Chcete se bát?
Do Kaplice přijedou Krampusové
Krampus
má
svou
prastarou tradici hlavně
v alpských zemí. Je to
démonická
bytost,
mýtická šelma s rohy,
ďábelský společník, který
doprovází
Mikuláše
v předvánočním čase a
jeho úkolem je trestat
neposlušné děti. Každý rok se v sousedním Rakousku začátkem
prosince prohánějí v ulicích měst pekelné bytosti a probíhají zde tzv.
Perchtenlauf nebo-li „čertovské běhy“. Krampusové při nich řinčí
mezi domy svými řetězy, ověšenými kravskými zvony, chrlí
bengálské ohně a pouští hrůzu na diváky, kteří vždy v ohromných
počtech lemují jejich cestu. Je to divoká a strašidelná show (stačí si
jen vzpomenout na starý známý dětský strach, když se v předvečer
svátku svatého Mikuláše rozřinčely po městě čertovské zvonky a
chrastění řetězů. A když se k tomu přidá ještě silná vizuální
stránka… Masky démonů jsou velmi propracované a značně děsivé.)
Krampusové dorazí 15. prosince také do Kaplice. Můžete je vidět
v průvodu, který vyrazí od kulturního domu v 18.00 hodin, projde
Lineckou ulicí a jejich návštěva vyvrcholí na náměstí pravou
krampus show, při níž by neměly chybět ani bengálské ohně.
Rozhodně si tuhle akci nenechte ujít, jen bychom raději upozornili,
že podívaná není ideální pro malé děti.

Kulturní program na www.mestokaplice.cz
Program kultury ve městě Kaplice můžete najít nově jako samostatný
odkaz na webových stránkách města www.mestokaplice.cz, kde je
průběžně aktualizován a doplňován a to včetně výhledových akcí na
další měsíce.
Ad Silvestr: Silvestrovský program v kulturním domě byl zrušen
z důvodu odstoupení hlavního pořadatele.

Městská knihovna Kaplice
Upozorňujeme všechny naše čtenáře, že provoz knihovny
v dospělém, dětském oddělení a ve
studovně nebude mezi
vánočními svátky přerušen. V pondělí 31. 12. 2012 bude provoz
v dospělém i dětském oddělení pouze v dopoledních hodinách.
Přejeme všem svým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a
Šťastný Nový rok.

Den pro dětskou knihu - 1. prosince 2012
Sobota 9.00 – 12.00 hodin, dětské oddělení knihovny
Prodej nových i antikvariátních knih * Dílnička pro děti i rodiče
Kvízy, zábavné úkoly * Prezentace knih pro děti a mládež
Den otevřených dveří * Registrace nových čtenářů zdarma na 1 rok
Internetové poradenství v knihovně
Připomínáme všem zájemcům o zaškolení na internetu, že každou
středu dopoledne mohou využít internetové poradenství v knihovně.

Vánoční jarmark v Městské knihovně Kaplice
Dne 11. 12. 2012 ve 13.00 hodin bude zahájena již tradiční vánoční
výstava spojená s jarmarkem. Srdečně zveme. ZŠ Omlenická
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Základní umělecká škola informuje
Ohlédnutí
Informovat o všech aktivitách školy by bylo příliš obsáhlé, proto je
zde jen výběr některých z akcí:
22. 10. Exkurze žáků výtvarného oboru - pohledem žáků:
ZUŠ Kaplice na výstavě v EgonSchiele art centru
Dne 22.10. jsme jeli s p. uč. Kubalákem do Českého Krumlova na
výstavu v EgonSchiele, kde byly vystaveny obrazy britského
karikaturisty Geralda Scarfa. Díla zobrazovala autorův pohled na
dění ve světě – například: světoví politici a významné osobnosti. Dále
ilustroval film Herkules a nové album Pink Floyd. Dohromady jsme
prošli tři místnosti a na konci jsme měli na základě námi vybraného
obrazu zahrát krátkou scénku za pomoci grimas. Celá výstava se
všem líbila a hodně nás inspirovala.
Žáci ZUŠ
23. 10. …než opadá listí… koncert žáků školy a hostů (žáků
Konzervatoře v Českých Budějovicích ze třídy DiS. L. Ferebauera).

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

Druhé přikázání. Ekumenický večer
Čtvrtek 6. prosince v 19.00 hodin ve sborovém domě Archa.

Adventní koncert
Pátek 7. prosince v 19.00 hodin ve sborovém domě Archa.
Našimi hosty budou Jan a Hana Marešovi.

Vánoční divadlo dětí „Broučkovy vánoce“
Neděle 16. prosince v 15.00 hodin ve sborovém domě Archa.

Vánoční zpívánky
Pondělí 17. prosince v 18.00 hodin ve sborovém domě Archa.

Vánoční a novoroční bohoslužby
V neděli 23. prosince v 9.00 hodin bohoslužby
V neděli 25. prosince v 9.00 hodin slavnostní vánoční bohoslužby
s vysluhováním svaté večeře Páně
V neděli 30. prosince v 9.00 hodin bohoslužby
V neděli 6. ledna 2013 v 9.00 hodin slavnostní novoroční bohoslužby
s vysluhováním svaté večeře Páně

Vánoční bohoslužby

Chystáme
•

4. 12. adventní den otevřených dveří – Kaplice:
Srdečně zveme každého, kdo má chuť nahlédnout do ZUŠ,
poslechnout si, vyrobit si malý vánoční dárek…
Program: (od 17.00 hodin) krátké vystoupení žáků v kapli ZUŠ,
možnost nahlédnutí do tříd – zkouška kapely, zkouška
smyčcového souboru v učebně hudební nauky, výuka. (17.30 –
18.15) výtvarná dílna – možnost vyrobit si malý keramický
dárek v učebně výtvarného oboru, (od 18.15 hodin) kouzelný
dvorek, slavnostní fanfáry.
•
10. 12. I. žákovský vánoční koncert 17.00 Kaple ZUŠ
•
11. 12. II. žákovský vánoční koncert 17.00 Kaple ZUŠ
•
17. 12. V. Vánoční zpívánky Archa 18.00 hodin
•
17. 12. Vánoční koncert D. Dvořiště, kostel sv. Jiljí v 16.30
•
18. 12. Vánoční učitelský koncert Kaple ZUŠ 18.00 hodin
•
Betlémské světlo (bude upřesněno)
Za ZUŠ Kaplice přejeme pěkné prožití Vánoc a do nového roku co
nejvíce takových zážitků, které povedou k růstu našich duší, nikoliv
k obezitě.
Mgr. Anežka Opekarová

Chcete, aby vás
navštívil Mikuláš?
Mikulášsko-čertovský tým KIC Kaplice
bude chodit městem večer 5. prosince.
Objednat si jej můžete
na tel. 773 823 006 nebo e-mailu:
kaplicka.kultura@seznam.cz.

Římskokatolická farnost Kaplice Vás srdečně zve na předávání
betlémského světla – v pátek 21. 12. od 18.30 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla
Vánoční bohoslužby v kostele Sv. Petra a Pavla v Kaplici:
Neděle 23. 12. 4. neděle adventní 14.00-16.00 příležitost ke zpovědi
Pondělí 24. 12. Štědrý den
14.00 Dětská vánoční scénka
24.00 Půlnoční mše sv.
Úterý 25. 12. Narození Krista 9.30 mše sv.
Středa 26. 12. sv. Štěpána
9.30 mše sv.
Neděle 30. 12. Sv. Rodiny
9.30 mše sv.
Pondělí 31. 12.
17.30 děkovná bohoslužba za uplynulý rok s požehnáním do nového roku a s přípitkem
Úterý 1. 1. 2013 Nový rok
9.30 mše sv. zaměřená na děti
Neděle 6. 1. 2013 Tří králů
17.30 mše sv.
Vánoční bohoslužby v kostele Sv. Jiří v Blansku:
Pondělí 24. 12. Štědrý den
22.00 „Půlnoční“ mše sv.
Středa 26. 12. sv. Štěpána
11.15 mše sv.
Neděle 30. 12. Sv. Rodiny
17.00 mše sv.
Úterý 1. 1. 2013 Nový rok
17.00 mše sv.

RODINNÉ CENTRUM BUDÍČEK a ŽIVOTNÍ VIBRACE
VÁS ZVOU NA

„ADVENTNÍ KONCERT“
s tibetskými a křišťálovými mísami
Jan a Hana Marešovi
Živá hra na tibetské a křišťálové mísy přináší unikátní zážitek, jejich zvuk
oslovuje svými přírodně čistými tóny stále více lidí. Je možné zažít a
vnímat vibrace těchto nástrojů celým tělem. Vibrace tibetských a
křišťálových mís a gongů přinášejí harmonizaci, uvolnění, čištění a
v neposlední řadě i léčení. Jedná se o krátké zastavení, spočinutí,
uvolnění a odpoutání se od všedních problémů, bytí v situaci tady a teď a
nalezení správného životního rytmu v adventním čase.

Kdy: pátek 7. prosince 2012 od 19:00 hodin
Kde: Archa Kaplice, Pohorská 865
Vstupné: 100,- Kč. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci
vstupenek na rcbudicek@centrum.cz nebo tel. 602 179 119.
Těšíme se na společný večer plný harmonie a souznění.
www.rcbudicek.estranky.cz / www.zivotni-vibrace
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DDM Kaplice nabízí dětem:
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

4. 12.

Hudební vystoupení v Domově pro seniory
- děti z kroužku Flétnička, od 15.00 hodin
4. 12.
Florbal - okrsek IV. kat. hoši – Kaplice
5. 12.
Florbal - okrsek IV. kat. hoši – Český Krumlov
6. 12.
Volejbal - okresní kolo IV. kat. – Český Krumlov
11. 12. Florbal - kat. IV hoši – SŠ Velešín
12. 12. Podivínek v Omleničce – předvánoční vystoupení
a výtvarná výstava dětí z kroužku (v 17 hod. v herně OÚ)
13. 12. Florbal – okresní kolo kat. V dívky – SZŠ Velešín
16. 12. Vystoupení dětí z kroužku Podivínek v Omleničce
u vánočního stromu (14.45 hod. Omlenička náves)
17. 12. Vystoupení skupiny Rak III v ZŠ Fantova v 15 hod.
18. 12. + 19. 12. Vánoční jarmark od 15.00 hodin
prodejní výstava dětí z kroužků DDM, hudební a divadelní
představení. Program bude upřesněn na webových stánkách
a vývěskách DDM.
18. 12. Florbal – okres. kolo kat. IV hoši – Český Krumlov
19. 12. Florbal – okresní kolo kat. III hoši – Kaplice
Čertovské hrátky - mikulášská nadílka - pro členy ZÚ DDM
DDM vyhlašuje literární soutěž na téma: Pohádka o skřítkovi ze
Suchého vrchu. Práce libovolného rozsahu (psané rukou i na PC)
zasílejte nebo doručte do 14. 12. 2012 do DDM Kaplice. Nejlepší
práce budou otištěny v Kaplickém zpravodaji.
Všem dětem, rodičům a přátelům přejeme krásné Vánoce
a rok 2013 plný radosti! Vaše DDM

Zajímavá (nejen) kultura v okolí
9. prosince AIR FORCE CROSS
Start v 15.00 hodin U památníku Zdíky. Přihlášení: Obec Bujanov
v den závodu. Startovné 40,- Kč. Délka trati: 5 km (lesní cesty,
pole, část silnice). Informace o závodu: Martin Gazda, tel.: 723 172
675, e-mail mahonymartin@seznam.cz. Závodníci běhají na vlastní
nebezpečí! Věrní sponzoři závodu: Obec Bujanov, Řeznictví Foitl, Z
KAMENE PENZION A RESTAURACE f.o. Pořádá Obec Bujanov.

7. prosince „OD HRADU KE HRADU PUTUJEM…“
Beseda věnovaná českému archeologovi prog. Tomáši Durdíkovi,
starým tesařským mistrům a jejich dílům, středověkým hradů na řece
Malši a problematice středověké zubařské praxe spojená
s koncerterm historické hudby, občerstvením a prodejní výstavou
knih s cestovatelskou a hradní literaturou včetně představení nové
publikace o hradech na Malši. Srdečně zve Sdružení Hrady na Malši.
Od 18. 00 - 20.30 hodin v Kině Velešín, vstupné dobrovolné.
Program besedy:
Vzpomínka věnovaná prof. Tomáši Durdíkovi, nejvýznamnějšímu
kastellologovi české minulosti a současnosti, čestnému předsedovi
sdružení Hrady na Malši.
Ing.Arch. Petr Chotěbor CSc., Kancelář prezidenta republiky, Praha, PhDr.
Josef Hložek PhD., Západočeská Universita, Plzeň, Radek Kocanda, Sdružení
Hrady na Malši, Pořešín

Dvě věže – tesařský experiment na věži tvrze v Tiché a Jakobínce
v Rožmberku
Petr Růžička, tesařský mistr, Nejdek

Nemoci zubů středověkého člověka
MUDr. Jakub Likovský PhD., Archeologický ústav AV ČR, Praha

Předvánoční punčování 2012
Pozvání na přátelské předvánoční posezení, které se bude konat na
pobočce Městské knihovny v Kaplici - Blansko v úterý 18. 12. 2012
od 15.30 hodin. Hlavní program: Hrnky a hrnečky – rozmanité
tvary a velikosti (přineste si na punč svůj oblíbený hrnek).

Akce se koná pod záštitou starostů členských měst a obcí Sdružení
Hrady na Malši: Mgr. Josefa Klímy, Bc. Pavla Talíře, Heleny Panské,
Veroniky Korchové, Růženy Ballakové, Luďka Detoura a ředitele
Národního památkového ústavu Ú.O.P. v Českých Budějovicích
Mgr. Petra Pavelce.
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Výzva k podání žádosti
o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kaplice
Informujeme sportovní oddíly a neziskové organizace o možnosti
požádat o finanční podporu na činnost nebo projekty na rok 2013.
Žádosti si lze vyzvednout na podatelně městského úřadu nebo na
stránkách
www.mestokaplice.cz.
Řádně
vyplněné
žádosti
odevzdávejte do 20. ledna 2013 poštou nebo na podatelnu úřadu.
Vyúčtování příspěvku na rok 2012 předložte do 17. 12. 2012.

Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne
5. listopadu 2012
Zastupitelstvo města po projednání:

• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3352/3 o výměře 50 m²
v k.ú. Hradiště u Kaplice za cenu 100,- Kč/m² + náklady spojené
s prodejem
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3371 o výměře 148 m² v
k.ú. Blansko u Kaplice za cenu 100,- Kč/m² + náklady spojené
s prodejem
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 99 o výměře 100 m² a
části pozemku p.č. 328 o výměře cca 50 m² vše v k.ú. Kaplice za
cenu 275,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1165/14 o výměře cca
80 m² v k.ú. Kaplice za cenu 200,- Kč/m² + náklady spojené
s prodejem
• zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 45 v osadě Desky, včetně st.
pozemku p.č. 85 o výměře 300 m², pozemku p.č. 1427/10 o výměře
897 m² a pozemku p.č. 1427/18 o výměře 869 m² vše v k.ú. LičovDesky za cenu 700.000,- Kč
• odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor dle předloženého
návrhu Odboru správy majetku Městského úřadu Kaplice v celkové
výši 80.234,- Kč
• odpis pohledávek – soudní poplatky za vymáhání pohledávek z
pronájmu bytů dle předloženého návrhu Odboru správy majetku
Městského úřadu Kaplice v celkové výši 98.627,- Kč
• odpis pohledávek – soudní poplatky za vymáhání pohledávek z
nebytových prostor dle předloženého návrhu Odboru správy majetku
Městského úřadu Kaplice v celkové výši 192.372,50 Kč
• provedení rozpočtového opatření č. 9 dle předloženého návrhu
Odboru ekonomiky a školství Městského úřadu Kaplice

I. schvaluje
• prodej pozemku p.č. 745/9 o výměře 1 m² a pozemku p.č. 653/8
o výměře 1 m² vše k.ú. Kaplice Tomáši Ježkovi, bytem Kaplice 861
za cenu 400,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem
• prodej pozemku p.č. 2029/58 o výměře 23 m² v k.ú. Kaplice Marii a
Janu Pekárkovým, bytem Kaplice 654 za cenu 150,- Kč/m² + náklady
spojené s prodejem
• prodej pozemku p.č. 589/1 o výměře 313 m² a části pozemku p.č.
558/3 o výměře 59 m² vše v k.ú. Kaplice Zdeňku Kratochvílovi,
bytem Kaplice 152 za cenu 150,- Kč/m² + náklady spojené
s prodejem
• směnu pozemkových parcel KN – část pozemku p.č. 695/23 díl d) v
II. odkládá
k.ú. Kaplice o výměře 5 m² ve vlastnictví manželů Wögebauerových
•
prodej
pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Kaplice o výměře 697 m² pro
za pozemkovou parcelu KN – část pozemku p.č. 695/36 díl c) v k.ú.
výstavbu
garáží v Kaplici, ul. SNP
Kaplice o výměře 5 m² ve vlastnictví Města Kaplice bezúplatně s tím,
že náklady spojené se směnou pozemků ponese každý ½ z celkových
III. souhlasí
nákladů
• s odkladem splatnosti účelové půjčky na nákup pozemku
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/84 o výměře 868 m² v k.ú.
Technickým službám Kaplice spol. s r.o. do 31.12.2013
Kaplice Evě a Janu Gušlovým, bytem Kaplice 476 za cenu 750,IV. bere na vědomí
Kč/m² + náklady spojené s prodejem
•
2. úplnou aktualizaci Rozboru udržitelného rozvoje území obce
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/86 o výměře 974 m² v k.ú.
s rozšířenou působností Kaplice – 2012
Kaplice Jitce a Pavlu Svobodovým, bytem Kaplice 800 za cenu 750,Mgr. Pavel Talíř, starosta Ing. Pavel Svoboda, místostarosta města
Kč/m² + náklady spojené s prodejem
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/88 o výměře 826 m² v k.ú.
Kaplice Jitce a Josefu Studeným, bytem Kaplice 685 za cenu 750,Volba prezidenta republiky
Kč/m² + náklady spojené s prodejem
Volba prezidenta republiky se uskuteční na základě zákona č.
• prodej pozemkových parcel KN p.č. 1697/89 o výměře 775 m² a p.č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
1697/90 o výměře 801 m² v k.ú. Kaplice Pavlu Lattnerovi, bytem
zákonů ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případně II. kolo ve dnech
Rožmitál na Šumavě 113 za cenu 750,- Kč/m² + náklady spojené
25. a 26. ledna 2013
s prodejem
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/91 o výměře 755 m² v k.ú.
POZOR! ZMĚNA MÍST VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Kaplice Janě a Patriku Sigmundovým, bytem Kaplice 180 a Český
volební okrsek č. 3
ZŠ Fantova - školní jídelna, Gen.
Krumlov 209 za cenu 750,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem
Fanty čp. 446 (dříve Klub důchodců)
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/93 o výměře 697 m² v k.ú.
volební okrsek č. 8
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice Kaplice Ivaně Štěpánek Mužíkové, bytem Kaplice 541 za cenu 750,jídelna, Linecká čp. 368 (dříve Kulturní dům – předsálí)
Kč/m² + náklady spojené s prodejem
PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ:
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/94 o výměře 737 m² v k.ú.
volební okrsek č. 1
Mateřská škola Kaplice – 1. třída,
Kaplice Lukáši Bodnárovi, bytem Kaplice 760 za cenu 750,- Kč/m² +
1. máje čp. 771
náklady spojené s prodejem
volební
okrsek
č.
2
Mateřská
škola Kaplice – jídelna,
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/95 o výměře 782 m² v k.ú.
1. máje čp. 771
Kaplice Martině a Karlu Machovým, bytem Kaplice 275 za cenu
volební okrsek č. 3
ZŠ Fantova – školní jídelna,
750,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem
Gen.
Fanty čp. 446
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/96 o výměře 745 m² v k.ú.
volební okrsek č. 4
ZŠ Fantova – školní jídelna,
Kaplice Pavlíně a Karlu Markovým, bytem Kaplice 525 za cenu
Gen. Fanty čp. 446
750,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem
volební okrsek č. 5
Knihovna Blansko čp. 39
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/99 o výměře 795 m² v k.ú.
volební okrsek č. 6
MěÚ Kaplice, kancelář městské
Kaplice Emilii a Teodoru-Gheorghe Timofteovým, bytem Kaplice
policie, vchod Kostelní ulice
777 za cenu 750,- Kč/m² + náklady spojené s prodejem
volební okrsek č. 7
MěÚ Kaplice, volební místnost,
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/100 o výměře 789 m² v k.ú.
vchod Kostelní ulice
Kaplice Radmile Smolíkové, bytem Kaplice 462 za cenu 750,- Kč/m²
volební okrsek č. 8
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
+ náklady spojené s prodejem
- jídelna, Linecká čp. 368
• prodej pozemkové parcely KN p.č. 1697/101 o výměře 805 m² v k.ú.
volební okrsek č. 9
Hasičská zbrojnice Pořešín čp. 70
Kaplice Pavlíně a Janu Bláhovým, bytem Kaplice 763 za cenu 750,MěÚ Kaplice, odbor vnitřních věcí
Kč/m² + náklady spojené s prodejem
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Jak správně třídit
Vážení občané města Kaplice, na nejčastěji produkované odpady
slouží barevné kontejnery, se kterými se běžně na ulicích setkáváte.
Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které přesně
popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne.
1. Do žlutých nádob můžete odhodit:
o PET láhve od nápojů – PROSÍM, NEZAPOMEŇTE JE
SEŠLÁPNOUT!
o kelímky, sáčky, plastové tašky („igelitky“), fólie,
o prázdné stlačené plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čisticích
prostředků,
o výrobky a obaly z plastů,
o polystyrén (malé kousky),
o nápojové kartony (tetrapaky - krabice od džusů, mléka, vína) –
prázdné, stlačené!
Prosím, nevhazujte:
+ novodurové trubky,
+ bakelit,
+ pneumatiky,
+ linoleum,
+ plastové obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
2. Do modrých nádob můžete odhodit:
o noviny, časopisy, reklamní letáky,
o kancelářský papír, balicí papír,
o knihy, sešity, obálky,
o krabice (roztrhané na menší kusy či sešlápnuté), lepenka, kartón,
papírové obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte:
+ mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
+ uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
3. Do zelených nádob můžete odhodit:
o láhve od nápojů,
o skleněné nádoby (zavařovací sklenice apod.), skleněné střepy –
tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte:
+ keramiku, porcelán,
+ zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
4. Zelené plastové nádoby na potravinářský olej a tuk označené
štítkem EKO - PF
Nádoby slouží POUZE k umísťování potravinářského oleje a tuku
v použitých PET lahvích, nebo jiném obalovém materiálu z PVC.
Stanoviště těchto nádob:
1. Sídliště 9. května, u prodejny Jednota, parkoviště u chodníku
2. Na Vyhlídce u potravin Flop
3. Ul. Šumavská, u čp. 888, u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
4. Ve Sběrném dvoře
5. Červené kontejnery na zpětný odběr drobného elektrozařízení
a baterií
Do těchto kontejnerů patří drobná elektrozařízení, jako jsou: rádia,
kalkulačky, drobné počítačové vybavení, discmany, walkmany,
mp3 přehrávače, fény, holicí strojky, kávovary, rychlovarné
konvice, vrtačky, telefony, elektrické hračky, a podobně. Nepatří
sem naopak televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné
žárovky či chladničky, které je nutné dopravit do sběrného dvora.
Tyto kontejnery jsou vybaveny samostatným vhozem pro sběr baterií
Stanoviště těchto červených kontejnerů:
1. Ul. Šumavská, u čp. 888, u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
2. Sídliště 9. května, u prodejny Jednota, parkoviště u chodníku
3. Na Vyhlídce u potravin Flop
6. Velkoobjemový oranžový kontejner na použité oblečení, textil,
obuv, kabelky a dětské hračky na parkovišti u Ševčíků blíže k parku.
Jaké věci je možné do kontejneru odevzdat:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,…
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,…

- obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily,
- tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
- plyšové hračky
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek
či pytlů, aby se transportem nepoškodily!
7. Vzhledem k množícím se stížnostem na přeplněnost kontejnerů na
tříděný odpad, upozorňujeme právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání na následující skutečnosti:
1. sběrné nádoby na tříděný odpad (plast, sklo, papír) jsou určeny
POUZE pro fyzické osoby (občany),
2. právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání odstraňují
tříděný odpad na základě písemné smlouvy s firmou oprávněnou
k likvidaci odpadů (např. Technické služby města Kaplice, s.r.o. či
jinou oprávněnou firmou) a to do vlastních sběrných nádob,
3. nebo odvozem uvedeného odpadu (plast, sklo, papír) do sběrného
dvora – na požádání bude vystaven písemný doklad.
8. Město Kaplice, jak již bylo uvedeno, dostává od společnosti
EKO-KOM a.s. odměny za tříděný odpad (papír, sklo, plast,
kovy apod.). Tato odměna je závislá na množství tříděného
odpadu a zpětném odběru. Pokud jsou kontejnery zaplňovány
např. nesešlapanými PET lahvemi, nebo nerozřezanými
papírovými krabicemi, výrazně se tak snižuje využití úložného
objemu kontejnerů a efektivita třídění. Následný odvoz
„poloprázdných“ kontejnerů nepřináší plnou finanční odměnu.
Tato bonusová částka, která snižuje náklady na odpadové hospodářství, je rok od roku větší. V roce 2007 činila 399.180,-Kč,
v roce 2008 činila 464.056,- Kč, v roce 2009 činila 349.560,- Kč,
v roce 2010 činila 499.396,- Kč a v roce 2011 činila 585.459,- Kč.
Je tedy zcela zřejmé, že čím větší množství dále využitelných
složek komunálního odpadu se vytřídí, tím větší bude odměna od
společnosti EKO-KOM, která poníží náklady na odpadové
hospodářství.
Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí Odboru životního prostředí
a úřadu územního plánování

Termíny svozu odpadu
Termíny svozu separovaného domovního odpadu v 2. pololetí roku
2012 (papír, sklo a PET láhve).
Měsíc
Vývoz papíru Vývoz skla
Prosinec
6. + 20. 12.
17. 12.
Vývoz PET lahví - pravidelný odvoz každé pondělí
Ing. Eva Žižková, referentka odboru OŽPaÚÚP, MěÚ Kaplice

Projekt PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ
pomáhá lidem s duševním
onemocněním
FOKUS České Budějovice realizuje projekt financovaný z ESF
prostřednictvím OP LZZ a SR ČR PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ. Jeho
cílem je podpořit lidi s duševním onemocněním, kterým brání
v naplňování potřeb vyšší psychická zranitelnost, vysoké nároky
okolí, stresující prostředí a v neposlední řadě i zakořeněné předsudky
veřejnosti, zvládnout cestu do společnosti, k lidem, na trh práce a
pomoci jim naplňovat potřeby, zlepšovat dovednosti a učit se novým
věcem. Od začátku realizace projektu bylo podpořeno cca 140 osob,
kterým byla poskytnuta individuální podpora při hledání práce či
bydlení, při vyřizování osobních záležitostí, při zvládání běžného
života navzdory nemoci. Součástí projektu je program zaměřený na
trénink dovedností spojených s vyhledáváním informací, hledáním
práce, vyjednáváním na úřadech a obecně s komunikací mezi lidmi.
Osoby s duševním onemocněním, žijící na území Českobudějovicka,
Českokrumlovska, Kaplicka se mohou do projektu zapojit do 30. 5.
2013, stačí zavolat na tel. číslo 774 893 657, nebo napsat e-mail na
fokus@fokus-cb.cz.
Zdeňka Kuviková, projektová manažerka,
tel. 774 893 657, e-mail: z.kuvikova@fokus-cb.cz
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Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Jihočeským krajem a
společností ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru
drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si na Odboru životního
prostředí a úřadu územního plánování vyzvednete leták (nebo si jej
můžete vytisknout z webových stránek www.asekol.cz sekce Sbírej a
vyhraj!, nebo www.mestokaplice.cz).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré
vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný
dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile
jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na otázku,
zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete na PO
BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím
více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší
šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další
elektroniky. Více informací o soutěži najdete na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno
zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče
obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na
webových stránkách našeho města, nebo také na www.asekol.cz, opět
v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň
přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý
spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít.
Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo.
Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a
vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

Povinnosti původců odpadů
Vážení občané, rádi bychom připomněli povinnosti vyplývající se
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).
Dle ust. § 10 zákona o odpadech má každý při své činnosti nebo
v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů.
Omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který
je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními předpisy.
Fyzické osoby jsou povinni odkládat komunální odpad na místech
k tomu určených a ode dne kdy tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou (viz Obecně závazná vyhláška města Kaplice č. 3/2012),
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy
nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními
předpisy.
Dle ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon), se přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo neoprávněně založí
skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa,
za což lze dle přestupkového zákona uložit pokutu do 50 000,-Kč.
Povinnosti původců odpadů
Původcem odpadu - je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.
Dle ust. § 16 zákona o odpadech:
(1) Původce odpadů je povinen
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle §5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s
tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12
odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby)
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle §6 odst. 4 a
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením
nebo únikem,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další
údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto
zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a
zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a
úplné informace související s nakládáním s odpady,
i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto
zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,
j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a
životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem
odpadového hospodářství,
k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených
tímto zákonem podle §15,
l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v
rozsahu stanoveném v tomto zákoně.
(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění
odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od
něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní
správy s navazujícími změnami v kompetencích.
(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na
základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s
navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již
nemá souhlas k provozování zařízení podle §14. Přeprava
nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.
(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby
jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako
oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě
oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst. 3. Za dopravu odpadů
odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do
svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce
podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j).
Povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi:
Původci odpadů, jsou vždy povinni vést průběžnou evidenci o
odpadech a způsobech nakládání s odpady bez ohledu na množství
odpadů a druh odpadů, který z jejich činnosti vzniká. (Pozn.: tedy
průběžnou evidenci vede podnikatel za jakýkoli odpad, který mu
vzniká). Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za
každý druh odpadu samostatně. Tato evidence slouží pouze původci
samému a nikam se nezasílá. V případě, že dojde k překročení
produkce odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů, či 100 t odpadů
ostatních je původce odpadů povinen zaslat do 15. února
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství
odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Rozsah
údajů nutných pro průběžnou evidenci upravuje § 21 a příloha č.20
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
vyhlášky o podrobnostech, který mimo jiné stanoví, že průběžná
evidence obsahuje:
a) množství vzniklého odpadu (název a katalogové číslo a kategorie
odpadu),
b) způsob naložení s odpadem, podle kódů,
c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a
identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán
d) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení
evidence.
Původce odpadů je povinen tuto evidenci archivovat nejméně po
dobu 5 let.
Zák. č. 185/2001 Sb., § 66
(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží inspekce nebo příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k
podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem
stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení
nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo
nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému
správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo
evidenci po stanovenou dobu nearchivuje.
Ing. Eva Žižková, referentka Odboru životního prostředí
a úřadu územního plánování
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Navštivte Neviditelnou výstavu
Pochopíte, jaké to je žít a nevidět

Hmyzí hotel aneb jak zabydlet hmyz
a zaujmout občany

Každý rok 15. října si naše třída připomíná Mezinárodní den bílé
hole, protože máme ve třídě spolužáka s vadou zraku. Tentokrát jsme
jeli společně s 8. A do Prahy na Neviditelnou výstavu. Na výstavě
nás celou hodinu tmou provázeli nevidomí. Byli jsme rozděleni do
skupin po 8 žácích. Všechny skupiny měly svého vlastního
nevidomého průvodce. Vyzkoušeli jsme si práci s bílou holí,
zvětšovací lupou a s Braillovým písmem. Celou výstavu jsme se
orientovali jenom hmatem, sluchem a čichem, poněvadž ve
výstavních místnostech byla absolutní tma. Při procházení místností
jsme také hmatem rozpoznávali předměty. Všichni jsme se tak dostali
do situace nevidomého a uvědomili si, že zrak je důležitý a jak život
bez zraku posiluje smysly.
Karolína a Veronika Macháčkovy, 8.B ZŠ Školní

Začátkem školního roku, když se Ekotým Gymnázia a SOŠE
v Kaplici probudil a opět začal fungovat i s novými členy, zadal si
úkol, který se nezdál ani trochu jednoduchý. Zapojil se do soutěže o
grant s názvem Za hranice Ekoškoly. To znamenalo, že v několika
málo týdnech jsme namísto sepsání klasické žádosti museli natočit
video o ohrožených druzích hmyzu a našich plánech na jeho ochranu.
Vše se více či méně podařilo a začátkem října už jsme jásali jako
jeden muž, protože náš projekt byl vybrán.
Mohlo se zdát, že to nejtěžší máme za sebou, ale zdání klame. Vše se
chystalo na hmyzí hotel a výstavu, které byly naším hlavním cílem.
Proto studenti malovali, tvořili, vyráběli, sháněli informace a
v neposlední řadě přinášeli materiál, který sloužil na vyplnění
hmyzího hotelu. Takový hmyzí hotel je maličký domeček
s poličkami, které jsou přeplněné dutými stébly, provrtanými
větvemi, cihlami a také vším, co by mohlo hmyzu nabídnout teplo a
klid. Je také opatřen řádně velkým šuplíkem pro čmeláky. Tím
pádem budeme mít v dalších letech o opylení postaráno, pokud se
ovšem hmyzu bude náš hotel líbit. Nám se však líbí…
Oficiální otevření výstavy probíhalo ve velice slavnostním duchu.
7. listopadu (na Světový den Ekoškol) jste se mohli pokochat
výsledným hmyzím hotelem, scénkou hmyzí mše a studentskými
výtvory. Také jste si mohli zakoupit lýkovou vážku, motýlí perníček
nebo některý z hmyzích linorytů. Pro ty, kteří se vernisáže
nezúčastnili, a hotel by přeci jen chtěli vidět, je dobrou zprávou to, že
je veřejnosti přístupný a mohou se tak na něj přijít kdykoli podívat.
Kristýna Motyčáková, Ekotým G a SOŠE

Jak jsem výstavu viděl já
Se svou třídou jsem navštívil Neviditelnou výstavu i já. Na výstavu
jsem se těšil, neboť jsem byl zvědavý, jaké to bude. Napřed nám
ukázali pomůcky, které používají slabozrací lidé, tak i já. Před
vstupem na výstavu byly různé skládačky, které se skládaly po slepu,
protože se ta výstava jmenovala Neviditelná. Když nám otevřeli
dveře do výstavních místností, tak na nás za nimi čekala úplná tma a
nevidomá průvodkyně.
Napřed se nás zeptala na jména a pak nám povídala, kudy půjdeme.
Než jsem si zvykl na úplnou tmu, cítil jsem se divně. Ale za chvíli už
ne, protože jsem věděl, že tam nejsem sám. Pro mé spolužáky to bylo
asi náročné, ale alespoň už ví, jak se cítí lidé, kteří nevidí, nebo vidí
jen částečně. Obdivuju je. Při té výstavě se ukázalo, jak všichni umí
držet při sobě. Procházeli jsme výstavou jako bytem, rušnou ulicí,
kolem stánků se zeleninou, kolem trafiky. Prošli jsme galerií, kde
jsme poznávali známé sochy, myslivnou, lesem…. Největší potíže mi
dělala lávka přes řeku, neboť se přes ni šlo do kopce a z kopce.
Naopak se mi moc líbila kavárna a bar s občerstvením. Tam nám
průvodkyně nabídla něco k pití a učila nás rozeznávat kovové mince
podle hmatu. To byla poslední místnost, pak se šlo dveřmi ven.
Průvodkyně dveře otevírala pomalu, abychom si zvykli na světlo.
Doporučila nám zavřít oči a zvolna je při průchodu na světlo otevírat,
aby to nebyl pro oči šok.
Když to shrnu, tak se mi výstava opravdu líbila. Myslím si, že i pro
mé spolužáky a učitelky to muselo být velkým přínosem a
ponaučením.
Dušan Bouchal, 8.B ZŠ Školní

Knížky překročily hranice
našeho státu
Naše knihy Putování za duhou, Zapomenutá řemesla a Cestou
necestou překročily hranice státu a s nimi i my. V pondělí 22. 10.
2012 došlo v rakouském Rainbachu k milému setkání. V místní škole
(Volksschule) jsme měli možnost představit nejen naše knihy, ale i
výstavu obrázků, keramiky, podmaleb na sklo, batik a jiných
výtvarných počinů našich dětí.
Výstava byla zahájena za přítomnosti starosty Kaplice, starosty
Rainbachu, starosty Freistadtu, zástupců Městské knihovny v Kaplici
a zástupců naší školy.
Na výstavu se přišla také podívat zemská školní inspektorka, která
byla obrázky našich žáků doslova nadšena. Největší podíl na tomto
setkání měla paní Rosemaria Denk, bývala ředitelka školy v
Rainbachu, která byla organizátorkou celé akce.
Když mluvíme o milém setkání, tak tomu skutečně tak bylo. Všichni
nás zde přijali velmi srdečně a s nadšením. Navázali jsme zde nová
přátelství i pracovní kontakty.
Věříme, že naše spolupráce se bude rozvíjet i do budoucna a naše
obrázkové knížky potěší děti i dospělé nejen u nás, ale i za hranicemi
našeho státu.
ZŠ Omlenická, Kaplice

Pozvánky za sportem
PAROH TEAM CUP
15. - 16. prosince hala ZŠ Školní
XI. ročník turnaje v sálové kopané za účasti šestnácti týmů. Přislíben
je start hráčů majících na svém kontě starty v naší první fotbalové
lize. V sobotu se hrají základní skupiny, začátek v 8:00 hodin. V
neděli je pak na programu finálový pavouk, začátek v 9:00 hodin.

OLD BOYS CUP
28. prosince hala ZŠ Školní
III. ročník turnaje v sálové kopané pro hráče nad 35 let za účasti osmi
týmů. Začátek v 8:00 hodin.

ZIMNÍ KOUPÁNÍ OTUŽILCŮ
Vážení občané, zveme Vás na zimní koupaní kaplických otužilců,
které se koná 22. 12. 2012 ve 13:00 hod. Sraz na parkovišti u
Ševčíků. V případě zamrzlé řeky se akce přesouvá na jez u
koupaliště. Občerstvení zajištěno.
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SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
prosinec
4. 12.
VEČERNÍ VÝLET S LUCERNOU
Odchod z parku v 16.00 hodin. Trasa: k Penny – Jermaly – nové
sídliště – k řece – park.
11. 12. Z NETŘEBIC DO KAPLICE
8 km
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Netřebic. Trasa: Netřebice –
Výheň – Rozpoutí – Pořešínec – Žďár – Kaplice.
18. 12. ROZLOUČENÍ S TURISTICKÝM ROKEM
V OMLENIČCE
11 km
Odchod z parku 9.00 hodin. Trasa: Jermaly – Velenov – Boly –
Omlenička – Blažkov – Kaplice.
25. 12. VÁNOČNÍ VYCHÁZKA
7 km
Odchod z parku v 10.00 hodin. Trasa: Kaplice – k čističce – Blansko
– Mostky – Kaplice.

Fotbal

výsledky

"A" mužstvo
9. kolo FK Spartak Kaplice – FC Velešín 7:1 (3:0) - B: 14., 33., 65.
Janura, 45., 78. Lesňák, 80. Růžička, 88. Gondek – 68. Grznárik. 11.
kolo FC Mariner Bavorovice – FK Spartak Kaplice 4:1 (3:1) - B: 16.,
40. Kováčik, 38. Koranda, 82. Nevosad – 8. Krauskopf. 12. kolo Jiskra
Nová Bystřice – FK Spartak Kaplice 2:7 (0:4) - B: 62., 80. pen. Havel –
10., 14. Lesňák, 45., 51. Janura, 40. Vávra, 58. Krauskopf, 75.
Gondek. 10. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice 7:3 (3:1) - B:
19., 70., 78. Janura, 9. Gondek, 12. Lesňák, 74. Vávra, 84. L.Urazil –
16. Tomka, 64. Kotlas, 90. Stejskal z pen.

Wellness hotel Corona
placená inzerce

V předvánočním čase si Vás dovolujeme
informovat o novinkách v našem fitness centru
Protáhnout a prohřát své tělo v tomto sychravém počasí si můžete na
hodinách BOSU, PILATES, MÍČE, můžete vyzkoušet hodiny
ZUMBY pod vedením jedné z nejžádanějších a nejoblíbenějších
instruktorek v ČR. Svým dětem můžete dopřát pohyb pod vedením
zkušené instruktorky Zuzky. Vy mezitím můžete využít našeho
fitness centra s kardiozónou, odpočinout si v sauně nebo si dopřát
zdravou a chutnou svačinu v našem lobby baru.
Od prosince pro Vás také připravujeme nové lekce RACE
WALKER, COŽ JE ŽHAVÁ novinka mezi skupinovými aerobními
aktivitami vhodná opravdu pro každého. Chůze na tomto stroji je
nejpřirozenější cestou k dosažení fyzické kondice pro lidi s
nadváhou, seniory, těhotné ženy nebo i výkonnostní sportovce. Pás
RACE WALKERu se roztáčí vlastní váhou klienta. Toto cvičení
pozitivně
ovlivňuje
oběhový
systém,
snižuje
riziko
kardiovaskulárních onemocnění a optimalizuje krevní tlak. Jedná se o
zdravý způsob sportování, který zvyšuje kondici, odbourává tukové
zásoby a zbaví Vás stresu.
Další novinkou, kterou jsme pro Vás připravili, je otevření prostoru
vinárny. Vinárna nabídne stylový nekuřácký prostor s kvalitním
vínem a útulnou atmosférou. Od prvního týdne v měsíci prosinci Vás
v něm rádi uvítáme.
Přejeme Vám hezké dny, personál hotelu CORONA

"B" mužstvo - I. B třída
9. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Sokol Křemže 1:4 (0:3) - B: 69. Kubík
– 6. Rolník, 37. Chromý, 45. Fiala vlastní, 57. Matějka. 10. kolo Blesk
Klikov – FK Spartak Kaplice „B“ 1:1 (0:1) - B: 60. Lochman pen. – 17.
Jirka. 11. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Mladé 4:0 (2:0) - B: 8.
Vávra, 11. Jirka, 75. Kubata, 88. F.Kouba. 12. kolo FK Spartak Kaplice
„B“ – Jiskra Chlum u Třeboně 1:1 (1:1) - B: 20. L.Urazil – 44. Jelínek,

dorost – I. A třída
9. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 2:5 (2:3) - B: 14. Hulec,
38. Pražský – 25., 65. Zeman, 20. Hošek, 28. Divoký, 63. Roule. 10.
kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 1:1 (1:0) - B: 29. Roule – 49.
D.Mlýnek. 11. kolo Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice
5:1 (3:1) - B: za hosty Divoký z pen. 12. kolo FK Spartak Kaplice –
Sokol Kamenný Újezd 5:3 (3:1) - B: Hošek 3, Zeman 2 – Chromý 2,
Kotvald.

starší žáci - I. A třída
9. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 3:0 (1:0) - B:
E.Marek 2, Malický. 1. kolo Malše Roudné – FK Spartak Kaplice 9:0
(4:0).

mladší žáci - I. A třída
9. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 17:0 (8:0) - B:
Bárta, Pál, Vaniš 4, Goretki 2, Čutka, Outrata, O.Marek. 1. kolo Malše
Roudné – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:3) - B: Filip Bárta 2, Oskar Marek.

starší přípravka – krajský přebor
8. kolo – Tábor Meteor Tábor – FK Spartak Kaplice 5:7 - B: Beránek,
Jakub Česák 2, Muška, S.Románek, Jan Česák. * Spartak Trhové
Sviny – FK Spartak Kaplice 5:6 - B: Beránek 2, S.Románek, Jan
Česák, Jakub Česák, Jokl.

mladší přípravka – krajský přebor
8. kolo – Tábor Meteor Tábor – FK Spartak Kaplice 5:5 - B: Janda 3,
Ballák, Pastier. * Spartak Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 9:6 - B:
Janda 3, Ballák, 2, Goretkiová.

ženy – 3. liga
8. kolo SK Ďáblice – FK Spartak Kaplice 0:0. 10. kolo FK Zlíchov
1914 – FK Spartak Kaplice 0:5 (0:3) - B: Bartoníčková 3, V.Jedličková,
Křivová. 11. kolo FK Spartak Kaplice – TJ ZKZ Horní Bříza 7:1 (5:1) B: Bartoníčková 3, Křivová 2, V.Jedličková, Bernardová – Čechurová.
9. kolo FK Spartak Kaplice – Sokol Vonoklasy 4:0 (3:0) - B:
Bernardová 2, Tomášová, Křivová.

Poděkování
V letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili pod vedením
pedagogů již řady akcí. V září podpořili svou účastí na startu nebo
jako pomocníci organizátorů „Večerní běh Kaplicí“. V rámci
projektu KÚ navštívili dotřiďovací linku Rumpold a stanici Pomoc
přírodě v Týně nad Vltavou. Studenti se zapojili do „Studentských
voleb 2012“ a učni prováděli pro veřejnost výměnu pneumatik před
zimním obdobím. Přivítali jsme na škole a pracovištích odborného
výcviku delegaci 21 učitelů a profesorů z různých měst Jižní Koreji,
zájemce o ekologii na vernisáži hmyzí výstavy v rámci projektu
„Máme vizi – hotel hmyzí“. Kuchaři se na Gastrofestu představili
s rožmberskými recepty a ve Slovanském domě připravili
Svatomartinské pohoštění. Do konce roku nás čeká ještě celá řada
dalších akcí v rámci školy i pro veřejnost, např. výstava „Vzdělání a
řemeslo“ , akce a exkurze pro žáky základních škol, příprava rautů
apod. Aby se všechno mohlo úspěšně povést, je třeba vynaložit
hodně práce, volného času a trpělivosti. Děkuji proto touto cestou
všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy za jejich
obětavou práci. V adventním čase doporučuji všem zpomalit tempo,
chviličku se zastavit, udělat si čas na věci, které jsme v průběhu roku
nestihli.
V roce 2013 Vám všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho
úspěchů.
Ing. Marta Caisová, ředitelka G, SOŠE a SOU Kaplice
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Rodinné centrum Budíček zve
Mateřské centrum
v prostorách družiny ZŠ Omlenická Kaplice
každou středu a pátek: 9:00 – 11:00 hod.
Páteční tvoření pro nejmenší:
5. 12. Přijde do herny Mikuláš a Čert
a čertíka si i vyrobíme
7. 12. Výroba ze slaného těsta
14. 12. Výroba rybiček z pedigu
21. 12. Vánoční posezení a výroba svícnů
Tvoření pro děti
každý pátek: 13:00 – 14:30 h v ZŠ Fantova Kaplice
Přihlášky jsou ještě možné – i děti z MŠ s maminkou☺. Po předchozí
dohodě je možné přijít i na jednotlivá témata. Bližší informace o
programu na našich stránkách.
Keramika pro dospělé
2 skupiny – středa a čtvrtek: 17:00 – 20:00 hod.
v ZŠ Fantova Kaplice. Po dohodě je možné se přihlásit na jednotlivé
lekce s platbou 300,- na místě.
Tělocvična pro rodiny s dětmi – přijďte si zařádit ☺
každou sobotu: 9:00 – 11:00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova Kaplice

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
ADVENTNÍ KONCERT – TIBETSKÉ A KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY
- pátek 7. 12. 2012 v 19:00 hod. Archa Kaplice
Vstupné: Kč 100,- (doporučujeme rezervaci vstupenek z důvodu
omezené kapacity)
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK – 28. 12. 2012 v 9:30 hod.
Společná procházka - sraz na rozcestí Luční ul. a ul. K zámečku
v Kaplici. Krmení s sebou ☺
VÍKENDOVÝ POBYT NA HORÁCH
pro rodiny s dětmi s programem. Datum 8. – 10. 2. 2012
Hotel Krásná Vyhlídka Javorník. Podrobné informace na našich
stránkách.
Bližší informace najdete na stránkách www.rcbudicek.estranky.cz.
Příp. dotazy na tel: 602 179 119 a 725 695 671 nebo e-mailu
rcbudicek@centrum.cz

Brána názorům otevřena ...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci: Infocentrum Kaplice, Linecká 305,
382 41 Kaplice, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz
Redakce se nemusí ztotožňovat s otištěnými příspěvky.
Anonymy nezveřejňujeme.

Kapličtí zahájili petici proti dvojnásobnému zdražení poplatku za odpad
Zastupitelstvo Města Kaplice odsouhlasilo na zářijovém zasedání
výrazné zdražení poplatků za odpad, a to z 500,- Kč na 1000,- Kč na
hlavu. Kapličtí to považují za nespravedlivé a demotivující. Občané,
kteří poctivě za odpad platí, třídí odpady, čímž výrazně zmenšují
množství směsného komunálního odpadu, mohou ztrácet motivaci
k minimalizaci i k třídění. Zato v Kaplici žijí občané, kteří produkují
odpad, ale nejsou tu trvale hlášeni, tudíž neplatí nic.
Z těchto důvodů se rozhodla skupina angažovaných občanů a Hnutí
DUHA ČB pro petiční akci proti takovému systému.
Spravedlivý a správný je systém placení podle množství
vyprodukovaného odpadu. Takový systém dobře funguje v Praze, ve
Dvoře Králové nad Labem i ve Vídni. Jistě nikdo nepochybuje, že
likvidace odpadu stojí celou naši společnost mnoho financí. Proto je
správné vzniku odpadu předcházet, vzniklý odpad třídit a recyklovat
ho. Použité věci by se měly spíš opravovat, než rovnou vyhazovat.

Myslíme si, že v době ekonomické krize by měla samospráva svým
občanům pomáhat a ne naopak. Výrazné zvýšení postihne především
nízkopříjmové skupiny obyvatel – seniory či rodiny s dětmi. Pro
čtyřčlennou rodinu by zdražení poplatku znamenalo dalších 2000 Kč
z rozpočtu domácnosti navíc. Přitom například senioři jsou skupinou,
která vzhledem ke svým nízkým příjmům nevytváří velké množství
odpadu. Systém paušálního zpoplatnění, nezohledňující množství
vyprodukovaného netříděného odpadu je tedy především vůči nim
velmi nespravedlivý.
Růžena Šandová řekla: „Městská samospráva by problém odpadu
měla řešit tak, aby se množství odpadu snižovalo, co nejvíce třídilo a
suroviny se mohly dále využívat. Zdražení poplatků pro každého
občana přinese přesně opačný efekt. To způsobí do budoucna další a
hlubší problémy. Takto se pouze vyždímou poctiví občané a naplní se
městská pokladna. “
Petici mohou Kapličtí podepisovat na adrese Šandovi, Dlouhá ul.
134, Kaplice, dále v různách prodejnách, samoobsluhách a
kadeřnictvích.
Autorka petice R. Šandová, Kaplice, členka Strany zelených a Hnutí
DUHA České Budějovice, tel.: 380 311 459, sandova@balustrada.cz,

Charita Kaplice
Veřejné projednání plánu
Charita Kaplice v rámci projektu Komunitní plánování
sociálních služeb v SO ORP Kaplice prezentovala před veřejností
plán rozvoje sociálních služeb poskytovaných v regionu
Kaplicka.
Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v SO ORP Kaplice je
financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celý projekt začal v květnu
loňského roku a Charita Kaplice jej realizuje ve spolupráci s Městem
Kaplice. V současnosti se zpracovává komunitní plán pro obce SO
OPR Kaplice a proto se dne 6. listopadu 2012 uskutečnilo veřejné
projednání zpracované verze Plánu sociálních služeb, tj. nejen měst
Kaplice a Velešín, ale všech patnácti obcí, které k SO náleží.
„Zapojení široké veřejnosti do procesu plánování a informovanost o
sociálních službách je náš cíl a veřejným projednáním jsme udělali
první krok k jeho dosažení,“ upřesnila vedoucí koordinátorka
projektu Mgr. Andrea Kutějová
Charita Kaplice - realizátor projektu - touto formou děkuje všem,
kteří se zúčastnili veřejného projednání - zejména místostarostovi
města Kaplice Ing. Svobodovi, zástupcům obcí Zvíkov, Benešov nad
Černou a Dolní Dvořiště. Na propagaci a kvalitním zabezpečení
zázemí veřejného projednání se podílelo Kulturní a informační
centrum Kaplice. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili náš projekt.
Tento den však nebyl věnovaný pouze práci. Součástí veřejného
projednání bylo vystoupení divadelního spolku Bezva Divadlo
s jejich hrou Lakomá Barka, které příjemně zakončilo večer.
Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice
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Charita Kaplice
Sociální služby pro lidi s postižením
na Kaplicku
Sociální služby sociální rehabilitace Tolerance a sociálně
terapeutická dílna Kolbenka jsou sociální služby určené dospělým
lidem se zdravotním postižením (s mentálním postižením),
kombinovaným postižením a osobám s dušením onemocněním na
Kaplicku. V současné době obě sociální služby přijímají nové
klienty.
Cílem sociální rehabilitace Tolerance je podpora osob se zdravotním
postižením v oblasti samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti tak,
aby klienti byli schopni začlenit se v otevřené společnosti.
Sociální rehabilitace nabízí klientům učení se praktickým
dovednostem, komunikaci a nácviku běžných situací a činností.
K uživatelům služby přistupují pracovníci individuálně nebo ve
skupině tak, jak uživatelé potřebují.
Pracovníci sociální rehabilitace Tolerance pomáhají klientům:
- zajistit chod kuchyně (mytí nádobí, mytí lednice, ukládání
potravin, hlídání trvanlivosti potravin),
- učí a podporují klienty zvládat domácí práce - úklid, praní, žehlení,
vaření, nákup, luxování, mytí WC a koupelny, péče o květiny,
sekání trávy,
- podporují klienty v péči o vlastní oděv (praní, žehlení, štupování
ponožek, přišívání knoflíků, zašívání,…),
- nacvičují s klienty drobné údržbářské práce (zatloukání hřebíků,
výměna žárovky, výměna baterie,…),
- nacvičují a učí dovednostem potřebným k úředním úkonům
(podepisování, psaní, čtení, počítání, porozumění textu, vnímání,
představivost, pozornost…),
- nacvičují práci s PC a s internetem na uživatelské úrovni,
- podporují klienty v oblasti mezilidských vztahů, podporují
uživatele v navázání a zachování sociálních vazeb s rodinou,
spolupracovníky, přáteli, partnery,
- pomáhají klientům s finančními problémy - orientace ve finanční
situaci (dluhy, nárok na dávky nebo příspěvky) pomáhají
sestavovat finanční plán,
- pomáhají klientům předcházet krizím (tvorba protikrizového plánu,
zvládání stresových situací),
- pracovníci doprovází a nacvičují samostatný pohyb a orientaci
(cesta domů, do obchodu, k lékaři, na MěÚ, na poštu atd.),
- nacvičují a učí klienty vhodnému chování ve společnosti (na MěÚ,
ÚP, na poště, v divadle, kině, restauraci atd.),
- učí uživatele reprezentovat sami sebe,
- pracovníci aktivizují klienty – například procvičováním motoriky
(kreslení, malování, šití, navlékání korálků, malování na sklo,
modelování).
Druhá sociální služba sociálně terapeutická dílna dlouhodobě a
pravidelně podporuje osoby se zdravotním postižením. Služba
vytváří strategie, které umožňují jedinci se zdravotním postižením
upevnit a zdokonalit pracovní, sociální a další návyky a dovednosti,
které vedou jedince k soběstačnosti a začlenění do společnosti.
Klienti se díky této službě mohou naučit zajistit chod domácnosti,
samostatné práci a prosazení se ve společnosti. Pracovníci učí klienty
tradičním řemeslům jako je pletení košíků a plstění, pletení a tkaní
vlny.
Pracovníci sociálně terapeutické dílny Kolbenka podporují klienty:
- k pravidelné docházce a ke včasnému příchodu do služby,
- vedou klienty k samostatné práci, k dokončení práce a k jejímu
zhodnocení,
- učí a zacvičují klienty novým manuálním dovednostem (šití, vyšívání, háčkování, práce s pedigem, výroba různých výrobků k
prodeji…),
- učí klienty dodržovat základní pravidla společenského chování v
pracovním kolektivu a seznamují je se základními pravidly
pracovně právního vztahu, se zásadami bezpečnosti práce,
s odpovědností za odvedenou práci,

- zprostředkovávají návazné služby (obchod, pošta, MěÚ atd.),
- nacvičují s klienty komunikační schopnosti (písemnou, slovní,
neverbální),

- učí klienty, jak nakládat s penězi,
- učí klienty, jak si uspořádat čas při práci,
- nacvičují s klienty dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu
(výběr vhodného oblečení, dodržování léčebného režimu,
provedení jednoduchého ošetření),
- podporují představení vlastní umělecké tvorby uživatele
(uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení)
- pomáhají klientům předcházet krizím (tvorba protikrizového plánu,
zvládání stresových situací).
Obě sociální služby jsou poskytovány ZDARMA a nabízejí ještě
mnoho dalších činností a možností, díky kterým se jedinec
s postižením může lépe začlenit do společnosti. Služby chápeme jako
přínosné, kvalitní, ale s možností neustálého rozvoje. Práci v těchto
sociálních službách vykonáváme zodpovědně, s nadšením a hlavně
díky osobnímu naplnění.
Vážení čtenáři, budeme velice rádi, pokud o nás povíte svým
rodinným příslušníkům, přátelům, známým nebo nás doporučíte
přímo potencionálním uživatelům. Více informací Vám rádi poskytneme osobně - Pivovarská 210, 382 41 Kaplice, telefonicky na tel.
731 604 507 nebo na e-mailu zdenka.paleckova@charitakaplice.cz
Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice

Učitelé z Fantovky se stále učí…
Vysokoškolským diplomem vzdělání učitelů zdaleka nekončí.
Přesvědčujeme se o tom dnes a denně. Kde jsou časy, kdy učitelé při
vyučování používali pouze učebnice, školní obrazy a názorné
pomůcky. Dnes máme techniku a programy, díky nimž můžeme
putovat s dětmi vesmírem i těly rostlin a živočichů. Učíme se, jak
s těmito programy pracovat, jak předávat informace zajímavě a
především efektivně. Prostředky ke vzdělávání učitelů však těmto
nárokům nestačí, a proto se naše škola rozhodla využít Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory
dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Díky tomuto programu získají učitelé znalosti pro práci s interaktivní
tabulí, zdokonalí se v používání programů MS Word, MS Excel a MS
PowerPoint, aby je pak mohli využít při vytváření kvalitních a
zajímavých vzdělávacích materiálů. Výuka bude probíhat
prostřednictvím technického vybavení zakoupeného z projektových
prostředků. Po skončení projektu bude tato technika sloužit k výuce
žáků a přípravě na ni.
Druhá klíčová aktivita má za cíl zkvalitnit výuku za pomoci
vyučovacích metod a organizačních forem, které by měly podpořit
atraktivitu vzdělávání. Učitelé budou umět zapojovat žáky do
týmových prací, projektového vyučování, využívat metody
brainstormingu a rozvíjet jejich kreativní myšlení.
V předchozích letech byla naše škola zapojena do mezinárodního
Projektu partnerství škol a ukázalo se, jak důležitá je pro nás komunikace v cizích jazycích. Proto jsme se rozhodli v rámci vzdělávání
učitelů zlepšit i komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Náročná práce pedagogů vyžaduje nejen používání moderní techniky
a efektivních metod výuky, ale také psychicky vyrovnané osobnosti.
Jedním z cílů vzdělávání je posílit osobnost a psychiku učitelů.
Prostřednictvím kurzů se naučí řešit konflikty vznikající ve školním
prostředí, odstraní komunikační bariéry mezi pedagogy a žáky,
budou umět předcházet syndromu vyhoření a stresovým situacím,
osvojí si techniky asertivního jednání, řízení emocí, efektivní
organizace práce a zásady výuky teoretických předmětů.
Kurzy budou probíhat od podzimu roku 2012 do jara 2014, a to jak
na půdě školy, tak na seminářích výjezdních. Věříme, že získané
prostředky poslouží k rozvoji pedagogických pracovníků i škole jako
takové.
Vedení ZŠ Fantova Kaplice
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Zahradní slavnost
V úterý 23. října „praskala Fantovka ve švech“, a to díky dětem a
jejich rodičům a prarodičům, kteří se přišli podívat na zahradní
slavnost s názvem „Jak chutná podzim“. A chutnal skutečně skvěle,
protože maminky i paní učitelky napekly spoustu dobrot, po kterých
se jen zaprášilo. Po dobrém jídle mohli všichni navštívit dílny
podzimního tvoření a vyrobit si třeba bramborové loutky, zeleninová
strašidýlka, větrníky, svíčky z včelího vosku, růže z listí, korále
z přírodnin či ptáčky ze zrní. Ti odvážnější pekli na školní zahradě
brambory v popelu a díky šikovným pomocníkům vznikla i vrbová
chýše. Na jarmarku čekaly návštěvníky drobné upomínkové
předměty, které vyráběli žáci i rodiče, a bylo vskutku z čeho vybírat.
Do aktivit se zapojilo i rodinné centrum Budíček o. s., které bude na
Fantovce pravidelně pořádat různé aktivity pro maminky s dětmi. To
vše probíhalo za hudebního doprovodu školního sboru. Výtěžek za
výrobky a dobroty bude věnován na obnovu školní zahrady.
Děkujeme všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
přípravě a zdárném průběhu slavnosti, „dala totiž všem zabrat“, ale
jak řekl pan učitel Kropáček: „Byla to povedená taškařice…“

Jakub Vágner navštívil Kaplici
20. listopadu vyprávěl v kulturním domě o své cestě do Konga za
rybami slavný český rybář Jakub Vágner. My bychom tímto chtěli
poděkovat sponzoru besedy ČSOB, a.s. Děkujeme také za zapůjčení
techniky PC Servisu Kaplice a panu starostovi Mgr. Pavlu Talířovi.
KIC Kaplice

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje,
tj. v infocentru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 20,- Kč.

Vypomůžu s úklidem, hlídáním dětí, pečením cukroví v předvánoční době. Tel.: 775 325 846. Zn. platba dohodou.
Sběratel odkoupí Vaše POHLEDNICE (pohledy) města Kaplice a
okolí do roku 1955, případně i celou sbírku pohlednic měst a obcí
ČR. Zaplatí Vám převodem nebo hotově. Volejte prosím na mobil:
776 542 543 nebo pište na e-mail: PohledniceKaplice@seznam.cz
Byt k prodeji či pronájmu. Byt 4+1 v Kaplici, zděná bytovka, el.
vytápění, 4. patro, v centru města, klidná zóna, v dosahu MŠ. ZŠ,
pošta, poliklinika, obchody. Tel. 607 720 301.
Prodám rohovou skříň v barvě přírodního dubu. Dvoudvéřová, 12
polic + prostor na ramínka. Cena dohodou. Zn. zánovní. Tel.
608 819 293.

Rádi bychom poděkovali
Poděkování
V měsíci listopadu se v Domově pro seniory uskutečnilo setkání, při
kterém jsme poděkovali dobrovolníkům, sponzorům a ostatním
příznivcům Domova za jejich práci a podporu, kterou nám v roce
2012 poskytli.
Nejen těmto lidem přejeme krásné prožití svátků vánočních, mnoho
úspěchů, štěstí a pevné zdraví do Nového roku.
Kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory Kaplice
Vážení klienti,
Chtěla bych Vám popřát klidné a spokojené svátky, poděkovat za
spolupráci v roce 2012 a těším se, že vás bude naše ochrana dále
provázet i v dalších letech.
Marcela Soukupová FBT - ALFAfinance
Děkujeme paní Filípkové a panu Maurencovi za provedené služby.
Rodina Červíčkova
------------------------------------------------------------------------------------

Prosba k pamětníkům
Obracíme se na Vás s následující prosbou. Katedra výtvarné výchovy
PFJU v Českých Budějovicích slaví v následujícím roce 65 let své
existence a k tomuto výročí vypracovává antologii katedry včetně
seznamu všech vyučujících od roku 1948. Hned v počátcích zde
působil
Vladimír
Diviš
(1906-1972),
který
byl
pro
Kaplici významný především svým působením v kultuře (Muzeum
okresu, pečeť města, inspektor kulturní osvěty apod.) Pracovníci
katedry shánějí fotografii pana Diviše a kdyby kdokoliv z vás mohl
nějakým způsobem pomoci, obraťte se prosím na redakci Zpravodaje.

Prodám pozemek 3 400 m² ve Stradově. Možnost získání územního
rozhodnutí k výstavbě RD. Cena 200,- Kč/m². Tel.: 602 727 793,
603 298 866.
Byl by někdo ochotný půjčit 10 000,- Kč na splátky po 1 000,Kč/měsíc na dobu 12 měsíců? Jen solidní jednání, ne spol. typu
Provident, Smart. Potřebuji kauci na byt. Tel. 722 367 137 od 12.00 –
14.00 hodin.

Čištění koberců, sedacích souprav,
autointeriérů a čalounění.
www.profi-uklid-cisteni.cz
Tel. 776 770 825 Kaplice a okolí doprava zdarma
Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76,
uzávěrka 12. čísla 20. 11. 2012. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC
Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: Magdaléna Špičáková Bc., redakční rada: Mgr. Stanislav Trs,
Petr Odložil, Jaroslava Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.

Otevírací doba:
19. – 23. 12. 7.00 – 18.00
24. 12 8.00 – 11.00

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Možnost kuchání zakoupených ryb.
Tel.: 602 140 287, www.pstruharstvicrs.cz

strana 14

„HODINOVÝ MANŽEL“

Elektrikář, truhlář, drobné
vodoinstalatérské práce,
drobné malířské práce
Tel. 603 490 662
STUDIO LAURA
LINECKÁ 413, KAPLICE

SOLÁRIUM
TANCAN 48 trubic,
160 W – 1 min/13,- Kč

JAK ZÍSKAT SLEVU AŽ 30%
Pondělí, čtvrtek sleva 10%
Permanentka sleva 20%
Po, čt + permanentka = 30%
----------------------------------------------------------------------

KOSMETIKA – nové ošetření kosmetikou
CHRISTINA od 400,- Kč
REHABILITACE, MASÁŽE od 200,- Kč
KADEŘNICTVÍ - v prosinci s tímto
inzerátem získáte slevu 10% na všechny
kadeřnické služby
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků

RESTAURACE
U SEDLÁČKŮ
Vás srdečně zve na

SILVESTR 2012
MENU 250,- Kč
(večeře, jednohubky a slané chuťovky)

k tanci a poslechu hraje DJ Křižík
Rezervace míst na tel. 380 311 363

SILVESTR PARTY
Hotel Zámeček
Mostky 28, 382 41 Kaplice
Po celou dobu Vás bude provázet hudba

Ztráta paměti
Rezervace na tel.:
380 727 569
Cena 480,- Kč

KOVOŠROT

KAPLICE
Výkup za nejvyšší smluvní ceny

Vykupujeme železo
a všechny barevné kovy
Adresa: Omlenická, 382 41 Kaplice
V areálu bývalého Jihostroje v centru Kaplice

Mobil: 606 477 523

SÁZKOVÁ KANCELÁŘ
NOVĚ OTEVŘENÁ
V RESTAURACI NA RAFANDĚ
NA VYHLÍDCE 512, KAPLICE
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REALITNÍ KANCELÁŘ
PROXIMA v.o.s.
Hledáme pro své klienty domy, byty, pozemky.
Prodejte svoji nemovitost,
dostanete peníze, které požadujete.
Dále nabízíme tyto služby:

* PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
* POMŮŽEME ZAJISTIT ÚVĚR NA KOUPI
NEMOVITOSTI
* PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM
* MĚŘENÍ RADONU (PRO STAVBU I KOLAUDACI)
* SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT
BEZ POPLATKŮ
Z nabídky vybíráme:
- REKREAČNÍ CHALUPA V BĚLÉ U MALONT
- ZAHR. CHATKA V ZAHR. KOLONII V KAPLICI
- RODINNÝ DŮM V KAPLICI V KLIDNÉ LOKALITĚ
- PENZION NA OKRAJI D. DVOŘIŠTĚ
- RODINNÝ DŮM V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU
- CHALUPA PO REKONSTR. V ROŽMITÁLE NA ŠUMAVĚ
- HEZKY ŘEŠENÝ RODINNÝ DŮM V OMLENIČCE
RK PROXIMA Kaplice, Náměstí 206, 382 41 Kaplice
www.proxima-kaplice.cz
e-mail: info@proxima-kaplice.cz
tel. 380 312 827, 380 312 820, 602 285 230, 723 824 010

ČASPOL – KOVO
Martin Čajan

Ekologická likvidace automobilů ● kovové odpady
VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU A BAREVNÝCH KOVŮ
LIKVIDACE KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A STROJÍHO ZAŘÍZENÍ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE + ODVOZ ZDARMA
● 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.
● Provedeme demontáž a likvidaci kovových konstrukcí a strojního zařízení.
● Vystavení dokladu o ekologické likvidaci na počkání.

„ areál bývalé sušky - Mostky“
Po – Pá: 7.00 – 15.30 hod
Po telefonické domluvě kdykoliv .

Mobil : 6O2 479 780
E-mail: m.cajan@tiscali.cz
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POTRAVINY
Na Vyhlídce 513, Kaplice
Prodejní doba: Po-Pá: 6.00 - 18.00, So: 6.30 - 11.00, Ne: 7.00 - 11.00
Zákazníkům také nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash back.
Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. NOVINKA – stáčené víno od 45,90 za 1 l

V letákové akci od 10. 12. do 31. 12. 2012 mimo jiné nabízíme:
Eidam cihla 30% 100 g
Jihočeské čerstvé mléko 1l
Jih. Zlatá niva 110g
Lipánek Maxi 130g různé druhy
Čerstvé máslo 250g Milkin
Plátkový sýr 30% 100g
Zott zakysaná smetana 15% 180g
Listové těsto 500g
Poličan 100g
Gothajský salám 100g
Šunkový salám 100g
Vídeňské párky Extra 1 kg
Šunka nejvyšší jakosti 100g
Debrecínská pečeně 100g
Kuřecí játra mr. 500G

10,90
14,90
19,90
12,90
29,90
13,90
9,90
19,90
13,90
5,90
8,90
109,90
14,90
13,90
19,90

Kuřecí stehna mr. 500G
Kuřecí prsní řízky 500g super cena!
File porce 200g
Nowaco hranolky 1 kg +20%
Nowaco krabí tyčinky 125g
Flop nanukový dort vanilka a čok. 615 ml
Big Milk 1000 ml
Bageta debrecínka 200g
Bramborový salát 500g super cena !!
Vlašský salát 500g
Zavináče 100 g
Vánočka s rozinkami 400g
Coca Cola, Fanta, Sprite Kinley 2l
Mattoni přírodní 1,5l
Mattoni ochucená 1,5l různé druhy

29,90
59,90
29,90
24,90
10,90
16,90
39,90
19,90
28,90
29,90
10,90
25,90
24,90
10,90
12,90

Pilsner Urquell 0,5l
19,90
Budvar světl. Výč. 0,5l
8,90
Hera 250g
15,90
Buráky neloupané 150g
12,90
Čokoláda na vaření 100g
11,90
Cukr moučka 1 kg
24,90
Papír role vánoční 200x70cm 13,90
Nescafe classic 200g
99,90
Každý měsíc losujeme tři zákazníky,
kteří ve věrnostní soutěži vyhrávají
nákup ZDARMA ve výši 900,- , 600,a 300,- Kč.
Bližší informace obdržíte na prodejně.

14,90 Kč

Po celou dobu akce nabízíme za SUPER CENU chlebíčkovou večku 360g balenou krájenou za
Děkujeme všem zákazníkům za celoroční přízeň, přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013

FLOP JE VAŠE JISTOTA ! Těšíme se na Vaši návštěvu!

