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Betlém znovu ožil na námětí v Kaplici
Pavel Janota
Hlavním iniciátorem myšlenky na realizaci nebo spíše na znovuobnovení pořádání živého betléma v Kaplici je Ing. Jan
Opekar z Mostek u Kaplice. Před rokem
2018, ve kterém se v Kaplici v obnoveném hávu opět uskutečnil živý betlém, se
zde několikrát tato akce pořádala, a to v
době, kdy byl ředitelem KIC Kaplice pan
Jiří Anderle. Při KIC Kaplice fungoval
ochotnický spolek. Jan Opekar byl v té
době členem tohoto spolku a již několik
let nosil v hlavě myšlenku na znovuobnovení živého betléma v Kaplici. V průběhu
několika let zhlédl několik různých představení živých betlému v různých městech. Poté, co minulý rok viděl na náměstí
pódium, které bylo během Adventu v některých termínech nevyužité, mne oslovil
s nápadem na uspořádání živého betlému
v Kaplici s tím, že bych si mohl ve hře také
zahrát. Dříve jsem v kaplickém ochotnickém spolku také působil. Společně jsme
zašli za současným ředitelem KIC Kaplice
Standou Trsem a nápad mu popsali.
Honza Opekar mu v podstatě sdělil, že
připraví scénář, scénu, kostýmy, zajistí
herce a od KIC Kaplice potřebuje zajištění
představení po technické stránce. Honzu
mile překvapila ochota Standy Trse nás v
tomto nápadu podpořit a pomoci nám se
svým týmem představení zrealizovat. In-

spirací pro scénář byla Honzovi videa z
Youtube. Minulý rok se akce také konala
ve stejném termínu 22. prosince. I když
nám minulý rok nepřálo počasí, tak přišlo
poměrně dost lidí a ohlas na akci byl velmi
pozitivní. Scénu jsme si připravili sami:
Složili jsme si betlém. Dřevo dodaly Lesy
Kaplice, balíky slámy Agro Svoboda. KIC
Kaplice zajistilo ozvučení a osvětlení
scény. Hereckou společnost tvoří několik
herců Českokrumlovské scény, doplněné
o dobrovolníky z Kaplice. Součástí živého
betléma jsou hrané koledy v podání žáků
DDM Kaplice a rozdávání betlémského
světla, které zajistí kapličtí skauti.
Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek je
věnován na opravu kostela sv. Petra a
Pavla v Kaplici.

Slovo z radnice
Mgr. Pavel Talíř
Vážení spoluobčané,
na prosincovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpočet
města Kaplice na rok
2020. Mezi nejdůležitější investiční akce
budou patřit opravy komunikací a inženýrských sítí v částce cca 10 mil.
Kč. Další velkou investicí bude oprava
mostu u rybářů v kú. Žďár. Tento z
pohledu občanů malý můstek však
musí splňovat všechna kritéria bezpečnosti, včetně přístupu všech záchranných složek, to znamená, že
most musí mít patřičnou šíři i nosnost. Výše zmíněné opravy komunikací se dotknou i kaplických osad, v
rámci prací bude vybudováno i parkoviště v obci Hradiště, aby měli návštěvníci nové rozhledny dobré
zázemí. Dalším velkým chystaným
projektem je vybudování chráněného
bydlení v budově bývalého katastrálního úřadu. Mělo by sloužit handicapovaným občanům, přičemž veškeré
služby by na profesionální úrovni měl
zajistit Domov pro seniory Kaplice.
Zde byla v polovině měsíce prosince
nově otevřena zahrada, která by měla
sloužit nejen obyvatelům domova, ale
i veřejnosti. Pevně věřím, že se tento
krásný prostor stane místem mezigeneračního setkávání.
Závěrem roku 2019 bych rád poděkoval všem občanům našeho města,
kteří v našem městě a přilehlých osadách žijí a poctivě pracují nebo se jakýmkoli
způsobem
podílejí
na
organizaci vzdělávání, sportu a kultury, ale hlavně všem, kteří mají Kaplicko rádi. Zároveň připojuji přání
pevného zdraví a šťastného vykročení
do nového roku 2020.
Váš starosta Pavel Talíř
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Destinační společnost NOVOHRADSKO – DOUDLEBSKO 2019
Michal Jarolímek
Destinační společnost NovohradskoDoudlebsko prožila v roce 2019 čtvrtý rok
své existence. Historie této organizace tak
není příliš dlouhá, nicméně pokud bychom
brali v úvahu pouze objem realizovaných
aktivit, tak snadno dojdeme k závěru, že
svojí činorodostí snadno překoná i řadu
starších organizací. Možná je to díky energii, kterou tato organizace a její členové
mají, možná díky výzvám, které před ní
stojí a nejpravděpodobněji je to obojí.
Při vzniku zaspaného spolku Novohradsko-Doudlebsko v roce 2016 bylo naším
cílem koordinovat rozvoj šetrného cestovního ruchu na území mikroregionu Sdružení Růže a Pomalší a současně
propagovat zajímavé turistické cíle, přírodní a historické zajímavosti a kulturní
akce jak v rámci daného území, tak i v
rámci Jihočeského kraje, České republiky,
ale i v sousedním rakouském příhraničí.
Byl to hezký obecný cíl, ale teprve naše
čtyřletá praxe ukázala, že na cestě k tomuto obecnému cíli stojí řada dílčích
úkolů, výzev, aktivit a samozřejmě i překážek. Rok 2019 byl pro nás proto velmi
pestrý.
V první polovině roku 2019 jsme propagovali Novohradsko a Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze,
Českých Budějovicích a nově i v rakouském Linci. Účast na akci „Jižní Čechy,
hostem v Linci“ byla pro nás obzvlášť zajímavou zkušeností. Jednalo se totiž v
podstatě o třídenní velký venkovní trh,
který se odehrával v centru Lince a odhadovanou celkovou návštěvnosti téměř 300
000 lidí. Od počátku příprav bylo jasné, že
nemá cenu omezovat naší propagaci
pouze na tištěné letáky a propagační brožurky. Těch jsme sice měli dostatek a byl
o ně velký zájem, ale ještě větší pozornost budil další sortiment, který byl na
stánku nabízen.

Oznámení místní poplatky
Ivana Putzerová, MÚ Kaplice
Vážení občané,
v souvislosti s legislativními změnami v oblasti místních poplatků Vám
oznamujeme, že místní poplatky (odpady, psi, hrobová místa) na rok 2020
bude možno z technických důvodů
provádět vkladem hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu od
13. 1. 2020.
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme úspěšný nový rok.

Jednalo se o různé výrobky (marmelády,
medolády, klobásy, čaje, borůvkové víno,
cukroví, med, keramika), které pocházely
od výrobců z naší oblasti. To vše se setkalo s velkým zájmem a tak nebylo divu,
že velká část z tohoto zboží byla prodána.
Musím ale poctivě dodat, že to bylo i díky
ochotné obsluze, kterou zajistily pracovnice Informačního centra z Nových Hradů
a Trhových Svinů (J. Duspivová, M. Kolářová a Š. Floderová). Naše účast s prodejním stánkem v Linci potvrdila, jak
velký potenciál mají regionální produkty,
které díky šikovným výrobcům vznikají na
Novohradsku a Doudlebsku.
Pozitivní zkušenost z Lince tak ještě více
podpořila naše úsilí rozvíjet regionální
marketingovou značku Opravdu od nás.
Tu jsme vytvořili v loňském roce, abychom s ní mohli certifikovat potravinové a
řemeslné výrobky, které vznikají v našem
regionu, tedy na Novohradsku a Doudlebsku. Letos na konci srpna se tak stalo poprvé a právo nosit značku Opravdu od nás
získalo prvních 14 výrobků. Certifikáty
byly výrobcům slavnostně předány v Kaplici v rámci akce Kaplický ušák. Certifikovaným výrobcům chceme pomáhat v
marketingu a ve zprostředkování prodejních příležitostí (např. jako v Linci) tak,
aby jim značka přinesla i vyšší prodejnost
jejich výrobků.
Pro marketing a propagaci zajímavostí z
našeho regionu využíváme kromě klasických tištěných materiálů (např. již zmíněné německy psané propagační brožury)
i sociální sítě. Daří se nám zvyšovat sledovanost jak na facebooku, tak i Instagramu. Nově máme připravenu sadu
krátkých propagačních videospotů, které
bychom rádi umístili na youtube.
Ostatně práce se sociálními sítěmi v
zájmu efektivního marketingu byla předmětem i vzdělávacích kurzů, které jsme
uspořádali pro pracovníky informačních
center a dalších zájemců z oblasti cestovního ruchu. Třicetihodinový kurz položil
myslím dobré základy pro účinnou práci s
těmito médii.
Dalším vzdělávacím kurzem, pomocí
kterého jsme se snažili v roce 2019 zvyšovat odbornou úroveň lidí pracující v cestovním ruchu, byl kurz německého
jazyka. Kurz v objemu 70 hodin se uskutečnil na jaře 2019 a již nyní víme, že v
roce 2020 bude ve stejném objemu pokračovat.
V roce 2019 jsme zahájili ještě jednu aktivitu, která určitě stojí za pozornost. Na
jejím začátku stálo poznání, že po celém
našem území se nachází řada drobného
turistického mobiliáře (lavičky, odpočívadla, kolostavy, turistické značení, informační panely apod.), na kterém se
negativně podepsal zub času. Současně je
tento neuspokojivý stav často terčem kritiky nejen turistů, ale i místních obyvatel.
Rozhodli jsme se proto převzít v této věci
iniciativu a nabídnout některým obcím to,

že poškozený mobiliář v jejich správním
území opravíme a budeme nadále udržovat. Pilotní místem, kde si chceme tento
systém ověřit je obec Dolní Dvořiště, s
kterou jsme uzavřeli smlouvu na opravu
odpočívadla na hraničním přechodu v Cetvinách a lávky, která se nachází na turistické trase u poutního místa Svatý
Kámen.
S turistickými cestami a zajímavostmi,
které lze na nich navštívit souvisí i další
naše aktivita z roku 2019. Uvědomili jsme
si totiž, že nestačí jen propagovat turistické cíle a zvát tak návštěvníky do regionu, ale je nutné i sledovat, jestli tato
propagace je efektivní a tedy jestli se díky
této propagaci návštěvnost opravdu zvyšuje. Proto jsme se rozhodli pořídit dva
elektronické sčítače, které umí počítat
pěší turisty a cykloturisty a umístit je do
Terčina údolí a na Římovskou pašijovou
cestu. Instalaci jsme ale provedli až na
podzim, takže na výsledky v letní sezóně
si musíme počkat až do roku 2020. Nicméně už získané výsledky za listopad
2019 leccos naznačují o potřebách kapacity parkovacích ploch před vstupem do
Terčina údolí a o možnostech efektivity
parkovacího systému.
Je jasné, že všechny tyto zásadní aktivity (a řadu dalších menších) by nešlo realizovat bez finančních zdrojů. V této
souvislosti musíme poděkovat především
organizacím sdružující obce v našem
území, tedy Sdružení Růže a SMO Pomalší
za každoroční významnou finanční podporu. Rozpočet je pak naplňován i díky
spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeským krajem a díky
grantům z Ministerstva pro místní rozvoj.
Důležitým zdrojem pro rozpočet jsou pak
i členské příspěvky členů destinační společnosti a v neposlední řadě i výdělek z
naší obchodní činnosti. Potěšitelné je, že
právě tento posledně jmenovaný zdroj rok
od roku stoupá, čímž se postupně (pomalu ale přece jen) snižuje naše závislost
na veřejných dotacích.
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Zimní rallye Winter Trial v Kaplici
Pavel Kacerovský, ČK motosport
Dálková rallye veteránů The Winter Trial
se vrací do České republiky. Posádky zavítají ve čtvrtek 30. ledna také do ulic
Kaplice. Jubilejní dvacátý ročník zimního
dobrodružství, které měří kolem 2 500 kilometrů, sem zavede zhruba sedm desítek
klasických vozů vyrobených převážně v
60. a 70. letech minulého století.
Stejně jako v září při South Bohemia
Classic, i tentokrát bude ve městě připraven měřený polookruh, který povede z
Náměstí do Českobudějovické, Horské a
Linecké ulice. Účastníci ho budou mít za
úkol zdolat podle předem stanoveného
rychlostního průměru. První vozidlo vyrazí
na trať kolem 17:25. Chybět nebudou dvě
domácí posádky – se Škodou 130 RS po-

jedou Karel Mach s Janem Bláhou, Triumph TR6 představí Michal Pavlíček s Ondřejem Kroutilem.
Ačkoliv se ryze zimní soutěž koná jako
rallye pravidelnosti a drtivá většina trasy
vede po běžných silnicích bez dopravních
omezení, zkouška v Kaplici zůstane z bezpečnostních důvodů od 16:30 pro veřejný
provoz uzavřena. „Všem obyvatelům velice děkujeme za shovívavost a pochopení. Věříme, že podívaná na atraktivní
veterány jim krátkodobé omezení vynahradí,“ vzkazuje Pavel Kacerovský ze spolupořádající sportovní agentury ČK
motorsport.
Kompletní seznam přihlášených a více
informací o Winter Trialu 2020 naleznete
na internetových stránkách www.thewintertrial.nl.

TJ Cíl Kaplice
6.1.2020
Lampičkový průvod kolem Kaplice
Odchod z náměstí v 16:30 – po cyklo
kolem fotbalového hřiště – Nové
Domky - náměstí
7.1.2020
9 km
Dluhoště do Malont
Autobusem z autobusového nádraží
v 9:10 do Dluhoště. Trasa: Dluhoště
– Desky – Meziříčí – Malonty, autobus
ve 13:15
14.1.2020
6 – 10 km
Z Kaplice do Omleničky
Odchod z parku v 9:00 hod..Trasa:
park – Malý Strádov – Omlenice –
Omlenička,
autobus v 13:30 nebo
pěšky do Kaplice
21.1.2020
9 km
Z Kaplice Č. D. do Kaplice
Autobusem od školy v 8:20 na nádraží Č.D.. Trasa: Č. D. – Rozpoutí –
Pořešín – Pořešínec – Žďár – Kaplice
28. 1. 2020
8 km
Z Ličova do Kaplice
Autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Ličova. Trasa: Ličov – lesní
cestou – Mostky – Kaplice

Podkarpatská Rus - pozvánka
Martin Mitáš
Podkarpatská Rus je území, které na východě navazuje na Slovensko a dnes je
součástí Ukrajiny. V období mezi světovými válkami však bylo součástí Československa a i dnes je propojena s Českem
množstvím zahraničních dělníků z této oblasti. V kraji osázeném hřebeny Karpatských hor zanechala však své stopy i
předcházející éra Uherska a pozdější čas
Sovětského Svazu. Malá města v nížinách
stráží mohutné hrady či jejich zříceniny,
malebnost vesnic v horách dokreslují dřevěné kostely a po stráních rozeseté oborohy. V nížině řeky Tisy na hranicích s

Maďarskem jsou stráně porostlé vinohrady. U Rumunska se pro změnu nacházejí mohutná ložiska soli kamenné a
vesnické domy mají rozměry menších zámečků. Přepestrý a malebný je tento kout
Evropy. Aspoň trošku nahlédnout do jeho
krás a rozhlédnout se po hřebenech hor
můžete na naší přednášce s promítáním.
Koločavu o okolí proslavil Ivan Olbracht
zejména svým dílem o Nikolu Šuhajovi.
Jestli byl jen pouhým loupežníkem či národním hrdinou nám osvětlí průvodce
Martin Mitáš ve středu 22.1.2020 od
17 hod. v městském kině Kaplice.

Aerobik a posilování v Kaplici
TJ Spartak Kaplice
Přijďte si protáhnout svá těla, dobít si
baterky a naladit se pozitivní náladou.
Začínáme opět od 6.1.2020:
Kde: Sportovní hala - ZŠ Školní
Kdy:
pondělí: 19 - 20 hod.,
aerobic a posilování s Bárou
středa: 19 - 20 hod.,
aerobic a posilování s Petrou
Cena :
40 Kč / lekce, mládež do 15 let
(včetně) - zdarma
Cvičíme s různými cvičebními pomůckami, ale především s vahou svého
těla. S sebou karimatku, pití a sportovní boty, které nečerní podlahu.
Těšíme se na viděnou..
TJ Spartak Kaplice, z.s. - sport pro
všechny
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Společnost
Den válečných veteránů

Iva Černá

Lenka Nagyová

Komunitní plánování sociálních služeb na Kaplicku běží v různých podobách již od roku 2010. Za uplynulé
dva roky jsme ve spolupráci s místními poskytovateli sociálních i návazných služeb, starosty, zastupiteli,
zaměstnanci Odboru sociálních věcí v
Kaplici, Úřadu práce, policie i zástupci
nejrůznějších spolků sešli více než třicetkrát Mimo jiné se i díky této aktivitě povedlo v Kaplici otevřít
Ošacovací středisko Českého červeného kříže a rozjela se spolupráce s
Potravinovou bankou, v regionu je
nově dostupná Hospicová a Odlehčovací péče, byly provedeny první kroky
pro vznik služby Chráněné bydlení v
Kaplici a stále je k dispozici více než
30 sociálních a návazných služeb,
které podporují osoby se zdravotním
nebo sociálním znevýhodněním.
Ve Velešíně 2.12. a v Kaplici 4.12.
proběhlo za účasti zástupců obcí a
neziskových organizací setkání nad
plánem sociálních služeb pro náš region na roky 2020-2022. Vyslechli
jsme a následně zapracovali řadu připomínek. Pro další roky máme v
plánu analýzu, ve které budeme ve
spolupráci s obcemi zjišťovat, co
chybí seniorům na Kaplicku. Také
vznikne pracovní skupina, která se
bude zabývat možnostmi financování
sociálních a dalších služeb ze strany
obcí.
I v roce 2020 se budeme nadále
scházet v pracovních skupinách a hledat společně cesty, jak řešit závažné
sociální problémy. Pokud vás toto
téma zajímá nebo máte tipy, co ve
vašem městě zlepšit, budeme rádi,
když se k nám přidáte.

11. listopad není pouze dnem svátku
svatého Martina, ale je i dnem, kdy byly v
roce 1918 zastaveny boje 1. světové
války. V návaznosti na tuto událost se
tento den na památku účastníků všech
válek celosvětově slaví jako Den válečných veteránů. Tato vzpomínka zároveň
upozorňuje na život válečných veteránů i

Vystoupení v DpS
Michaela Jarošová
O letošních Vánocích jsme zažili
něco nečekaného a když něco nečekáte, tak je to většinou o to vzácnější
a cennější. Těsně před vánočními
svátky nás navštívila houslistka Lea
Brückner. Lea byla v Kaplici u svých
prarodičů a při této příležitosti navštívila i náš domov. Pásmo koled a pár
skladeb vážné hudby nás nenechalo
na pochybách, že před námi hraje
člověk s výjimečným talentem. V roce
2020 bude Lea hrát jako sólistka s
Chamber orchestra Music krajina
Westfalen v Americe a Koreji. Velmi
děkujeme za hudební zážitek, ať se
daří a budeme doufat, že to nebylo
poslední setkání.

na to, že bychom neměli zapomínat na
všechny, kteří nasazují svůj život za uchování míru. Tak, jako každý rok, starosta
města pan Mgr. Pavel Talíř, společně s
pracovníky krizového řízení, položil květiny a zapálil svíčky u pomníků padlých v
první i druhé světové válce. Tichou vzpomínkou uctili památku padlých v těchto
nejhorších válečných konfliktech.

Spolupráce DpS a Města Kaplice
Jan Bohdal
Setkání, které se uskutečnilo dne 25. listopadu, se zúčastnili zástupci Města Kaplice a Domova pro seniory Kaplice.
Na fotografii jsou Vladimíra Holczerová,
ředitelka Domova pro seniory, Zuzana
Moštková, vedoucí ekonomicko-provozního úseku DpS., starosta Kaplice Pavel
Talíř, místostarosta Kaplice Libor Lukš,
členky RM Vanda Kárová, Pavla Opekarová a Jiřina Kostková a vedoucí obrou
majetku MÚ Kaplice Dagmar Chaloupková. A čeho
se setkání týkalo? Realizace výstavby
Domu chráněného bydlení v Kaplici,
o kterém vedení města a
zástupci Domova pro seniory
hovořili
také
na
včerejším
slavnostním otevření zahrady s altánem v
areálu DpS. Na jednání se přítomní seznámili s architektonickou studií připravovaného
Domu
chráněného
bydlení.
Předpokládaným termínem realizace je
rok rok 2022. Zástupci Domova sdělili, že
projekt budou prezentovat na celostátní
konferenci a rovněž vyzdvihli vzorovou
spolupráci DpS a Města Kaplice.

Slavnostní otevření zahrady DpS
Kapličtí obyvatelé, obyvatelé domova seniorů, jejich příbuzní, zpívající děti či významní hosté. To bylo slavnostní otevření
zahrady Domova pro seniory v Kaplici,
které se konalo ve středu 11. prosince.
Zrekonstruovaná budova domova byla
otevřena již před časem, ale na rekonstrukci čekalo venkovní prostranství,
které, jak poznamenal starosta Kaplice
Pavel Talíř, byl jen neupravený svah. Rekonstrukcí Domov pro seniory dostal prostranství pro
odpočinek či
setkávání generací na výměře několika
tisíc
metrů
čtverečných.
Projekt financoval Jihočeský kraj za
významné
podpory Města Kaplice i soukromých
firem. Projekt zahrady není posledním podobným počinem na území města. Již nyní
se připravuje projekt domova chráněného
bydlení v budově bývalého katastrálního
úřadu.
Videoreportáž si můžete přehrát na
WWW.KAPLICACI.CZ.
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Základní umělecká škola informuje
Anežka Opekarová
V adventním čase uspořádala ZUŠ Kaplice mnoho koncertů, tři z nich se nesly v
duchu spolupráce s jinými uměleckými
školami. Proběhly koncerty Jihočeského
violoncellového orchestru a dva další koncerty vznikly ze spolupráce se ZUŠ Český
Krumlov. Koncert duchovní hudby v Soběnově v kostele sv. Mikuláše 8. prosince,
na kterém účinkovali žáci pěvecké třídy
Kláry Remsové a dechové třídy Jana
Čížka. 14. prosince si zahráli v Městském
divadle Český Krumlov žáci spojených
smyčcových souborů Kaplice a Vyšší Brod
pod vedením Anežky Opekarové společně
s českokrumlovským dětským pěveckým
sborem Medvíďata Lukáše Holce.

Připravujeme v sále ZUŠ:
• 15.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
T.Haymanna a R.Kahovcové (dřevěné dechové nástroje, klavír)
• 17.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
A.Opekarové, L.Heřmana, J.Tomana, L.Sirové (housle, kontrabas, klavír)
• 23.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
M.Bůžkové a R.Kahovcové (housle, klavír)
• 24.1. od 16.30 Třídní koncert žáků
K.Remsové a V.Klaboucha (zpěv, dechové
nástroje)
• 24.1. od 18.00 Třídní koncert žáků
P.Schwarzové a L.Schwarze (violoncello,
klavír)
• 27.1. od 17.00 Třídní koncert žáků
L.Ferebauera (dechové nástroje)

Vánoce v mateřské škole Nové Domovy
J. Bartizalová, H. Skorunková
Dne 5. prosince děti v Mateřské škole
Kaplice Nové Domovy 221 navštívil Mikuláš, andělé a čerti ze ZŠ Fantova a dětem
nadělil mikulášské balíčky s ovocem. Děti
z 9. třídy si velmi hezky připravily mikulášský program, který se odrazil i na
krásné atmosféře ve třídách.
V prosinci si děti ze 3. třídy s paní ředitelkou Janou Bartyzalovou a paní učitelkou Bc. Radkou Matějčkovou v prostorech
Kap Café Kaplice ozdobily vánoční stromek. V restauraci Slovan v Kaplici, vystoupily děti z 5. třídy s třídními
učitelkami Zdenkou Hudecovou a Hanou
Skorunkovou s pásmem vánočních písní a
básní pro zaměstnance Jednoty Kaplice
Nádraží. Po vystoupení pro ně bylo připraveno sladké pohoštění a Jednota Kaplice
všem předala dárkové balíčky. Při vycházkách si děti prohlédly nádhernou vánoční
výzdobu ve městě a náměstí s andělem a
vánočním stromem.
Vánoční atmosféru děti prožily nejen se
svými učitelkami při výzdobě mateřské
školy, ale i při „Vánočním posezení“, kde
děti rodičům zarecitovaly básně a měly
možnost si společně s rodiči i prarodiči zazpívat koledy, které se naučily. Na závěr
si s rodiči vytvořily vánoční předměty (andělíčky, stromky). Učitelky s dětmi vyro-

bily pro rodiče vánoční dekorace z keramiky.
Velkým zážitkem v předvánočním období
byla pro děti vánoční nadílka u stromečku
se spoustou dárků.
Poděkování patří paní ředitelce Mgr. Janě
Drdákové a dětem z 9. třídy za velmi
pěkné vystoupení Mikuláše, čertů a andělů ze ZŠ Fantova, dětem ze 2. třídy ZŠ
Fantova, pod vedením paní učitelky Mgr.
Renaty Tvarohové za divadelní představení „O Ježíškovi a zvířátkách“ pro děti ze
3. a 4. třídy. Děti z 5. třídy paní učitelky
Mgr. Petry Neubauerové si připravily divadlo „Karkulák“, zazpívaly mladším kamarádům dvě krásné a dojemné vánoční
písně. Malé děti také zazpívaly na oplátku
vánoční píseň ze svého repertoáru.
Děkujeme firmě Engel s r.o. za sponzorský dar, který dětem předala prostřednictvím svých zaměstnankyň - maminek.
Děti měly z dárků ohromnou radost. Díky
patří i Jednotě Kaplice Nádraží, která obdarovala děti ovocem a firmě Flosman za
sladkosti. Městu Kaplice, rodičům, dětem
a všem zaměstnancům děkujeme za
velmi dobrou spolupráci.
Přejeme všem v novém roce 2020 hodně
spokojenosti, zdraví, štěstí a úspěchů.
Těším se s celým kolektivem mateřské
školy na další spolupráci.

Ohlédnutí se
za vzpomínkami
kolektiv MŠ Nové Domky
Máme tady leden a s ním i rok 2020,
proto bychom se chtěli ohlédnout zpět na
to, co jsme s dětmi zažili od začátku školního roku, a že toho nebylo málo. Brány a
dveře školky se otevřely v září a všichni
jsme přivítali nejen nové děti, ale i ty
„staré“ mazáky. Každý měsíc jsme shlédli
představení od různých divadelních souborů, které za námi zavítaly do mateřské
školy. V podzimním čase jsme se stihli bát
při strašidelném dopoledni. Za dětmi se
přijeli podívat i zvířátka ze ZOO Dvorce u
Borovan. Čas nám ubíhal a než jsme se
nadáli, tak jsme vítali adventní čas. Nejstarší děti z Modré třídy vystoupily ve Slovanském domě a potěšily tím srdíčka
babiček a dědečků. Pátý prosinec je spojen s jednou tradicí, a proto jsme i my ve
školce měli návštěvu v podobě Mikuláše,
čertů a andílků. Tímto bychom chtěli poděkovat Základní škole Fantova za spolupráci při této akci. A pak už nastalo
období besídek. Tento kolotoč odstartovala Zelená třída, která si pro rodiče přichystala vystoupení v podobě zoologické
zahrady. Druhý den přišla na řadu Červená třída, která rodiče potěšila Zimním
představením. Modrá třída nám zahrála
Vánoční příběh a celý tento týden zakončila Žlutá třída, kde se děti proměnily v
andílky a čertíky. Na děti pak čekalo překvapení v podobě dárečků pod stromečkem.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům za
poskytnutí darů a to, společnostem Engel,
Jednota Kaplice a zahradnictví Bauernöpl
Kaplice.
Chtěli bychom Vám popřát klidný a spokojený rok 2020 a hlavně mnoho zdraví v
něm, a to nejen Vám, ale i celé Vaší rodině.
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Návštěva firmy Engel

Libuše Pařízková, ředitelka školy

Daniela Vávrová

Ráda bych touto cestou poděkovala
dvěma skvělým a hodným lidem, díky
kterým mohl i v letošním roce vzniknout náš kalendář na rok 2020 plný
obrázků žáků školy.
Každý rok už zhruba deset let tento
kalendář tvoříme ve spolupráci s Jednotou Kaplice, která nám zajišťovala
jejich tisk. Tento rok nám ale Jednota
tisk odmítla, s tím, že to z jejich
strany není již z určitých důvodů
možné a tuto spolupráci ukončili, což
nás velice mrzí.
Nicméně díky panu Václavu Lattnerovi a panu Ing. Radimu Dvořákovi,
kteří naší škole jako sponzorský dar
věnovali každý 5 tisíc korun, se nám
tisk kalendářů podařilo zrealizovat, za
což jsme velice vděční a tímto oběma
pánům mockrát děkujeme.

V úterý 3. prosince se brány kaplické
firmy Engel opět otevřely zvídavým
žákům 2. stupně. Ti se nejdříve teoreticky
seznámili s tím, co se v Engelu vyrábí,
užitečná pro ně byla rovněž zmínka o stipendijním programu. Exkurze dále pokračovala prohlídkou výrobní haly. Žáci
se podívali do svářečské dílny, také
je velice zaujala práce robotů,
kteří vysekávali plechy. Po absolvování velice poutavého výkladu ve výrobní hale se žáci
přesunuli do učňovského střediska. Zde byli postaveni před
nelehký úkol- poskládat letadýlko. Někteří žáci měli tu výhodu, že si letadýlko postavili v
loňském školním roce, tudíž měli hotovo raz dva. Ochotně poté pomáhali

svým mladším spolužákům. Celá exkurze
byla zakončena chutným obědem. S
prázdnou žáci neodešli, odnesli si mnoho
užitečných drobností. Na závěr bychom
chtěli poděkovat zaměstnancům firmy
Engel za jejich ochotu a vřelý přístup.

Poděkování SOŠ a SOU Kaplice
Učitelé a žáci ZŠ Fantova
V listopadu a prosinci se žáci 9.ročníků
ZŠ Fantova měli možnost zúčastnit dvou
akcí, které pro ně připravila SOŠ a SOU
Kaplice.
Již tradičně jsme zváni na projekt Jeden
svět na školách, který byl letos věnovaný
30letům svobody. Nejprve jsme zhlédli
film Báječná léta pod psa a poté následovala beseda s pamětníky 17. listopadu
1989 panem Mrzenou a panem Lukšem.
V závěru besedy jsme se mohli ptát na
vše, co nás k tomuto tématu zajímalo.

Advent ZŠ Fantova
Veronika Zasadilová
Rozsvícení vánočního stromečku
V pondělí 2.12. Fantováci odstartovali adventní období. Na školní zahradě si rozsvítili vánoční stromeček
a společně si zazpívali vánoční koledy.
Mikulášská
Děti z 9. tříd se i letos převlekly za
Mikuláše, anděly a čerty. Mikulášové
se svou družinou vždy nejprve obejdou každou třídu a poté zavítají do
všech kaplických školek.

V prosinci jsme navštívili velmi pěkně
připravený workshop učebního oboru Kuchař – číšník, který se konal ve Slovanském domě. Zde si žáci mohli vyzkoušet
přípravu zákusků a míchaných nápojů.
Měli možnost ochutnat několik druhů čajů
z celého světa a dozvědět se zajímavosti
o jejich pěstování a vlastnostech. Neméně
napínavá byla soutěž v servírování několika talířů na čas. Mnohé žáky workshop
zaujal a usnadnil jim výběr střední školy.
Děkujeme za pozvání na tyto akce a těšíme se na další spolupráci.
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Termín:

čtvrtek 16. 1. 2020

Kde:

budova SOŠ, Linecká 368, Kaplice

Registrace:

13:30 – 13:55 h.

Čas zahájení: 14:00 h.
Ukončení:

17:00 h.

Cena:

100 Kč

www.geukaplice.cz
sos_sou_kaplice
geukaplice
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Domov pro seniory Kaplice
Vám přeje zdraví, štěstí
a pohodu v roce 2020.
Vážíme si toho, že jste
si s námi v prosinci přišli
zazpívat koledy a otevřít
zrekonstruovanou zahradu.
Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2019
a těšíme se na další společný rok.

Doučuji/vyučuji angličtinu
•
•
•
•

Výuka u vás doma nebo v mé kanceláři
Nabízím přiměřené ceny (pro děti mírné)
Zkušenosti i dobré výsledky
Tel: 728500980 nebo 725883861

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v infocentru
Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Prodám skopné nepoužité sedátko do sprochového koutu. Původní
cena 1.932,- Kč, nyní 1.500,- Kč. Dále světlý konferenčí stolek 110 x 60
cm, cena: 200,- Kč. Tel. 730848482
Nabízím ošetovatelské
773220481, Burdová Táňa

služby

pro

seniory,

tel.

775136968,

Základní škola Vyšší Brod-školní jídelna přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup možný dle dohody. Perspektiva dlouhodobého
zaměstnání a profesního růstu. Práce v příjemném kolektivu i prostředí,
prázdniny volné. Kontakty:
ředitelka školy Vanda Kotálová: zsvb.kotalova@email.cz , 721 067 233
jídelna Anna Reichensdörferová: jidelna.vb@seznam.cz , 721 120 707

strana 10

Kultura

strana 11

Leden 2020
8.1.2020 středa, 19:00, drama
PANSTVÍ DOWNTON
Příběh rodiny Crawleyových, bohatých majitelů
velkého panství je dokonalou kronikou života
příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého století.
Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým rituálům.
Vstup 100,- Kč (titulky)
9.1.2020 čtvrtek, 19:00, horor
POD VODOU
Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi. Podmořská vědecká laboratoř
stojí na jednom z nejhlubších míst mořského
dna. Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když
přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Do této
chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají
smrtelnou pastí.
Vstup 120- Kč (titulky)
10.1.2020 pátek, 19:00 komedie ČR
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde
parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během
několika dní dovolené bude někdo z nich čelit
především trapasům, jiný zas životním výzvám
nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak
budoucím láskám.
Vstup 130,- Kč
11.1.2020 sobota, 16:00, animovaný
ŠPIONI V PŘEVLEKU
Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter
Beckett jsou naprostými protiklady. Lance je
kultivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatím co
Walter ne. Ale když nečené události všechno
změní, je tato nepravděpodobná dvojice nucena
se spojit na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné maskování – proměnu Lance na statečného, divokého, majestátního … holuba.
Vstup 130,- Kč (dabing)
11.1.2020 sobota, 19:00, horor
NENÁVIST
Nenávist/The Grudge, po Kruhu zřejmě druhý
nejkultovnější japonský horor, který si v americkém přepracování získal přízeň světového
publika, se vrací na plátna kin.
Vstup 120,- Kč
12.1.2020 neděle, 16:00, pohádka ČR
ZAKLETÉ PÍRKO
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými
sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne
najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince
Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí.
Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho
Aninka najde kdesi ve světě.
Vstup 130,- Kč
15.1.2020 středa, 19:00,
PANSTVÍ DOWNTON
Příběh rodiny Crawleyových, bohatých majitelů
velkého panství ...
Vstup 100,-Kč

16.1.2020 čtvrtek, 19:00 komedie ČR
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Děj je tady ovšem pouze záminkou pro humor jak situační, tak slovní. Využívá mnohokrát viděné a donekonečna opakované postupy pátrání
i klišé, kdy stopy vedou k někomu, aby později
bylo odhaleno, že pachatelem je někdo jiný.
Vstup 130,- Kč

24.1.2020 pátek, 19:00, komedie ČR
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Děj je tady ovšem pouze záminkou pro humor jak situační, tak slovní. Využívá mnohokrát viděné a donekonečna opakované postupy pátrání
i klišé, kdy stopy vedou k někomu, aby později
bylo odhaleno, že pachatelem je někdo jiný.
Vstup 130- Kč

17.1.2020 pátek, 19:00 film ČR
MŮJ PŘÍBĚH
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v
jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v
životě záleželo. Co se však zdálo být koncem,
může se stát novým začátkem. Elizabeth odjíždí
na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní
osudu i vlastními démony.
Vstup 120,- Kč (dabing)

25.1.2020 sobota, 16:00, rodinný film
DOLITTLE
Příběh výjimečného muže, pozoruhodného zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi rozuměl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle
ovšem není nudný veterinář, nýbrž stoprocentní
dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit.
Vstup 130,- Kč dabing

18.1.2020 sobota, 16:00, rodinný film
DOLITTLE 3D
Příběh výjimečného muže, pozoruhodného zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi rozuměl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle
ovšem není nudný veterinář, nýbrž stoprocentní
dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit.
Vstup 150,- Kč (dabing)
18.1.1 2020 sobota, 19:00, horor
POD VODOU
Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi....
Vstup 120,- Kč (titulky)
19.1.2020 neděle, 16:00, animovaný
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou
obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné –
OBĚD!
Vstup 120,- Kč (dabing)
19.1.2020 neděle 19.00 ČR
MŮJ PŘÍBĚH
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v
jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v
životě záleželo. Co se však zdálo být koncem,
může se stát novým začátkem. Elizabeth odjíždí
na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní
osudu i vlastními démony.Vstup 120,22.1.2020 středa, 20:00, akční
MIZEROVÉ NAVŽDY
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus
Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky a před
nimi poslední společná jízda.
Vstup 120,- Kč (titulky)
23.1.2020 čtvrtek, 19:00, film ČR
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má
dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život
vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu
a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý
syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro
kterého se stává múzou.
Vstup 130,-

25.1.2020 sobota, 19:00, komedie ČR
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má
dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život
vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu
a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý
syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro
kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý
nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj…
Vstup 130,-Kč
26.1.2020 neděle, 16:00 Pohádka ČR
ZAKLETÉ PÍRKO
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými
sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne
najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince
Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí.
Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho
Aninka najde kdesi ve světě.
Vstup 130,- Kč
26.1. 2020 neděle, 20:00, akční
MIZEROVÉ NAVŽDY
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus
Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky a před
nimi poslední společná jízda.
Vstup120,-Kč (titulky)
30.1.2020 čtvrtek, 19.00 komedie
KRÁLÍČEK JOJO
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má
spoustu kamarádů v Hitlerjugend, nej-přítele
Yorkiho a pak ještě jednoho kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Dokud
nezjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou
dívku. Režisér Taika Waititi natočil příběh z
druhé světové války se svým osobitým stylem
humoru.
Vstup 130,- (titulky)
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Leden 2020

12. leden 2020, neděle od 17:00 hodin
MARTA JANDOVÁ s kapelou
Novoroční koncert v KD Kaplice. Skvělá
zpěvačka, chytré písničky a poctivá poprocková muzika - to je kombinace,
která hodlá zahýbat domácí hudební
scénou! Marta představuje své první sólové album Barvy. A nebude to jen tak!
vstup 450/500,- Kč

22. leden 2020, středa od 17:00 hodin
CESTOPISNÁ BESEDA s promítáním
PODKARPATSKÁ RUS
Podkarpatská Rus je území, které na východě navazuje na Slovensko a dnes je
součástí Ukrajiny. Aspoň trošku nahlédnout do jeho krás a rozhlédnout se po
hřebenech hor můžete na naší přednášce s promítáním. Koločavu o okolí
proslavil Ivan Olbracht zejména svým
dílem o Nikolu Šuhajovi. Jestli byl jen
pouhým loupežníkem či národním hrdinou nám osvětlí průvodce Martin Mitáš.
Kino Kaplice, vstup 60,- Kč

6. únor 2020, čtvrtek od 18:00 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Originální tvorba českých designérů, náhled do jarní kolekce značky Desigual...
a překvapení. To vše si pro Vás připravil
v KD Kaplice butique Hala Bala.
Předprodej vstupenek v KIC Kaplice.
vstup 180,- Kč

15. únor 2020, sobota od 20:00 hodin
MUZIKANTSKÝ BÁL

19. únor 2020, středa od 17:00 hodin
CESTOPISNÁ BESEDA s promítáním
TRANSSIBIŘSKÁ aneb lze přežít střízlivý
nejdelší trať světa? – Ivo Dokoupil
Kino Kaplice, vstup 60,- Kč

25. leden 2020, sobota od 20:00 hodin
XXII. HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Pořešín pořádá ke 121. výročí trvání sboru v KD
Kaplice ples. Zahraje Jihočeský Podhoranka a Agia Band. Vystoupí Omlenické
holubičky a mladé mažoretky.
Předprodej vstupenek: KIC Kaplice
a p. Holemý, tel. 723 432 707

30. leden 2020, čtvrtek od 19:00 hodin
NA OSTRO - DIVADLO SYPAL
Divadelní komedie s vtipnými scénami,
ale i nečekaným příběhem lásky a překvapivým happy-endem. Manželé Rollie
a Dafné se shodou okolností dostanou
do tíživé životní situace. Za každou cenu
potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman Alex. Jak se
ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit
film pro dospělé…
vstup 200,- Kč

1. únor 2020, sobota od 19:00 hodin
MATURITNÍ PLES OA4
Vstupenky do KD Kaplice si můžete zakoupit již nyní u maturantů v budově
SOŠ v Linecké ulici nebo od 20.1.2020 v
KIC Kaplice.

17.3.2020, 19:30 hod.
KD Kaplice
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... s přechodem na
změnu televizního
vysílání na DVB-T2 Vám
pomůžeme na prodejně
elektro v Kostelní ulici.
Navštivte nás.
Kontakt:
720 264 610
380 312 064
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VÁNOCE JSOU SVÁTKY OBDAROVÁVÁNÍ
VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN
14. února navštívily náš závod děti z Dětského domova Horní Planá. Přijely si nejen prohlédnout naší
výrobní halu, ale také převzít z rukou ředitele závodu Petera Jungwirtha fantastických 56 020 korun.
Rekordní částce přispěl i výtěžek 9 720 korun charitativního představení Love?…Sorry! Společnost ENGEL
k němu přičetla 18 290 korun, které vybrali mezi sebou zaměstnanci v rámci projektu Strom přání a celou částku zdvojnásobila. Získané prostředky domov investoval do nákupu kol, ale hlavně na ﬁnancování cyklovýletů. Jsme rádi, že jsme
mohli opět pomoci, osudy dětí nám nejsou lhostejné.
18. června podpořila řada zaměstnanců kaplického závodu charitativní běh na podporu rodin pečujících o handicapované děti. Sbírka peněz z prodané kávy vydělala částku 18 000 korun, kterou společnost předala prostřednictvím asistentky ředitele Evy Valentové. Účast mnoha ENGEL běžců pak pomohla k dalšímu skvělému výsledku, a to výtěžku 60 000
korun pro každé podporované dítě. Pátý ročník byl věnován šestnáctileté Báře z Českých Budějovic, Martínkovi (4 roky)
ze Střížova a Karolínce (6 let) z Borotína u Tábora.
Již tradičně se ﬁrma ENGEL zapojila do charitativní akce Kabelkový veletrh. Jsme rádi, že jsme opět mohli podpořit tuto
pěknou akci, kde vlastně děláme radost hned několikrát. Poprvé, když si náš oblíbený kousek – kabelku nebo bižuterii
někdo koupí a pak ho rád nosí, následně pak vytěžená částka podpoří krásný projekt pro talentované děti.
Dne 14. listopadu se uskutečnil v areálu společnosti ENGEL bazar nepotřebného kancelářského nábytku a dalšího vybavení. Mezi zaměstnanci byl o tento „bleší trh“ veliký zájem a celkem se utržilo 22 134 korun. ENGEL se rozhodl udělat
radost místním mateřským školkám. Peníze se rozdělily mezi všechny tři školky v Kaplici a pro děti se nakoupily interaktivní knížky, stavebnice a další dárky dle přání školky. Patronkami akce se stali naši andílci Dana Ž., Lucie H. a Dominika
J. (maminky dětí v jednotlivých školkách). Radost dětí byla veliká, rozzářené oči na fotkách jsou toho důkazem…

www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at
www.engel.cz
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NENÍ NAD ČÍM VÁHAT!

MŮŽU VYRÁBĚT, ZLEPŠOVAT,
KOORDINOVAT

MÍ
D O B R É Z Á ZE
EGOVÉ
SCHOPNÍ KOL
ITŮ
ŘADA BENEF

Dobře placená, různorodá práce v příjemném prostředí moderní firmy HAUSER,
celoevropského dodavatele chladicího nábytku a techniky. Pojďte pracovat pro
jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů kaplického regionu.

MONTÁŽNÍK / ZÁMEČNÍK
V
V
V

zajišťování výroby chladírenského nábytku
zodpovědnost za výrobu podle denního plánu
zámečnické a montážní práce

Získat tuto pozici bude snadnější, pokud:
V
V
V

máte technické vzdělání nebo praxi
jste manuálně zručný
můžete pracovat na 2 směny

Nabízíme řadu benefitů:
V
V
V

atraktivní mzda, nadstandardní příplatky
příspěvky na dojíždění, sportovní akce, letní dětské tábory
věrnostní prémie za odpracovanou dobu a mnohem více

Těšíme se
na Vás!
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Všechna volná místa na
www.hauser.cz

