
Pokrok nelze zastavit, a tak nejen oby-
vatelé našeho města dostali možnost vy-
užívat nové webové stránky. K nahrazení
původních stránek bylo několik důvodů. V
první řadě to byla nutnost splnit nový
zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti in-
ternetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o in-
formačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který provádí Směr-
nici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2102 o přístupnosti webových strá-
nek a mobilních aplikací, který bere v
potaz snadnější obsluhu a čitelnost strá-
nek pro osoby s různými vadami zraku.
Pravidelní návštěvníci našich stránek pak
jistě sami zaznamenali, že původní
stránky již byly zastaralé, nejen co do
vzhledu a obsahu, ale především přehled-
ného zobrazení, a to zejména na mobil-
ních telefonech, tabletech či naopak
dnešních velkých monitorech. 

Nové webové stránky uživatelům nabí-
zejí nejen informace z aktuálního dění v
našem městě a přilehlých obcích a osa-
dách, ale i důležité informace z městského
úřadu či jiných institucí, které bezpro-
středně souvisí s životem v našem městě.

Novinkou na našich stránkách je odkaz
„Potřebuji si vyřídit“, kde občané získají
nejen přehledný návod, ale i dokumenty
potřebné při vyřizování různých žádostí či
jiných záležitostí. 

Z diskusí nad novou podobou stránek
vyplynulo, že jejich nedílnou součástí by
se měl stát i přístup na sociální sítě. Proto
byly zřízeny facebookové stránky města,
které by měly poskytnout přístup k někte-
rým informacím i prostřednictvím tohoto
média a měly by se stát i prostorem pro
věcné, objektivní a slušné vyjádření k
tomu co se v našem městě děje.  

Přestože se zadavatelé a autor stránek
snažili o co nejlepší splnění tohoto úkolu,
teprve čas ukáže, jak jsou uživatelé no-
vých stránek s jejich podobou a funkč-
ností spokojeni či ne. Současné spuštění
stránek tak jistě nabízí prostor pro jejich
neustálé vylepšování a zdokonalování ze-
jména z obsahového hlediska. 

Nezbývá než si přát, abyste zejména vy
občané našeho města a okolí na strán-
kách vždy našli vše potřebné pro váš kaž-
dodenní život, a abyste prostřednictvím
nových stránek měli k dispozici ty nejak-
tuálnější informace o všem, co se v
našem městě děje. 

Město Kaplice má nové webové stránky

Mgr. Libor Lukš, místostarosta
města

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
dlouhodobě nás tíží

problematika Covidu-
19, a tak se všechny
informace točí jen
kolem něj. Je to jako
na houpačce, chvíli

máme pocit, že máme vyhráno, ale
příroda nás opět přesvědčí o opaku.
Otázkou je, zda se všechna přijatá
opatření ukážou jako správná.
Osobně si myslím, že některá nařízení
postrádají smysl, například uzavření
maloobchodů a služeb, v nichž se dá
velice dobře uhlídat počet zákazníků
a hygiena. Zvláště v tomto předvá-
nočním období tato nařízení vhání zá-
kazníky do velkých obchodních
řetězců, v nichž regulují počet košíků,
ale uvnitř chybí personál, který by
kontroloval rozestupy nakupujících.

Čeká nás neobvyklý advent, neboť
neproběhnou tradiční kulturní akce,
na nichž se lidé pravidelně každý rok
potkávali. Rozsvěcení vánočního
stromu proběhne, ale bez koncertu a
doprovodného programu. To samé se
týká všech kulturních akcí, vše je po-
zastaveno, včetně novoročního kon-
certu a čekáme na postupné
rozvolňování opatření. Snad to půjde
tak rychle, že se přece jenom budeme
moct sejít, a přivítat tak nový rok
2021. V takovéto situaci se velmi
těžko plánuje, a tak dnes není jisté,
jestli budou fungovat tzv. okénka s
tradičním vánočním punčem. Nou-
zový stav totiž zakazuje konzumaci
alkoholu na veřejnosti. Zatím víme,
že tento stav platí do poloviny pro-
since, ale už nedokážeme odhadnout,
co bude následovat.

Před zastupitelstvem města stojí
jedno z nejdůležitějších rozhodnutí,
jak nastavit rozpočet pro následující
rok, když ekonomika není v plné kon-
dici, a navíc sněmovna schválila zru-
šení superhrubé mzdy, které bude mít
nemalý dopad do daňových příjmů
obcí, měst a krajů. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

I my připravujeme velmi konzerva-
tivní rozpočet, který musí pamatovat
na nezbytné výdaje a teprve poté bu-
deme zvažovat další investice. Co se
týká finančních rezerv, město si zatím
stojí velmi dobře a můžeme být rádi,
že dluhy z minulosti budeme mít v
následujícím roce uhrazené.

I přes tuto zvláštní dobu si Vám do-
voluji popřát klidné prožití svátků vá-
nočních v kruhu nejbližších a do
nového roku hlavně pevné zdraví. 

Váš starosta Pavel Talíř
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Na posledním jednání rady města, které
se uskutečnilo v pondělí 2.11. 2020 byla
schválena realizace těchto akcí.

Do osady Hradiště budou dodány a osa-
zeny orientační ukazatele rychlosti projíž-
dějících vozidel, které by měly přispět k
bezpečnějšímu provozu na hlavní komu-
nikaci ve směru na Benešov nad Černou.
K osazení ukazatelů dojde na podnět ob-
čanů této osady, kteří opakovaně a opráv-
něně poukazovali na velmi časté
nedodržování povolené rychlosti vozidel
projíždějících touto osadou. 

Dále rada města schválila realizaci
opravy a rozšíření kontejnerového stání v
Kaplici v ulici Linecká u čp. 847. Na stá-
vajícím stání pro kontejnery je prostor
pouze pro dva kontejnery a rozšířením
stávajícího kontejnerového stání dojde k

navýšení počtu kontejnerů na celkem 5
kusů, zejména o kontejnery sloužící pro
ukládání tříděného odpadu. 

Radost zejména obyvatelům Blanska by
mělo přinést schválení stavebních úprav
objektu knihovny v této obci. V rámci
těchto úprav bude obnovena hydroizolace
budovy, budou opraveny vnitřní omítky,
stropy a dlažby a v potřebné míře budou
realizovány i instalatérské a topenářské
práce. Vnitřní prostory knihovny pak
budou vybaveny novým nábytkem a tato
pobočka knihovny v Kaplici pak nabídne
velmi pěkné a důstojné prostředí plně od-
povídající potřebám svých návštěvníků. K
realizaci těchto oprav bylo přistoupeno i
díky opatřením zavedeným proti šíření ne-
moci covid 19, kdy není knihovna v pro-
vozu. Nezbývá než si přát, aby tato
opatření byla odvolána ideálně v době,
kdy bude ukončena realizace úprav a náv-
štěvníci knihovny si mohli začít užívat no-
vých prostor co nejdříve.

Ukazatele rychlosti v Hradišti, nové kon-
tejnerové stání v Linecké ulici a úpravy
objektu knihovny v Blansku. 
Mgr. Libor Lukš, místostarosta
města

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Studie „ GGP –
Současná česká ro-
dina“

Vážení spoluobčané, rád bych Vás
informoval o mezinárodním výzkumu,
který by měl probíhat na území na-
šeho města. Výzkum se týká rodiny
jako takové, co si lidé o rodině myslí,
co se v posledních letech změnilo a co
plánují.

S ohledem na aktuální epidemii
Covid-19 se upouští od dotazování v
domácnostech a nahrazuje se online
variantou. Průzkum bude prováděn s
maximální opatrností vzhledem k
současné epidemiologické situaci. Na
určených adresách dle náhodného vý-
běru určený tazatel pouze zjistí
jména konkrétní domácnosti. Na zá-
kladě získaných jmen následně budou
obeslány vybrané domácnosti in-
strukcemi, jak se zúčastnit dotazo-
vání.

Těmito řádky si Vás dovoluji infor-
movat o tom, že se na území města
budou v následujících týdnech pohy-
bovat pracovníci agentury SC&C.
Tento projekt je součástí výzkumného
programu Generations and Gender
Programe (GGP). Informace z pro-
jektu jsou cenným zdrojem dat pro
sociální vědy, ekonomy, epidemi-
ology, medicínský výzkum a další ob-
lasti, které se bez dat neobejdou.
Studie je financována z projektu
„Obohacení datové báze pro tvorbu a
evaluaci rodinné politiky“. S veške-
rými informacemi, které respondenti
poskytnou, bude nakládáno v souladu
s nařízením EU o GDPR. Na projektu
se podílí Karlova univerzita Praha,
Masarykova univerzita Brno a SC&C.

V případě jakéhokoliv zájmu je
možno navštívit webové stránky:

https:/ ggp-cz.fss.muni.cz

Mgr. Pavel Talíř - starosta města
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OZNÁMENÍ PRO 
PLÁTCE MÍSTNÍCH  

POPLATKŮ 
 
Vážení občané,  
vzhledem ke stávající situaci si Vás dovolujeme požádat, 
abyste místní poplatky (odpady, psi, hrobová místa) na 
rok 2021 platili bankovním převodem na č. účtu 
0580009369/0800. Stávající plátci mají svůj variabilní 
symbol k platbě na stvrzence z roku 2020 nebo Vám jej 
ochotně sdělíme na telefonních číslech: 380 303 152, 
380 303 154, 380 303 119 nebo na e-mailech: 
ludmila.markova@mestokaplice.cz; 
jana.krajnakova@mestokaplice.cz; 
markova@mestokaplice.cz; putzerova@mestokaplice.cz 
VKLADEM HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍ 
KARTOU NA POKLADNĚ ÚŘADU BUDE MOŽNO 
MÍSTNÍ POPLATKY HRADIT 

od 18. 1. 2021. 

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme úspěšný nový 
rok.  
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TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc prosinec

1.12. 2020, z Pohorské Vsi do
Benešova nad Černou, 10 km,
autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Pohorské Vsi

Trasa: Pohorská Ves - po modré -
Lužnice - Kuří - Benešov nad Černou
- autobusem v 13:15

8.12. 2020, z Malče do Ločenic,
10 km, autobusem od školy v 7:07 do
Malče

Trasa: Malče - Chlum - Svatý Ján -
Ločenice - autobusem ve 13:30

15.12. 2020,  z Myslivny Zubčice
do Velešína, 7 km, autobusem od
školy v 8:20 do Myslivny (Háje)

Trasa: Myslivna - Zubčická Lhotka -
Markvartice - Velešín - autobusem v
11:20, 13:05

22.12. 2020, Rozloučení s turis-
tickým rokem, 6 km, autobusem od
školy v 8:20 do Rejt

Trasa: Rejty - Střítěž - Dolní Pláně
- Zubčice (posezení) - autobusem v
13:50, 14:35

Všem hezké Vánoce, hodně
štěstí, zdraví a úspěšný rok 2021
za výbor TJ CÍL KAPLICE přeje
Merhoutová Marie

Poděkování

V srpnu tohoto roku při křtu 2. dílu pře-
kladu knihy Herberta Sailera byl přítomen
také pan Jiří Sláma z Č. Budějovic, který
nám poskytl fotografii (viz. níže). Zde mů-
žete vidět jeho příbuzného pana Ludvíka
Slámu jako předsedu svazu českých uči-
telů státních škol při příležitosti branného
shromáždění pohraničí dne 15.6. 1938 v
Českých Budějovicích. Neví náhodou
někdo, kdo je třeba chlapec, který nese
ceduli „Okres Kaplice“ aj.? V případě, že
někoho z této fotografie poznáváte, kon-
taktujte prosím zaměstnance KIC Kaplice
prostřednictvím emailu:

info@kickaplice.cz.

Toulky minulostí

Bernhard Riepl

Ráda bych poděkovala hasičům
sk. C při zářijové pomoci otevření
bytu v kostelní ulici.

Z. N.

Společnost, turistika

Montáž   voda  -  topení
-  plyn

Milan Cvach
————————

•Montáž  tepelných čer-
padel ,,NIBE“
•Montáž  rekupirací
,,ZEHNDER“
•Montáž a výměna
plyn. kotlů
•Dotace zelená úspo-
rám

Kontakt:
Trhové Sviny

Tel. 728 678 397
milancvach@seznam.cz

Jak nakládat s odpadem 
v době koronavirové pandemie 

s  Domácnosti s nenakaženými 
osobami bez nařízených 
karanténních opatření:
  Nakládejte s komunálním odpadem jako ob-
vykle.
  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů 
(pytlů). 
  Směsný komunální odpad odkládejte do čer-
ných kontejnerů (na místa k tomu určená). 
  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/re-
spirátory/rukavice) můžete po použití odklá-
dat do směsného komunálního odpadu. Vždy 
je ale předtím vložte do plastového obalu 
a následně ještě do dalšího plastového obalu, 
který pevně zavážete.
  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé 
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé 
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel. 
  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou osobou 
v povinné nařízené karanténě: 
 Odpady netřiďte. 
  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesní-
ků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocně-
ní COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. 
  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po na-
plnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na 
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 
  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly 
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a za-
važte. 
  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směs-
ný komunální odpad. 
  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte 
tak zdraví „popelářů”.
  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel. 
  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s potvrzenou 
nákazou nemocí coviD-19: 
 Odpady netřiďte.
  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, 
rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným 
onemocněním COVID-19 ukládejte do plas-
tového pytle na odpady. 
  Plastové pytle by měly mít minimální tloušť-
ku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však  
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povr-
chu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 
  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,  
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel 
proto vložte ještě do druhého pytle a zavaž-
te.
  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním 
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
do černého kontejneru na směsný komunální 
odpad. 
  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou 
nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“. 
  Buďte ohleduplní.
  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé 
pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel.
  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz 
odpadu a jeho konečné odstranění by 
však mělo vycházet z lokálních možností 
bezpečného odstraňování směsného ko-
munálního odpadu a minimalizace rizika 
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, 
ale i rizika pro ostatní občany. 
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Z kaplických škol

Poděkování 

V této nelehké době patří velký dík
všem dětem, rodičům, učitelům a ne-
pedagogickým pracovníkům. Většina
mateřských škol je stále otevřena i
přes hrozící nebezpečí.  Práci nám ně-
která nařízení sice komplikují, ale i
tak se snažíme si s dětmi v naší ma-
teřské škole naplno užívat společný
čas. Všechna divadelní představení a
akce pro děti jsou zrušené, o to víc
připravujeme dětem takový program,
aby nebyly o nic ochuzeny. 

Těšíme se na adventní čas, na náv-
štěvu Mikuláše, čertíka a anděla, roz-
svícení vánočního stromečku ve
školce a samozřejmě na Ježíška.  

Upřímně chceme poděkovat za pod-
poru, porozumění, vstřícnost a laska-
vost. Dávejte na sebe a své blízké
velký pozor, pečujte o sebe a mějte
se rádi. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok a
hodně zdraví v celém roce 2021 přeje
kolektiv a děti Mateřské školy 1 máje
Kaplice

Mateřská škola 1 máje Kaplice

Všichni společně bez rozdílu věku, po-
volání jsme se ocitli v nelehké době, mu-
síme se poprat s nastalou realitou a není
to vůbec jednoduché.

Vážíme si všech, kteří pomáhají slab-
ším, seniorům, pracují na rizikových pra-
covištích.

Nám nejblíže je samozřejmě školní
prostředí. Víme, jak náročná a důležitá je
práce s dětmi. Chtěli bychom hlavně moc
poděkovat všem žákům, rodičům, ale
mnohdy i prarodičům za jejich zapojení do
online výuky, ale i do různých jiných akti-
vit, které se týkaly distančního studia.
Zvláštní dík patří i řediteli školy - Mgr.
Pavlu Petrovi, který se staral o hladký prů-
běh distančního vzdělávání. Pokud se vy-
skytly nějaké problémy, byl vždy ochotný
a vstřícný k rodičům i zaměstnancům

školy.
Naše škola byla opět zapojena do hlí-

dání dětí rodičů, kteří zajišťují důležité
pracovní pozice v oblasti záchranného sy-
tému. Děti si nejenom hrály, ale mnohdy
jim učitelé, vychovatelky, asistentky pe-
dagoga pomáhali zvládat i výuku online,
ke které jim škola zapůjčila i školní NB. 

O plná bříška se nám postaraly naše
paní kuchařky. Před zákeřným virem nás
pak chránili provozní zaměstnanci školy,
kteří všechny prostory pravidelně desinfi-
kovali. I jim patří veliké poděkování.

Ještě jednou všem veliký dík a pře-
jeme hlavně hodně zdraví, pohody.
Buďme pozitivní v pohledu na svět a
věřme, že i tahle nepříjemná situace
skončí a zase se budeme bavit, setkávat
se, zpívat a smát se bez dnes neodmysli-
telné roušky. 

Základní škola Kaplice, Školní 226 dě-
kuje...
Mgr. Cinádrová 

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci
Kaplického zpravodaje, tj. v infocentru Kap-
lice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inze-
rátu 24,- Kč.

Koupím domek (byt) 2+1 a větší k re-
konstrukci v Českém Krumlově nebo jeho
okolí. Tel: 722 101 900

Prodám obklady, dlažbu, cihly atd., věci
z vetešnictví, obrazy atd. Cena dohoudou.
Tel: 722 101 900

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předmět -
šavli, uniformu a podobně. Můžete nabíd-
nout i jiné předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672

Zdá se, že od 25. května 2020, kdy se
na sklonku jara znovu otevřela mateřská
škola, uteklo v Malši hodně vody. Avšak
při pohledu zpět, kdy dění v naší zemi
ovlivnila epidemie koronaviru, čas zběsile
pádí.  Byly jsme rády, že nastal provoz v
normálním režimu. Než jsme se nadály,
rozloučily jsme se s našimi předškoláky a
vyslaly jsme je do velkého světa základ-
ních škol.

V září jsme se opět vrátily do školky s
elánem, s novými nápady a plány. Malí tří-
leťáci nám během léta vyrostli, a z malých
kamarádů byli najednou noví předškoláci.
Hned v září nás čekala dvě divadla, která
se z bezpečnostních důvodů, odehrála
venku na zahradě. Děti si představení
venku užívaly a kolemjdoucí se divili, co
se to u nás děje. Hned v září také začal
nejstarším dětem kurz plavání v Českém
Krumlově ve školičce Hastrmánek pod ve-
dením pohodových, ale hlavně zkušených
instruktorek, které si děti dokázaly ihned
získat. Instruktorky téměř okamžitě znaly
jména malých „delfínků“ a „želviček“ a
děti měly plavání jako svátek. Jsme rády,
že jsme zvládly alespoň polovinu z 10 plá-
novaných lekcí. Chtěla bych poděkovat ro-
dičům našich malých plavců za vstřícnost,

neboť se odjíždělo brzy ráno a pro mnohé
to znamenalo také brzy ráno vstát a pře-
dat nám dítě včas.  Je nám líto, že se děti
nedočkaly „mokrého vysvědčení“. 

Současná situace je složitá pro všechny
z nás. Každý den jsme konfrontovány s
realitou dnešní komplikované doby a jsem
ráda, že fungujeme jako tým. Je hezké se
každé ráno potkávat s úsměvem a s vě-
domím, že si umíme pomáhat. Máme v
týmu učitelky, které si překládají služby
podle potřeb svých kolegyň – maminek se
školními dětmi na distanční výuce. Jiná
učitelka zvládá své vlastní školáky na
dálku. Můj obdiv mají uklízečky, které do-
nekonečna, ke svým běžným povinnos-
tem, dezinfikují vše, co jim přijde pod
ruku. Cením si přístupu kuchařky, která,
přestože má malou školačku a mohla by
být s ní doma, nám každý den vyváří dob-
roty. 

Všechny musíme napoprvé zvládat situ-
ace, které jsme si nikdy dříve ani neuměly
představit. Víme, že každý článek tohoto
soukolí je důležitý: rodiče, kteří respektují
ochranná opatření a doporučení, učitelky,
jejichž práce není home office i technický
personál, bez jejichž podpory nemůžeme
fungovat. Jsme tu pro děti a jejich pracu-
jící rodiče. 

Všem nám držím palce, věřím, že to
společně ve zdraví zvládneme.

Společně to zvládneme
Jana Bartyzalová
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Na kaplické obchodní akademii využí-
váme moderní výukový program JA
Firma, který umožní studentům během
jednoho školního roku založit svou vlastní
firmu a zkusit si tak reálně krok za kro-
kem podnikat: Nejprve si studenti vybe-
rou předmět svého podnikání, pak sestaví
právní rámec firmy, vytvoří podnikatelský
plán, shromáždí kapitál, poté sestaví ma-
nagement firmy, rozdělí si jednotlivé pra-
covní úkoly, vyrábí produkty či poskytují
služby, vedou účetnictví – vše jako v re-
álné firmě. Na konci roku provedou stu-
denti likvidaci firmy a zpracují výroční
zprávu.

Tento školní rok navzdory distanční
výuce založili studenti 2. a 3. ročníku cel-
kem 6 studentských firem, které již začaly

podnikat v nejrůznějších oblastech. S fir-
mou DOGGOSTYLE se už můžete sezná-
mit prostřednictvím odkazu
https://doggostyle.wixsite.com/website/o
-n%C3%A1s

Ostatní společnosti jsou aktivní již na so-
ciálních sítích (IG a FB) a nabízí své vý-
robky touto cestou. 

Do výuky studentských firem je zapojen
i mentor, který je našim podnikatelům k
dispozici. Veškeré semináře a konzultace
s mentorem probíhají online formou díky
společnosti JA Czech. Není to pro studenty
jednoduché, protože týmová práce dis-
tančně vedená je poněkud komplikova-
nější. Naši studenti to však zvládají a
věříme, že jejich podnikání bude úspěšné.

Více o našich firmách se můžete dozvě-
dět na www.geukaplice.cz

Studentské firmy se rozbíhají i v době
kovidové
SOŠ a SOU Kaplice

Věděli jste, že Halloween je keltský
zvyk? Slavil se v noci z 31. října na 1.
listopadu a byl pomyslnou hranicí
mezi létem a zimou. Byl to keltský
Nový rok. Lidé věřili, že této noci se
duše mrtvých vracejí domů, proto jim
svítili na cestu lucernami z dýní.

Halloween je svátek, který slaví vět-
šinou děti. Oblékají se do nejrůzněj-
ších strašidelných kostýmů a chodí
od domu k domu, kde dostávají slad-
kosti.

Ve čtvrtek 22. října  se i u nás ve
škole tento svátek oslavil. Některé
děti přišly v maskách a ti, kteří ne si
je pomocí obličejových barviček do-
tvořily. 

Poté jsme si společně přečetli poví-
dání o nemrtvých a zvyklostech z dob
minulých. Následovalo tvoření ko-
stlivců z papíru a lucerniček. O velké
přestávce proběhla ochutnávka dý-
ňové polévky. Děti se zvěčnily v hal-
loweenském foto koutku. V tělocvičně
se všichni vyřádili na osmi stanoviš-
tích. Nechyběl hod "dýní", tajemná
krabice, omotávání mumie atd. Každý
kdo splnil všechny úkoly, dostal slad-
kou odměnu, jak se na tento svátek
patří. Na závěr si děti pustily film E.T.
mimozemšťan. 

ZŠ Kaplice, Omlenická 

Mgr. Gabriela Schicková

HALLOWEEN U
NÁS VE ŠKOLE

Z kaplických škol

Kaplický zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 1. čísla 20. 12. 2020

Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  

tel.: 380 311 388, lucie.smolenova@mestokaplice.cz 
Redakční rada: Jana Otrusinová, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš,

Mgr. Pavel Janota, Mgr. Jana Kopúnová,
Magdalena Opolzerová, Daniela Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a nezod-
povídá za gramatické a stylistycké chyby přispěvovatelů.

Termín: úterý 12. 1. 2021 

Kde: budova SOŠ, Linecká 368, Kaplice 

Registrace: 13:30 – 13:55 h. 

Čas zahájení: 14:00 h. 

Čas ukončení: 17:00 h. 

Cena: 100 Kč 

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 

www.geukaplice.cz 

sos_sou_kaplice 

geukaplice 
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Společnost

Rok 2020 zdá se nejenom v dvorecké zoologické zahradě velice
podivný. Jako na houpačce a v pozadí zájmu si připadají provo-
zovatelé zařízení, která jsou, tak jako mnoho jiných závislých na
příjmu ze vstupného a vzdělávacích programů.

Privátní zoologické zahrady se od první vlny pandemie potýkají
s finančními problémy. A to i přes to, že začátek roku byl, co se
týče návštěvnosti nadprůměrný a v momentě se vše změnilo
uzavřením provozu. Skončily programy pro školy a uzavřely se
brány pro návštěvníky. Netrvalo dlouho a začala na výzvy médií
reagovat veřejnost, která pomohla kupováním krmiva pro zví-
řata, adopcí zvířat a dary. Byl zaveden systém pro prodej on-
line vstupenek, který se díky ochotě zprostředkující firmy CRnet
podařilo zaktivnit ve velmi krátké době. Všichni jsme se radovali
z rozvolnění opatření na letní sezónu a s radostí jsme vítali kaž-
dého návštěvníka. I přes narůstající výdaje jsme ponechali
vstupné ve stejné výši a jako bonus pro rodiny s dětmi jsme
uvedli do života nový produkt „Zábavné pondělky“. Zde se

během vystoupení různých divadelních společností, malování ob-
rázků, skládání  3D zvířátek vyřádily nejenom děti, ale i dospělí
a mohly tak zapomenout na předcházející období.

Podzim byl stále v krásném počasí a návštěvnost se držela i
díky poslušnosti občanů ČR, kteří necestovali do zahraničí a vy-
užívali tuzemské nabídky. Ze dne na den bez předešlých signálů
byly zoo opět zcela uzavřeny. Naobjednané termíny výletů a
edukačních programů zrušeny. Zoo je zase odříznuta od mož-
nosti finančních prostředků. Situace je o mnoho horší v tom, že
je před námi „okurková“ sezóna. V praxi to znamená, že v zimně
je mnohem menší návštěvnost, ale náklady na provoz se zvyšují.
Pracovníci zoo se vydávají za dětmi do školek a škol a věnují
mnoho času  environmentální  práci s dětmi a mládeží. I o tuto
možnost jsme přišli. V letošním roce bylo navíc neobvykle teplé
krásné počasí, které by návštěvníka do zoo přivedlo a předpo-
kládali jsme zvýšený zájem o víkendy. Výdělek z obou na sebe
navazujících aktivit pokrývá cca 50% z celkových měsíčních ná-
kladů.

ZOO Dvorec v době kovidových opatření

Tým zaměstnanců ZOO Dvorec

Média jsou naopak od jarních reportáží zdrženlivější a ani ve
vládních opatřeních není pamatováno na pomoc uzavřeným pro-
vozům se zaměstnanci, kteří do práce musí. O zvířata v zoo musí
být postaráno. Z 80% se jedná o ohrožené druhy a i kdyby to
tak nebylo, je to naším závazkem postarat se. Pomoc stejně jako
na jaře přichází od přátel zoo. Už podruhé proběhla v Kaplici
sbírka na pomoc zvířatům a stejně jako na jaře jsme za to
opravdu velice vděčni. Je skvělé jak se lidé dokážou domluvit na
sociálních sítích, kontaktuji nás a konzultují s námi, co a v jakém
množství potřebujeme. Děkujeme za Váš lidský přístup. 

Na odběru krmiv pro zvířata je závislých i mnoho dalších sub-
jektů. Jelikož odebíráme ovoce a zeleninu z velkoobchodu, který
zásobuje restaurace a školní jídelny (v tuto dobu ve velmi ome-
zeném množství) je naší snahou udržet a podržet našimi odběry.
Zvířata od kober přes primáty, antilopy, ptáky až po hrocha vy-
žadují speciální krmivo, které nelze zakoupit v běžném super-

marketu. Jeho nutriční hodnota musí odpovídat výživovým ná-
rokům daného druhu zvířete. K udržení těchto standardů nám
pomáhají příspěvky z adopcí zvířat, finančních darů, prodeje on-
line vstupenek a zážitkových programů. Před koncem roku jsme
do seznamu nabízených produktů zařadili kalendáře 2021, které
máme ve stolní a nástěnné variantě.  Z těchto zdrojů jsou finan-
covány všechny náklady nutné k udržení a provozu celé zoo.

Do začátku roku byla Zoologická zahrada Dvorec plně samo-
statná a soběstačná. Dlouhé měsíce uzavření z důvodu nařízení
vlády způsobily, že jsme odkázáni na pomoc lidí. Za všechny
Vaše příspěvky jsme neskutečně vděčni a budeme dělat vše
proto, abychom Vás mohli přivítat v zoologické zahradě, tak jak
ji znáte.

Do roku 2021 přejeme Vám všem a Vašim blízkým
mnoho zdraví, lásky a vzájemného respektu. Krásné Vá-
noce přejí také zvířata, která podporujete a na která ne-
zapomínáte.

Způsob pomoci zavřené zoo

Tým zaměstnanců ZOO Dvorec
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V současné nelehké době je mnoho z
nás v souvislosti s koronakrizí vystaveno
velkému stresu. I kvůli tomuto stresu
může docházet k domácímu násilí a k jeho
eskalaci. Řádky níže přibližují příběh ženy,
která byla vystavena dlouholetému domá-
címu násilí ze strany svého manžela.
Našla v sobě však odvahu tuto situaci
řešit, obrátila se na Intervenční centrum
pro osoby ohrožené domácím násilím,
které paní Daně pomohlo vymanit se z
kruhu domácího násilí. 

Manžel paní Danu dlouhodobě verbálně
napadal, vyhrožoval jí zabitím, ponižoval
jí, několikrát do roka ji udeřil fackou do
obličeje. V době nouzového stavu se však
situace vyhrotila, manžel vzal na paní
Danu nejprve nůž, se kterým jí vyhrožoval
zabitím, následně po ní házel nádobí, čímž
jí způsobil zranění, která si vyžádala lé-
kařské ošetření. Paní Dana situaci dříve
neřešila, měla z manžela strach, poslední
incident jí však vyděsil natolik, že přivo-
lala Policii. Policie ČR manžela vykázala na
10 dní ze společného obydlí. Paní Dana
poté navázala spolupráci s Intervenčním
centrem (dále jen IC). Pracovnice IC se-
psala s paní Danou návrh na předběžné
opatření, které prodlužuje dobu zákazu
styku manžela s paní Danou, které soud
schválil. V době trvání předběžného opa-

tření paní Dana docházela do IC, kde jí
bylo poskytováno odborné sociální pora-
denství, právní poradenství, krizová inter-
vence a další služby. Paní Dana se
rozhodla pro podání návrhu na rozvod a
odstěhování se k synovi. V současné době
je již paní Dana rozvedená a řeší pouze
vypořádání společného jmění manželů.  

I v tuto náročnou dobu jsme tu pro Vás.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím poskytuje bezplatně své
služby v rámci celého Jihočeského kraje.
Najdete nás v Českých Budějovicích, ve
Strakonicích a v Táboře. Jestliže nebudete
moci přijet Vy za námi, můžeme my přijet
k Vám. Pokud potřebujete pomoci, ob-
raťte se na nás na čísle 603 281 300. 

Moderní domov potřebuje vzdělané za-
městnance

Římskokatolická farnost Kaplice Vás
srdečně zve i v této „covidové“ době
na bohoslužby, které jsou však ome-
zené maximálním počtem účastníků
(asi 20-ti nebo 30-ti). Proto se, pro-
sím přihlašujte telefonicky, nebo sms
zprávou na tel. : 732 872 662 (P.
Šimák) a bude vám sděleno, zda je
vaše účast možná. Děkujeme za po-
chopení a zveme vás tedy:

- na dětskou adventní bohos-
lužbu s mikulášskou nadílkou  v
kostele Sv. Petra a Pavla v Ka-
plici:

Neděle  6.12.  - 2. neděle adventní
v  9.30h

- na Roráty – adventní ranní mše
sv. při svíčkách v kostele sv. Flo-
riána 

ve čtvrtek 3.+10.+17.12. v 7h. 

Na adventní a vánoční program
v kostele Sv. Petra a Pavla v Ka-
plici (výběr):

Neděle  20.12.2020 4. neděle ad-
ventní - 14-16h příležitost ke zpovědi
- P.Šimák a Ruslan Zassiedko

Středa  23.12.2020 - 15-17h indivi-
duální předávání betlémského světla
v kostele

Čtvrtek 24.12.2020 Štědrý den -
  24 hod. Půlnoční mše sv. 

Pátek  25.12.2020 Narození Krista -
  9.30 hod. mše sv.

Čtvrtek 31.12.2020 - 17.30 hod. dě-
kovná bohoslužba za uplynulý rok s
požehnáním do nového roku

Pátek 1.1.2021 Nový rok - 9.30 hod.
mše sv.    

Na Vánoční bohoslužby v kos-
tele Sv Jiří v Blansku:    

Čtvrtek 24.12.2020 - 22.00 hod.
“Půlnoční” bohoslužba (bez kněze)

Sobota 26.12.2020 sv. Štěpána -
9.30 hod. mše sv.                      

Přeji vám hlavně pevné zdraví a po-
kojné a láskyplné Vánoce!   

Za katolickou farnost Pavel Šimák 

Pavel Šimák 

Vánoční bohos-
lužby

Společnost

Domov pro
seniory Kap-
lice se svým
pojetím péče
řadí mezi do-
movy, které poskytují svým klientům péči
koncepčně a odborně vedenou, zaměře-
nou na individualizaci a humanizaci po-
skytovaných služeb.

Jedním z hlavních cílů domova je proto
vzdělávání zaměstnanců, kteří pak ovliv-
ňují kvalitu života našich klientů a kvalitu
poskytované péče.

V současné době máme pro zaměst-
nance tři vzdělávací linie.  

První linii naplňují externí odborníci,
kteří vzdělávají zaměstnance v oblastech
koncepce domova (psychobiografický
model péče, bazální stimulace, paliativní
péče) a v jednotlivých odborných činnos-
tech (např. komunikace při práci s klien-
tem, výživa seniorů ap.).

Druhou (aktivní) linií je tzv. interní vzdě-
lávání. Zaměstnanci připravují aktuální té-
mata, která v powerpointu prezentují pro
své kolegy, s nimiž o tématu následně di-
skutují.

Třetí linií jsou stáže, kdy zaměstnanci
navštěvují jiná zařízení a nahlížejí na způ-
soby práce s klienty, práce s dokumentací,
na zdravotní péči a jiné. Následně do do-
mova přinášejí tzv. dobrou praxi.

Pro osobnostní podporu zaměstnanců
probíhá v domově supervize skupinová,
napomáhající stmelení a zefektivnění mul-
tidisciplinárního týmu, nebo individuální
(např. jako předejití syndromu vyhoření).

Vzdělávání našich zaměstnanců považu-
jeme za jednu z priorit naší organizace,
protože odborně vzdělaný a motivovaný
personál je nositelem kvality sociální
služby.

Začarovaný kruh domácího násilí - pří-
běh paní Dany 
Diecézní charita České Budějovice
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Prosinec 2020

Po celý adventní čas
ANDĚLSKÁ VÝSTAVA - "KOUZELNÁ
MOC" 
malířky Jarmily Rollerové
Kap Café 

LOVE..., SORRY!

Žádáme všechny, kteří ještě mají za-
koupené vstupenky na zrušené
představení Love..., sorry! aby je do-
nesly na infocentrum. Budou Vám
vráceny peníze. 
Doufáme, že po ukončení nouzové
stavu (12.12. 2020) budeme moci
peníze vracet.

PŘIPRAVUJEME
TIPY NA DÁREK

10. dubna 2021 Kongresové centrum
Praha

ZÁJEZD NA MUZIKÁL
DĚTI RÁJE

25. dubna 2021 15:30 KD Kaplice
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

KINO KAPLICE   

Kino Kaplice po dobu trvání naří-
zení vlády zavřeno. 

Jakmile nám to situace dovolí tak
se můžete těšit na mnoho filmo-
vých trháků.

Pro další informace sledujte face-
bookové stránky kina nebo
www.ikaplice.cz

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ
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Náplň práce: 

 kontrola příchodů a odchodů pracovníků a návštěv  

 kontrola příjezdů a odjezdů všech vozidel z objektu  

 ochrana a střežení objektu a zařízení zákazníka 

 obchůzková činnost—vykonává se  automobilem 

 

Nabízíme: 

 zaměstnání na hlavní pracovní poměr , DPP 

 odpovídající nanční ohodnocení - perspek vní zaměstnání 

 pravidelnou výplatu mzdy vždy v termínu  

 příspěvek na stravenky a čištění uniformy po zkušební době, řádné pla-
cení zákonných příplatků (za práci přesčas, ve svátek, za noční práci aj.)  

Předpoklady pro uzavření pracovního poměru: 

 Trestní bezúhonnost 

 Kvali kace 68-008-E Strážný výhodou (možnost vykonat před nástu-
pem přes G4S) 

 ŘP sk.B - podmínkou 

 OBJEKT V KAPLICI 

Bezpečnostní pracovník/Strážný 
Využijte možnost získat zajímavou a perspek vní práci v nadnárodní společnos . 

Kontakt: 

 

Ing. Ivana Slavíková, Manažerka náboru 

Tel.:  724 793 669 
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Realitní kancelář Proxima nabízí k prodeji prostorný rodinný dům se
zahradou v klidné části Kaplice. Celková plocha pozemku včetně zastavěné

plochy činí 1.012 m2. Rodinný dům má dvě obytná patra a je částečně
podsklepen. U domu se nachází zastřešená pergola pro  posezení, zahrádka a

samostatně stojící garáž. Větší udržovaná zahrada je umístěna přes silnici; u

domu je  stání pro dva osobní automobily.

Cena: 4.300.000 Kč
Pro více informací a domluvu prohlídky kontaktujte realitní kancelář.

Z nabídky realitní kanceláře Proxima vybíráme: 

prodej RODINNÉHO DOMU V Kaplici

Detail nemovitosti

Realitní kancelář Proxima 
Náměstí 206, 382 41 Kaplice

Tel. 725 788 141
info@proxima-kaplice.cz

           
                                                                                                                                                         

     

 

    

 
 

Hydraulika a Letecká technika  
– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 

 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
    Konstruktér projektant 
    Pracovník výrobního controllingu 
    Technický pracovník kontroly 

 
na výrobní pozice : 
 

   Skladový dělník 
   Operátor CNC strojů 
   Manipulační dělník 
   Seřizovač 
   Soustružník 
   Zkušební mechanik 
   Ostřič nástrojů 

 
Více na www.jihostroj.com 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v 

průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: tel.: 380 340 725 kratka.monika@jihostroj.cz 
 

VVÁVÁŽVÁŽEVÁŽENVÁŽENÍVÁŽENÍ SVÁŽENÍ VÁŽENÍ SPVÁŽENÍ SPOVÁŽENÍ SPOLVÁŽENÍ SPOLUVÁŽENÍ SPOLUPVÁŽENÍ SPOLUPRVÁŽENÍ SPOLUPRAVÁŽENÍ SPOLUPRACVÁŽENÍ SPOLUPRACOVÁŽENÍ SPOLUPRACOVVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCIVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI AVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHOVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PAVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘIVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI,VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEMVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEMEVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁMVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁM ZVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁM VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁM ZAVÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁM ZA VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DĚKUJEME VÁM ZA  
SSPSPOSPOLSPOLUSPOLUPSPOLUPRSPOLUPRÁSPOLUPRÁCSPOLUPRÁCISPOLUPRÁCI VSPOLUPRÁCI SPOLUPRÁCI V LLELETLETOLETOŠLETOŠNLETOŠNÍLETOŠNÍMLETOŠNÍM RLETOŠNÍM LETOŠNÍM ROLETOŠNÍM ROCLETOŠNÍM ROCELETOŠNÍM ROCE,LETOŠNÍM ROCE, PLETOŠNÍM ROCE, LETOŠNÍM ROCE, PŘLETOŠNÍM ROCE, PŘELETOŠNÍM ROCE, PŘEJLETOŠNÍM ROCE, PŘEJELETOŠNÍM ROCE, PŘEJEMLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEMELETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKYLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HOLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚLETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚ LETOŠNÍM ROCE, PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚ 
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Jana Slavíková
T: 605 252 401

Danuše Stočesová
T: 777 298 027

RE/MAX Dynamic, Kostelní 126, Kaplice www.remaxbudejovice.cz

Přejeme Vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok. 
Děkujeme za Vaši projevenou
důvěru a jsme tu pro Vás
i v roce 2021

Pf 2021

Dynamic
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Přejeme Vám krásné Vánoce

Těšíme se 
Také se těšíte na trochu vánoční 
pohody a relax s talířem voňa-
vého cukroví? To si totiž po 
tomto hektickém roce zaslouží-
me určitě všichni. Blížící se 
svátky jsou ideálním časem na 
to, abychom si odpočinuli od 
práce, starostí, i nejrůznějších 
vládních nařízení a strávili hezké 
chvíle se svou rodinou. 

V HAUSERu jsme tímto nepřed-
vídatelným rokem prošli úspěš-
ně zejména díky úžasnému 
nasazení našich kolegyň a 
kolegů. Podařilo se nám posta-
vit jednu novou budovu, vybu-
dovat elektronicky řízený sklad, 
zajistili jsme si dostatek nových 
zakázek na největším chladíren-
ském  veletrhu v Düsseldorfu,
a v neposlední řadě jsme zvládli    

vyrobit a dodat spoustu skvě-
lých produktů.  
Radost nám dělá i to, že jsme 
jako firma stabilní, za poslední 
rok  jsme se opět rozrostli a 
mohli jsme dát šanci absolven-
tům v rámci našeho nového 
trainee programu.
Jako skupina HAUSER jsme 
tento rok také adoptovali tučňá-
ky královské. Konkrétně v 
zoologické zahradě Schön-
brunn. Symbol tučňáka nás totiž 
provází už téměř 75 let a v době 
zavřených zoologických zahrad 
jsme tak alespoň symbolicky 
chtěli podpořit tyto přátelské a 
veselé tvory. 
A co náš čeká příští rok? V rámci 
firmy je jisté, že náš čeká další 
růst. Budeme mít řadu nových 

pracovních míst a budeme dále 
investovat do rozvoje kaplické-
ho výrobního závodu. Už teď 
máme například na začátek 
roku naplánovaný nákup nových 
strojů do našeho centra na 
zpracování plechů, abychom 
mohli dál navýšit výrobní kapa-
city.
Celkově máme spoustu plánů a 
na nový rok se opravdu těšíme! 

Přejeme Vám, abyste se na 
nový rok také měli proč těšit a 
za celou společnost HAUSER a 
celý management Vám přejeme 
krásné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví a spokojenosti 
do nového roku 2021.


