
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nové webové stránky Kaplice  
 

Vážení spoluobčané města Kaplice, 
na stránky tohoto zpravodaje od doby zvolení do funkce starosty 
města přispívám poprvé. Ve funkci starosty působím přibližně půl 
roku a mockrát si vzpomenu na slova mého předchůdce pana starosty 
Jiskry, který vždy říkal, že zorientovat se na radnici trvá přibližně dva 
roky. I já sám musím uznat, že s mou činností v této funkci jsem byl 
schopen se pouze zorientovat v části výkonu státní správy, ale i 
samosprávy, přestože mi tyto věci nebyly úplně cizí.  
Možná některým z vás schází sloupek starosty o celkovém dění ve 
městě. V našem volebním programu jsme si vytkli některé cíle, 
z nichž jedním bodem byla obnova městských stránek, včetně 
diskuzního fóra. Zde bych chtěl jen uvést, že jsme k této změně 
přistupovali s maximální zodpovědností, tak aby i tyto stránky byly 
co nejatraktivnější pro naše čitatele.  
Oficiální internetové stránky města Kaplice prošly plánovanými 
komplexními úpravami a od 1. září 2011 jsou spuštěny do ostrého 
provozu. 

pokračování na str. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sloupek KIC Kaplice 
 

V kulturním sloupku se tentokrát s poděkováním ohlédneme za 
několika proběhlými akcemi z druhé poloviny prázdnin. Rádi 
bychom poděkovali Kapličákům za podporu kultury v Kaplici. Velmi 
slušné návštěvnosti se těšily páteční hudební večery na radničním 
dvorku (country večer se skupinou Harley Vládi Růžičky, večer s 
kapelou JazZÍKAspol), velký zájem byl také o Renesanční 
radovánky. Turnaje v plážovém volejbale v areálu koupaliště se v 
sobotu 20. srpna zúčastnilo na 400 lidí.   
Velké poděkování patří těmto firmám a osobám, které a kteří přispěli 
k dobré pohodě, organizaci a dalšímu zajištění zmíněných letních 
akcí. Panu Pexovi za občerstvení při hudebních večerech na 
radničním dvorku, sponzorům volejbalového turnaje Hostinci U Růže 
Rožmitál na Šumavě, Hotelu Zlatý Kříž, fi Wefel s.r.o. a především 
hlavnímu sponzoru firmě ALUPLAST Kaplice s.r.o., která tuto akci 
finančně zajistila. Mediálním partnerem turnaje bylo Hitrádio Faktor 
Jižní Čechy. Dále děkujeme organizačnímu týmu, zvláště rodině 
Kopúnů, kteří akci zajistili po sportovní stránce.    

KIC Kaplice  
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   Nové webové …    pokračování ze str. 1  
 

Konkrétně došlo k modernizaci grafiky, jejíž součástí je přehlednější 
seskupení všech podstránek do příslušných kategorií jako např. 
městský úřad, kultura, sport, pro turisty a dalších. Vylepšeno a 
zvýrazněno bylo vyhledávání pomocí klíčových slov, jež na tak 
rozsáhlém webu urychlí nalezení požadované informace. Již při 
vstupu na úvodní stránku si nyní může návštěvník webu povšimnout 
aktuálních témat k diskuzi či nových fotek ve fotogalerii. Diskuzní 
fórum bylo taktéž celé přepracováno a využívá platformy Disqus, jež 
na svých stránkách provozují i světová média jako CNN, Time (u nás 
pak např. Český rozhlas) a umožní Vám se do diskuze snadno 
přihlásit pomocí Vašeho e-mailu, Facebooku nebo třeba Google účtu. 
Témata k diskuzi budou nyní vždy pevně dána (některá z nich budou 
dlouhodobá, jiná - ke konkrétnímu problému - jen na určité období). 
Pokud Vám však některé z témat nebude vyhovovat, máte zde 
možnost zaslat nám námět na téma nové. Aktuálními tématy jsou: 
Práce volených zástupců a činnost Městského úřadu (Vaše přání a 
poznatky při jednání se zastupiteli a pracovníky města a MěÚ), 
Rozvoj města (výstavba, návrhy úprav veřejných prostranství apod.), 
Kultura ve městě a Sport ve městě. Na Vaše příspěvky a komentáře 
se budeme snažit reagovat. Žádáme Vás však pouze o věcné 
příspěvky na dané téma a s přihlédnutím k etiketě slušného chování, 
jež byla pro některé diskutující v původním fóru občas problém. 
V opačném případě si vyhrazujeme právo dané příspěvky mazat. 
Pevně věřím, že s novými stránkami a novým diskuzním fórem se 
nám podaří vykročit vpřed k lepší a přehlednější komunikaci a žití 
v našem krásném městě. 

Bc. Pavel Talíř, starosta města  
 

  „Ob čan se ptá – radnice odpovídá“  
 

Vážení občané města Kaplice 
Někteří zastupitelé, hlavně naše zastupitelky poslaly otevřený dopis 
radnici s dotazem ohledně kácení městské zeleně a především 
krásných vzrostlých stromů např. takových jako stály u kaple sv. 
Josefa a Barbory. Někteří z vás jste jistě zaznamenali i na stanici 
RTA mediální vstup o kácení vzrostlých lip u této kaple. Při plnění 
pracovních povinností po městě jsem zastavován a dotazován 
ohledně kácení stromů, ale i jiných záležitostí. Proto považuji za 
důležité tak jak jsem odpověděl zastupitelům, tak i některým 
občanům města, abych toto uvedl i v našem zpravodaji. Zprávu 
předkládám pouze v odpovědích na vznesené otázky od zastupitelek 
a i tyto odpovědi plně pokrývají otázky spoluobčanů.  
 

1. Důvodem k pokácení lip v parčíku při ZUŠ a dalšího kácení 
v intravilánu města byl dendrologický posudek, který si nechal 
zpracovat Odbor správy majetku Městského úřadu Kaplice (dále 
jen odbor majetku) od společnosti BAOBAB – péče o zeleň 
s.r.o., se sídlem Únětice 3, 252 62 Horoměřice. V odborném 
posudku bylo uvedeno následující: ,,Provozní bezpečnost 
šetřeného stromu je na kritické úrovni. Vzhledem k vážnému 
poškození báze a vysoké pravděpodobnosti narušení kotvících 
kořenů nelze vyloučit statické selhání stromu.“ 

2. Občané nebyli o této akci informováni, neboť k pokácení se 
přistoupilo velmi operativně, aby se předešlo případnému 
poškození majetku nebo zdraví občanů města Kaplice, což 
považujeme za prvořadý úkol každého města. 

3. Je zcela samozřejmé, že město za každý pokácený strom provádí 
náhradní výsadbu, aby do jisté míry nahradilo ekologickou 
újmu, která pokácením stromu vznikne. Na místě samém budou 
odfrézovány kořeny a provedena výsadba vhodných dřevin. Pro 
ilustraci v roce 2010 vynaložilo město Kaplice na náhradní 
výsadbu dřevin finanční prostředky ve výši 72.000,- Kč a 
v letošním roce již cca 60.000,- Kč. 

4. Obě lípy srdčité byly pokáceny neodkladně na základě 
odborného posudku, který konstatoval nedobrý zdravotní stav a 
možnost jejich pádu, a proto nečekalo se na období vegetačního 
klidu.  

5. Žádost o pokácení nebyla podána, neboť výsledek posudku plně  
odůvodňoval postup ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nesouhlasím s názorem některých občanů, že se z centra města 
stává asfaltově – betonová rezervace. Při komplexním pohledu 
na město Kaplice se ve skutečnosti jedná o město s velkým 
rozsahem městské zeleně. Při dodržení současně platného 
právního řádu nelze vysazovat zeleň libovolně (nejsem si jist, že 
by v dnešní době bylo účelné, efektivní a věci prospěšné sázet 
stromy ve frekventovaných ulicích jako je Linecká ulice, která 
ani není v majetku města Kaplice, případně Dlouhá ulice, nebo 
na parkoviště naproti poště). Co se týče kácení vzrostlých 
stromů, jedná se vždy o komplexní a kompetentní rozhodnutí, 
které je výsledkem zvážení všech relevantních skutečností 
nikoliv pocitů a dojmů a v žádném případě je nelze nazvat 
autoritativním rozhodnutím od stolu. 

7. Jak již bylo uvedeno v několika předchozích odpovědích, 
jednalo se o velmi operativní rozhodnutí, aby bylo zabráněno 
případným škodám.  

8. Odbor majetku si nechal zpracovat cenovou nabídku od 
společnosti BAOBAB – péče o zeleň s.r.o., se sídlem Únětice 3, 
252 62 Horoměřice na komplexní posouzení cca 700 stromů na 
pozemcích v majetku města Kaplice. Výsledná cena činí 
184.400,- Kč bez DPH. Je však otázkou, zda vynaložení tak 
vysokých finančních prostředků je v dnešní složité ekonomické 
situaci opodstatněné. Bude ještě otázkou diskuze, zda nechat 
provést tuto inventarizaci nebo postupovat jako do současnosti, 
kdy jsou zpracovávány odborné posudky na stromy v lokalitách 
s vysokou koncentrací pohybu občanů, což možná není z jistých 
pohledů úplně koncepční řešení. 

9. U kácení lip byly přítomny Bc. Dagmar Štrbačková a Ing. Eva 
Bímová, které přímo na místě odpovídaly občanům na jejich 
dotazy ohledně kácení. 

 
Domnívám se, že úsudek o zdravotním stavu stromů nelze opírat o 
skutečnosti, zda v minulosti strom přečkal orkán Kyril či jinou 
přírodní pohromu, ale je nutné vycházet z odborných posudků 
autorizovaných osob a poté je na místě operativní nikoliv 
autoritativní rozhodnutí. Možná by bylo dobré uvést, že tak jako 
stárne člověk, tak stárnou i stromy a každý má svůj čas vyměřený.  
Doufám, že odpovědi na Vámi vznesené dotazy jsou dostatečně 
osvětlující. 

Bc. Pavel Talíř, starosta města 
 

   Oznámení o p řistavení  
 

velkoobjemových kontejnerů 
 

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci září budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery v níže uvedených osadách: 
8.9. – 12.9.2011 Žďár, Pořešínec a  Pořešín 
15.9. – 19.9.2011 Rozpoutí, Hubenov a Blansko 
22.9. – 26.9.2011 Hradiště, Mostky a Dobechov 
Do kontejnerů je zakázáno vhazovat elektrospotřebiče, zářivky, 
vytříděný papír, sádrokarton, pneumatiky, baterky, nebezpečné 
odpady (např. různé obaly od škodlivin, zbytky barev a olejů, olejové 
filtry apod.). Tyto odpady lze zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře 
města Kaplice. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí odboru ŽPaÚÚP 

 
   Termíny svozu odpadu 
 

Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu 
ve 2. pololetí roku 2011 (papír, sklo a PET láhve). 
 

Měsíc         Vývoz papíru   Vývoz skla  
Září   1. + 15. + 29. 9. 26. 9.  
Říjen  13. + 27. 10. 24. 10.  
Listopad  10. + 24. 11. 21. 11.  
Prosinec  8. + 22. 12. 19. 12.  
 

Vývoz PET  lahví - pravidelný odvoz každé pondělí 
 

Ing. Žižková Eva, referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice 
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6. úterý Komedie USA    125 min.   

20.00 hod. ŽENY SOBĚ 
 Zatímco se život Annie rozpadá na stále menší kousky, 

její nejlepší kamarádka chystá svatbu. Vybrat smolařku 
Annie, aby jí s přípravami pomohla, nebyl ten nejlepší 
nápad… Režie: P. Feig. Hrají: R. Byrne, M. Rudolph 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno   
7. středa Drama Slovensko / Česko   107 min.   

20.00 hod. CIGÁN   
 Příběh čtrnáctiletého Adama z chudé romské osady, jež 

mu v životě skýtá jen dvě radosti: kroužek boxu a stejně 
starou kamarádku Julku. Adamův život se ale radikálně 
změní po násilné smrti otce… Režie: M. Šulík. Hrají: J. 
Mižigár, M. Gulyas, M. Jarábeková  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
13. úterý Romantické drama V. Británie   120 min.   

20.00 hod. JANA EYROVÁ  
 Nezlomná Jane nachází místo jako guvernantka na 

panství Thornfield, které patří démony stíhanému 
Edwardu Rochesterovi. Mezi oběma se postupně rodí 
silné pouto, zasáhne ale osud… Režie: C. Fukunaga. 
Hrají: M: Wasikowska, M. Fassbender, J. Bell, J. Dench  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno   
14. středa Promítání pro děti  / ČESKÉ ZNĚNÍ     91 min.   

18.00 hod. KUNG FU PANDA 2 
 Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího 

bojovníka a společně s pěti přáteli hájí rodné údolí. 
Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, 
který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla 
pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu. Režie: J. Yuh 

 Vstup 70,- Kč 
20. úterý Komedie USA    92 min.   

20.00 hod. ZKAŽENÁ Ú ČA  
 Komedie o učitelce, která má spíš než k dětem kladný 

vztah k alkoholu, drogám a lehce vydělaným penězům. 
Právě se chystá přejít do útoku a sbalit sympatického 
kolegu… Režie: J: Kasdan. Hrají: Cameron Diaz, J. 
Segel, J. Timberlake, T. Lennon  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno   
21. středa Akční krimi USA   93 min.   

20.00 hod. MECHANIK ZABIJÁK  
 Arthur Bishop je elitní zabiják s unikátním talentem pro 

čisté odklízení cílů. Když však zabijí jeho rádce a 
kamaráda Harryho, další úkol si zadává on sám: 
zodpovědní budou pykat! Jeho mise se však 
zkomplikuje, když se Harryho syn, Steve, k němu přidá 
se stejnou touhou po pomstě a odhodláním přiučit se 
Bishopovu řemeslu. Režie: S. West. Hrají: J. Statham, B. 
Foster, D. Sutherland  

 Vstup 75,- Kč, mládeži nepřístupno 
27. úterý Dobrodružný film VB/USA ČESKÉ ZNĚNÍ  130 min.   

19.00 hod. HARRY POTTER  
 A RELIKVIE SMRTI č. 2 
 Nikdo už není v bezpečí, je to ale Harry Potter, kdo bude 

možná muset v rozhodující bitvě s Lordem Voldemortem 
podstoupit oběť největší... Režie: D. Yates. Hrají: D. 
Radcliffe, E. Watson, R. Grint, A. Rickman    

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno   
 

Na říjen připravujeme: BARBAR CONAN, AUTA 2, ŠMOULOVÉ, 
STROM ŽIVOTA, ZROZENÍ PLANETY OPIC a další 

 

 
 
 
 
 
 

3. září, sobota     od 10.00 hodin 

ŠACHOVÝ TURNAJ V RAPID ŠACHU  
5. ročník na 7 kol 2 x 20 minut. Prezentace 9.00 – 9.45 hod. Zajímavé 
ceny. Možnost oběda a občerstvení v místě. Přihlášky lze zaslat na: 
vaclavlefler@quick.cz. Pro nepřihlášené povinnost šachová souprava 
a hodiny pro pár. Pořádá ŠO Spartak Kaplice a KIC Kaplice 
Kulturní dům Kaplice    Startovné 50,- Kč 
 

5. září, pondělí    od 21.00 hodin  

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE  
Navštivte expozici představující historická řemesla, dřívější život na 
kaplickém venkově a „selskou světnici“ za svitu luceren.  
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní     vstup 20,- /10,- Kč  
 

15. září, čtvrtek  od 19.00 hodin  

JAROSLAV 
SVĚCENÝ 
Benefiční koncert  
pro Charitu Kaplice 
Koncert houslového virtuosa. Předprodej 
vstupenek v infocentru. Vstupné 150,- Kč 
Pořádá Charita Kaplice   
Kulturní dům Kaplice      
 

 

ZMĚNA ZAČÁTKU KURZU !    16. 9.  
 

 

Od 16. září, pátek (10 lekcí každý pátek) od 18.00 hodin  

TANEČNÍ KURZ PRO ZA ČÁTEČNÍKY 
Standardní tance: waltz, tango, valčík, quickstep a latinsko-americké 
tance: samba, cha-cha-cha, rumba, jive, blues. Lektoři: Mgr. Tomáš 
Ryneš a Jana Bátovská, DiS.   
Kulturní dům Kaplice       Cena kurzu 1600,- Kč 
 

17. září, sobota      14:00 - 20:00 hodin 

BABÍ LÉTO (KAPLICKÝ ŠOKEC)  
Vystoupení mladých hudebních kapel a skupin v městském parku 
navazuje na loňský úspěšný „Kaplický šokec“. Zajištěno občerstvení,  
Vystoupí kapely:  
CRIME AND SMOKER APEX OF TREASON 
VIKTORIE  KYANID (?) 
STRONG COFFEE FUNKY PARLIAMENT 
Městský park Kaplice   VSTUP ZDARMA 
 

 

PŘIPRAVUJEME: komedii Nebyla to pátá, byla to 
devátá s R. Hrušínským a J. Švandovou a zábavný 
pořad se Zdeňkem Izerem a Šárkou Vaňkovou 

 

   Pozvánka do Archy  
 
Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
 

Modlitba Páně   
27. ekumenický večer  
Čtvrtek 1. září v 19.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  
 

Po stopách exulantů v Lužici  
Přednáška. Naším hostem bude Daniel Freitinger, evangelický farář v 
Kaplici, který v červnu navštívil Herrnhut a okolí. Vstupné 
dobrovolné.  
Čtvrtek 22. září v 18.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa  
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
září 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
Změna programu vyhrazena     září 
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   Kurz orientálních tanc ů  
 

Nové kurzy orientálního tance v ALUPLASTU od 25. září 2011 
Začátečnice  18.00 – 19.30 hodin 
Pokročilé  19.30 – 21.00 hodin 
Kontakt: 604 102 515, e-mail: damayanti@seznam.cz  
www.orientaldancekaplice.webnode.cz  
 

 
   Tvoření s pedigem 2 
 

Výtvarná dílna, zaměřená na základy pletení z pedigu, se uskuteční 
v úterý 20. 9. 2011 v 19.00 hodin v dětském oddělení. Cena kurzu 
140,- Kč. Každý si domů odnese nejméně jeden hotový výrobek. 
(Ošatky, košíčky, zvonečky…) 
Zájemci se mohou přihlásit závazně v Městské knihovně v Kaplici na 
tel. 380 312 641 nebo na adrese knihovna@mestokaplice.cz a to 
nejpozději do 12. 9. 2011 (z důvodu objednání materiálu, omezený 
počet zájemců  ☺) 

Městská knihovna Kaplice  

 
 
 
 
 
Dům dětí a mládeže Kaplice přeje všem školákům i jejich rodičům 
úspěšný vstup do nového školního roku. Zápis do kroužků probíhá v 
týdnu od 5. 9. - 9. 9. 2011 /od 8.00 - 17.00 hodin/ přímo v DDM. 
Kroužky začínají 12. 9. 2011 a končí 31. 5. 2012.  
 

Sport 
Judo – výuka základů sebeobrany 
Florbal – pro děti od 2. třídy   
Sportovní hry – všeobecná sportovní průprava, 1. – 5. třída 
Stolní tenis – pro děti od 2. třídy  
Badminton – od 3. třídy 
Atletika  - od 2. třídy  
Šachy – od 4. třídy  
  

  Hudba, divadlo 
Flétničky –  od 6 let, skup. 4 dětí      
Pěvecký sbor – od 2. třídy 
Klávesy, klavír, akordeon – od 3. třídy  
Kytary  – základy komorní a doprovodné hry se zpěvem  
Dividélko – dram. hry a divadlo pro děti od 1. třídy ZŠ   
Dividlo  - dram. hry a divadlo pro děti od 5. třídy ZŠ       
Podivínek - dram. hry, divadlo + výtv. tvoření od 1. třídy 
Podivín - dram. hry, divadlo + výtv. tvoření  od 5. třídy 
 

Tanec 
HIP-HOP  – 5-7 let, 8-11 let, 12-15 let  
Aerobic pro předškoláky – od 4 let  
Cvičeníčko s Peťou – cvičení s hudbou pro rodiče a děti  
Na soutěže s aerobicem 
Zumba (aerobic s latinsko-americkými prvky) 
 

Estetika, tvořivost 
Zapomenutá řemesla – kreativní tvoření pro děti od 4. třídy 
Keramika  – dílničky pro děti od 1. třídy / dle pokročilosti   
Pastelka – hra s barvou, od 1. třídy   
Kuřátka – výtvarka pro nejmenší 4 – 6 let  
Keramické tvoření pro předškoláčky  
Hrátky s papírem –  od 6 let 
Tkalcovská dílna – pro děti, mládež a dospělé, základy tkaní 
prostírek, koberců  
Keramika  – volná dílna  pro mládež a dospělé, 10 lekcí  
Tvořeníčko – z korálků a drátků, od 3. třídy 
Hrátky s proutky,  pedigem, drhání…                   
 

Ostatní 
Letečtí modeláři – výroba házedel  
Rybáři –  od 2. třídy 
Jóga v denním životě – pro mládež a  dospělé 
Rehabilitační cvičení – rehabilitační cvičení pro mládež a dospělé  
Anglický jazyk – pro začátečníky i pokročilé 
Německý jazyk – pro začátečníky i pokročilé 
 

Kroužky vedou naši dlouholetí externisté, pedagogičtí pracovníci, 
aktivní sportovci, popř. studenti VŠ.  
 
V sezoně 2011/2012 připravujeme:   
 

Podzim: Večerní běh Kaplicí – 44. ročník, Drakiáda, Halloween, 
Výtvarná soutěž Podzimníček 
Zima: Adventní dílna, Čertovské hrátky - pro členy ZÚ DDM, 
Vánoční jarmark - hudební vystoupení a výtvarná výstava dětí z 
kroužků DDM, Karneval pro nejmenší, Akademie DDM 
Jaro: Velikonoční dílna, Kaplické hrátky, Čokoládová cena – soutěž 
v judu 
Léto: Loučení s Domečkem, hudební vystoupení a výtvarná výstava 
dětí z kroužků DDM, Kotlina cyklokros, Den dětí 
 

Další činnost DDM: zábavné, kulturní, zájezdové, prezentační, 
soutěžní akce pro veřejnost, letní tábory. Sledujte naše propagační 
materiály a webové stránky 

 

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 

 

Pozdrav z letního tábora DDM Kaplice 
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   Informace ke kácení strom ů 
 

Odbor správy majetku Městského úřadu Kaplice (dále jen ,,odbor 
majetku“) nechal zpracovat dendrologické posudky od společnosti 
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o., se sídlem Únětice 3, 252 62 
Horoměřice na stromy, kde je vysoká frekvence pohybu obyvatel a 
kde by mohlo dojít  k vysokým škodám na majetku občanů či města. 
Na základě tohoto posudku, který u některých stromů konstatoval 
kritický zdravotní stav a nevyloučil jejich statické selhání, přistoupil 
odbor majetku ve spolupráci s Technickými službami Kaplice spol. 
s r.o. k operativnímu zásahu a tyto nebezpečné stromy byly a jsou 
postupně káceny. Tento postup je zcela v souladu s ust. § 8 odst. 4 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Na základě dendrologického posudku byly pokáceny 2 lípy srdčité 
(Tilia cordata) v parčíku u Lidové školy umění a 1 lípa srdčitá 
v městském parku. Dále bude pokáceno 5 stromů na koupališti. 
Dendrologický posudek dále určil několik stromů, u kterých je nutné 
provést opatření ve formě redukčních a odlehčovacích řezů případně 
instalování bezpečnostních vazeb. 
Za pokácené stromy provádí město Kaplice náhradní výsadbu na 
vhodných plochách, na kterou v roce 2010 vynaložilo finanční 
prostředky ve výši 72.000,- Kč a v letošním roce již cca 60.000,-Kč. 

Ing. Lukáš Bodnár, vedoucí odboru ŽPaÚÚP 
 

   Sociální služby  
 

budou na Kaplicku dostupnější  
 

V květnu tohoto roku začala Charita Kaplice ve spolupráci s Městem 
Kaplice realizovat projekt „Komunitní plánování sociálních služeb 
v ORP Kaplice“. Projekt, který je financovaný z Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, má zajistit dostupnější sociální služby pro obyvatele 
Kaplicka, a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení. 
 

Pro obce na Kaplicku existuje v současné době Komunitní plán až do 
roku 2013. Projekt, který Charita Kaplice ve spolupráci s městem 
Kaplice uskutečňují, doplní současný plán o nové údaje a zároveň 
budou v jeho průběhu připraveny podklady pro zpracování 
Komunitního plánu na období 2013 – 2018.  
Díky metodě komunitního plánování lze navrhovat sociální služby na 
míru, tzn. tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám 
jednotlivých občanů. „Kvalitně zpracovaný Komunitní plán je 
významným podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Jihočeského kraje, který je součástí žádostí o dotaci 
ze státního rozpočtu i Evropského strukturálního fondu“, upřesňuje 
ředitelka organizace Charity Kaplice Marie Froulíková, která se 
přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského 
kraje účastní jako manažer pracovní skupiny. 
Nad komunitním plánem se potkávají zástupci měst a obcí, 
organizace, které zajišťují sociální služby, dále pak lidé, pro které 
jsou tyto služby určeny a v neposlední řadě i široká veřejnost. Jedná 
se zde o tzv. princip triády . 
Pracovní skupiny a řídící skupina se budou setkávat po celé dva roky 
realizace projektu. Jejich činnost je zaštítěna metodikem komunitního 
plánu Zdeňkem Říhou, který má téměř desetileté zkušenosti 
s plánováním na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností, ale i 
kraje. 
Výslednou podobu Komunitního plánu budou mít možnost 
připomínkovat i občané a to v plánovaných Veřejných 
projednáváních. 
Průběžné výstupy procesu Komunitního plánování budou 
publikovány na webových stránkách projektu, ale i na facebookovém 
profilu, nástěnkách měst a obcí nebo v místních zpravodajích. 
Občané získají další informace i na webových stránkách svých obcí. 
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda převzatá z Velké 
Británie, v České republice začaly vznikat první plány sociálních 
služeb již v roce 2001. 

Marie Froulíková, ředitelka organizace, tel. 731 604 509, 
marie.froulikova@charitakaplice.cz 

 

   Povinnosti podnikatel ů  
 

Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 
180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi - oblast 
spotřebitelského úvěrování  
 

Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se 
mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novou právní 
úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je 
specifickým státním orgánem určeným pro řešení vymezeného 
okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast 
spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob, na které se 
zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při 
nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru. Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu s ustanovením § 19 
citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi 
nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, 
poskytnout své zákonem dané identifikační údaje (jako je např. 
obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání 
aj.). Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném 
arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách 
www.finarbitr.cz. Jak vyplývá z přechodných ustanovení k citované 
novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které dosud nebyly 
povinny splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí 
splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely 
zákona.  
Splnění výše uvedené informační povinnosti vůči finančnímu 
arbitrovi se vztahuje jak na stávající podnikatele vykonávající 
činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost 
vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele podnikající 
dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací 
živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci 
oboru činnosti č. 47. „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v 
rámci oboru činnosti č. 70. „Služby v oblasti administrativní 
správy a služby organizačně hospodářské povahy“. Uvedené 
podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační 
povinnost splnit nejpozději do 1. 10. 2011 a po tomto termínu vždy 
nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora 
citovanou vázanou živnost. Za nesplnění informační povinnosti může 
být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta 
až do výše 1.000.000,- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze 
zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.  
Vzhledem ke shora uváděným skutečnostem považujeme za nutné 
podnikatele, jichž se předmětná informační povinnost týká, tímto 
způsobem upozornit.  

Ludmila Zábušková  
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Kaplice 

 
 

   Nový „infokiosek“ na radnici 
 

V minulých dnech bylo ve vstupních prostorech radnice umístěno a 
zprovozněno informační zařízení, tzv. infokiosek, který umožní 
občanům získat základní informace o životě ve městě, o činnosti 
Městského úřadu, samosprávy apod.,  zhruba v rozsahu webových 
stránek města. Postupně budou doplňovány informace pro turisty, 
cykloturisty i ostatní návštěvníky města. Prostor zde dostanou i 
občané města, kteří mohou své náměty a příspěvky k dalšímu 
rozšíření či doplnění informací v infokiosku předávat na podatelnu 
městského úřadu. Databáze informací bude průběžně doplňována a 
aktualizována. 
Věřím, že toto zařízení přispěje k větší transparentnosti činností 
městského úřadu i samosprávy, zlepší a zpříjemní komunikaci 
občanů s radnicí.  

Václav Malík, tajemník MÚ 
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   20 let sdružení Svépomoc Kaplice  
 

Uplynulo 20 let velmi bohaté a prospěšné činnosti Zájmového 
sdružení důchodců Svépomoc Kaplice 
Je velmi obtížné v několika řádcích vyjádřit vše, co bylo vykonáno 
obětavou prací pro početný kolektiv důchodců v Kaplici a okolí. 
Ustavující schůze sdružení se uskutečnila při zájezdu tří autobusů do 
Znojma v září 1991 za účasti 107 členů. Hlavním posláním tohoto 
sdružení je naplňovat volný čas seniorů podle jejich zájmů a zálib. 
Počet členů se pohybuje kolem dvou set, z toho až dvě třetiny žijí 
osaměle, z čehož jsou tři čtvrtiny žen.   
Kdo nepoznal samotu ve stáří, kdy přijde člověk o svého nejbližšího, 
těžko pochopí, že se jedná o nejtěžší období života. Proto těm, kteří 
s organizací této činnosti začali a dnes i nadále pokračují, patří při 
této příležitosti velké poděkování. Poděkování náleží zakládajícím 
členům, a to: panu Jaroslavu Jeníčkovi s manželkou, paní 
Kudláčkové, panu Děkanovi, panu Španengerovi, panu Krmelovi, 
paní Drhovské a paní Stropkové. 
Prvním předsedou zájmového sdružení po dobu dvou let byl pan 
Špulka. Před ustavující schůzí bylo nutné zajistit řadu obsahových a 
organizačních záležitostí, např. registraci u MV (25.6.1991), napsat 
stanovy a další. 
Zásadní vliv na vznik tohoto sdružení měli první heligonkáři, mezi 
které patřili panové Děkan, Charuza, Čajan, paní Plzáková a dále pan 
Koza, pan Kohout, pan Pivec. Tito lidé se scházeli již od roku 1988 
v různých rodinách, v menších hospůdkách, pod radnicí, zhruba 3 
roky hráli v restauraci U Paroha a od října 1995 až dosud v bývalých 
jeslích u parku. Získat místnost pro takovou činnost nebylo snadné, 
avšak panu Markovi se to podařilo. Pan Marek byl předsedou 
sdružení plných 15 let. Nyní tuto funkci zastává pan Balák za pomoci 
paní Kudláčkové, paní Valáškové, paní Jeníčkové a dalších členů.  
 

Hlavní činnost spočívá v pravidelných úterních setkáních v klubu, 
kde dříve bývaly různé besedy na poučná témata. Při setkáních se 
povídá o životních radostech a starostech, dobrou náladu vytváří 
obětaví muzikanti, mezi které nyní patří paní Plzáková, panové 
Čajan, Pivec, Kohout, Císař, Kovář, dříve i pan Frank. Kromě toho 
jsou také organizovány tématické zájezdy na různá místa, kam se 
jezdí jedním, někdy až třemi autobusy. Členové např. jezdili i na 
týdenní zájezdy do termálních koupelí v Podhajské na Slovensku.  
Činnost sdružení se postupně rozšiřovala i na spolupráci se širokým 
okolím jako je Benešov nad Černou, Chvalšiny a také s organizací 
seniorů v Českém Krumlově či Vimperku. Z těchto míst se zájemci 
zúčastňují pravidelných tanečních zábav v našem městě, a to na plese 
v lednu, na březnovém setkání při oslavě MDŽ, na 1. máje, u 
příležitosti oslavy Dne seniorů, 1. října a v rámci vánočních svátků. 
Naše sdružení na oplátku jezdí při různých příležitostech k nim.  
Při výročí narození členů sdružení jsou předávány každý měsíc 
blahopřání a dárky. 
Tato dlouholetá a velmi záslužná zájmová činnost sdružení je velkým 
zdrojem uspokojování a doplňování života ve starším věku, o čemž 
svědčí stále větší a větší zájem lidí, někteří z nich ještě nejsou 
v důchodovém věku. 
Zájmové sdružení důchodců při této příležitosti děkuje všem 
obětavým funkcionářům sdružení, vedení města, jeho občanské 
komisi, mnoha podnikům a organizacím za podporu a pomoc. 
Pro občany, kteří mají zájem se o činnosti sdružení dozvědět více, je 
v klubu dostupná bohatá písemná a fotografická dokumentace ve 
formě kroniky a dalších záznamů. 
Činnost zájmového sdružení důchodců Svépomoc Kaplice je 
ekonomicky samostatná, bez dotací, kromě příležitostních darů. 
Závěrem, vážení spoluobčané, je nutné říci, že léta života běží 
každému z nás. Snažme se proto žít v dobrém zdraví a optimismu i 
v této složité době. Nám dříve narozeným k tomu pomáhá aktivní 
vyžití v tomto kolektivu. 
Na konec se omlouvám desítkám členů, které nelze všechny 
vyjmenovat a kteří se v různých funkcích dříve i nyní úspěšně 
podílejí na této prospěšné činnosti. 
Na uplynulých 20 let strávených ve sdružení důchodců Svépomoc 
Kaplice zavzpomínal  

Antonín Hruška, Kaplice 
 

 

 
COUNTRY SALOON  

CLONDIKE 
 

Právě Vás, příznivce dobrého, kvalitního  
pití zn. JACK DANIELS a dobré pohodové  

ROCK & BEAT MUZIKY zveme na  
 

NAROZENINOVOU PARTY 
Velký JACK DANIEL  

slaví 161 let 
 

k tanci a poslechu Vám zahraje  

ROCK &  BEAT kapela GinF# 
panák J.D. bude za skvělých 40,- Kč 

 

sobota 24. 9. 2011 od 21.00 hodin 
 

vstupné v předprodeji 50,-Kč, na místě 60,-Kč 
WWW.COUNTRYSALOON.EU 

Českobudějovická  778,  Kaplice 

 
 
 
 

   Pozvánka na 4 seminá ře 
 

Poznejte, co děláte dobře. Kde přicházíte o peníze. Které starosti 
můžete pustit z hlavy. 
Pouze 60 minut vám stačí k lepší péči o vlastní finance. 
15. 9. 2011    Když chcete lépe bydlet… aneb financování bydlení 
13. 10. 2011  Vzdělání jako investice… aneb financování vzdělání  
                      dětí nebo jejich startu do života 
15. 11. 2011   Když není vyhnutí … aneb přiměřená pojistná ochrana 
15. 12. 2011   Na neočekávané platby… aneb tvorba finanční rezervy    
 

Semináře budou probíhat v kavárně Pod věží na náměstí od 19:00 
hodin. Garantem semináře je Marcela Soukupová, lektorka projektu 
,,Finanční gramotnost ve školách“ pro firmu KFP, FBT. 
 
   Zajímavá (nejen) kultura v okolí 
 

24. září   Novohradské gastronomické slavnosti  
   aneb zavírání letní sezony 

Druhý ročník gastro - slavností na novohradském náměstí. Kuchařská 
show Petra Šímy, vaření podle starých rožmberských receptů, 
divácká soutěž. Koncert dechové hudby Podhoranka. Netradiční 
gastro - soutěže pro odvážná pětičlenná družstva. Mezi 10.00 - 17.00 
hodinou na náměstí v Nových Hradech. Vstupné dobrovolné 

Nové Hrady 
 

24. září   4. obnovená pouť v Pohorské Vsi  
Program: Mše svatá s hudebním doprovodem (11.00 hodin), zábavně 
kulturní program, skákací hrad, občerstvení (od 13.00 hodin), taneční 
zábava v místní restauraci (od 20.00 hodin). Zve Okrašlovací spolek 
TEREZIE a obec Pohorská Ves 

Pohorská Ves  
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Akvaristika  
Marie Moravčíková, Linecká 356, Kaplice 
 

Nabízí:  
- zdarma testování vody v akváriích a zahradních jezírkách 
- zdarma nezávaznou kalkulaci na interiérová akvária dle vašeho 
  návrhu včetně odborné konzultace 
- zdarma poradenství o umístění a optimální zařízení, potřebné úpravy 
  vody, vhodné osazení rostlinami a rybami 
- zdarma doprava a umístění objemnějších akvárií 

 
 
 
 
3. 9.  K NOVÉMU PRAMENI VLTAVY   13 km  
Zvláštním autobusem od býv. jeslí v 7.00 hodin. Trasa: Z Kvildy 
autobusem na Bučinu a odtud pěšky k novému prameni a zpět na 
Kvildu. Vede Bárta.        SOBOTA 
6. 9. BĚLEŇ     12 km 
Autobusem od školy v 6.10 hodin na nádraží ČD, vlakem Rybník – 
Čertova stěna. Trasa: Čertova stěna – Kleštín – Větrná – po ŽL – 
Běleň – Branná – Zátoň, autobus.  
13. 9. GRANÁTNÍK        12 km  
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Č. Krumlova. Trasa: Č. 
Krumlov – Nový Dvůr – Granátník – Vyšný – naučná stezka – 
Dobrkovice – Č. Krumlov, autobus.  
17. 9. CESTA K PROTIVÍNU NETRVÁ HODINU  17 km 
Vlakem z Kaplice – nádraží ČD v 9.15 hodin. Trasa: Podél řeky 
Blanice z Vodňan do Protivína. Vede Kvasnička.     SOBOTA 
20. 9. KRAVÍ HORA     11 km 
Autobusem z autobusového nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad 
Černou a dále do Hornín Stropnice. Trasa: H. Stropnice – po Č – 
Dobrá Voda – Kraví hora – na M – Staré Hutě – Starý Holand – 
Černé údolí, autobus.  
27. 9.  POŘEŠÍN     14 km  
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: po M na hrad Pořešín a zpět 
Pořešín – Pořešínec – Žďár – Kaplice.  
 
   ZUMBA, AEROBIK 
AEROBIK 

Sportovní hala ZŠ Školní 
Blíží se září a s tím opět hodiny aerobiku a zumby ve sportovní hale. 
Zveme tedy a těšíme se na všechny zájemce. Stupeň fyzické úrovně 
ani věk není rozhodující, budeme se rozjíždět pozvolna… a tak 
neváhej a přijď to s námi zkusit! 
Rozvrh hodin: (začíná se už 5. 9. 2011) 
PONDĚLÍ 19.00 – 20.30   AEROBIK + BODYSTYLING s Al čou 

          (aerobikové sestavy a posilování) 
STŘEDA  19.00 – 20.00    BODY BALANCE se Zuzkou  
   (cvičení s balančními a posilovacími pomůckami) 
ČTVRTEK 19.00 – 20.00  ZUMBA s Al čou  

                      (jednoduché sestavy, vhodné pro začátečníky) 
Cena: aerobik, body balance - 30 Kč/lekci, zumba – 50 Kč/lekci, do 
15ti let včetně zdarma.  
Co s sebou: karimatku, pití a sportovní boty, které nečerní podlahu. 
Těšíme se na viděnou. Info na tel. číslo: 728 924 854.  

TJ Spartak Kaplice 
 

 

   Akvárium – p říroda v domácnosti 
 

Akvaristika je trend, který přetrvává již desítky let a stále si hledá 
nové a nové příznivce. Spousta z nás již tomuto kouzlu barevného 
podvodního světa podlehla a mnozí další nad pořízením akvária 
uvažují. Pokud se pro něco takového rozhodneme, vyvstává otázka – 
Jaké akvárium tedy zvolit? 
V nabídce akvárií je celá škála velikostí, tvarů, od klasických 
obdélníků, přes tzv. NANO akvária (max 30 l.), různá zkompletovaná 
akvária, která jsou včetně veškerého vybavení až po to nejlepší. Tím 
jsou myšleny interiérové nádrže dělané na míru včetně obložení 
dřevem a skříněmi pod nimi. Tato akvária mohou být v různých 
tvarech, tedy jak v klasickém, tak například v rohovém. Je možné je 
vyrobit s oboučelní stěnou nebo se stěnami skosenými, popřípadě i 
lecjaký atypický tvar. V nabídce je také více jak 20 barevných 
odstínů obložení, takže můžeme snadno zvolit to, co nám nejlépe 
zapadá do našeho interiéru. 
Jaký rozměr či jaká velikost je optimální? 
Pokud možno co největší. Obecně totiž platí, že čím větší akvárium, 
tím snadnější údržba, protože se snáze nastaví, zachová a udrží 
biologická rovnováha uvnitř. Nedochází v něm pak k velkým 
výkyvům hodnot vody, jeho prostor nám umožňuje větší osazení 
rostlinami, které mají obrovský vliv na chod celého akvária a 
vytvářejí hlavně estetickou stránku celku. Hlavně můžeme použít 
kvalitní techniku, tedy filtraci a osvětlení. Tato výkonná technika 
nám pak ušetří spoustu práce co se týká údržby a má velký vliv na již 
zmíněnou biologickou rovnováhou. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

placená inzerce 
 
 
 
 

   Řádková inzerce 
 

Řádkovou inzerci m ůžete podávat v redakci Kaplického 
Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké ulic i 434 v Kaplici 
(budova kina).  
Cena inzerátu je 20,- K č.  
 

Koupím 1+1, (2+1) v osobním vlastnictví, rozumnou cenu 
akceptuji, platím hotově. Jen od přímého majitele, RK 
nevolejte. Tel. 607 238 595 
 
Koupím garáž v okolí Pohorské. Platím hotově, rozumnou 
cenu akceptuji. Tel. 607 238 595  
 
Prodám závěsný plynový kotel Vaillant Thermomax VU 
180 XE ve velmi slušném stavu, málo používaný (včetně 
termostatu Vaillant). Jedná se pouze o kotel na topení, pro 
teplou vodu nutno doplnit o zásobník na nepřímý ohřev. 
Cena 5.000,- Kč. Tel. 607 238 595  
 
Pronajmu garzonku v Kaplici – Nové Domovy 20 m2. 
Nájemné 2.500 + el. energie. Info na 724 103 756 

 

Tento kupón umožňuje po předložení na prodejně uplatnit slevu 

       15%           Akvaristika Marie Moravčíková 
Linecká 356 Kaplice 

na interiérová akvária dle Vašeho vlastního návrhu. 
Platnost kupónu je do 30. 9. 2011 

 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl K aplice            září 
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   Nízkoprahy na Kaplicku 
 

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený zahraje na benefičním 
koncertu pro Charitu Kaplice v rámci akce Nízkoprahy na 
Kaplicku. Tuto akci pořádá organizace Charita Kaplice ve 
spolupráci Kulturním informa čním centrem Kaplice.  
 

Finanční podporu získala Charita Kaplice z grantu Jihočeského kraje 
Živá kultura. Projekt byl zaměřen na rozšíření kulturní nabídky a 
podporu rozvoje kulturních aktivit mladých lidí v ORP Kaplice. 
Největší akce - benefiční koncert v podání pana Jaroslava 
Svěceného proběhne 15. 9. 2011 od 19.00 hodin v Kulturním domě 
Kaplice. Cena lístku bude 150,- Kč. Vystoupení slavného 
houslového virtuóza na benefičním koncertu je prestižní záležitostí. 
Výtěžek poputuje na rozvoj dalších činností Charity Kaplice, 
zejména na podporu práce s dětmi a mládeží právě v Nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež na Kaplicku. 
Nízkoprahy na Kaplicku nabídnou kromě benefičního koncertu i čtyři 
workshopy pro mladé lidi z Kaplice, Velešína a z Benešova nad 
Černou, rozdělené podle kulturních žánrů: výtvarné umění, hudba, 
film a design. Roli lektorů převzali zejména lidé, kteří dlouhou 
působí na Kaplicku na výtvarné scéně. Na výsledky našich činností 
se můžete přijít podívat na dalších plánovaných vernisážích či 
představeních.  
„Nyní Vás můžeme pozvat například 13. 9. 2011 od 16.30 do 
Velešína na Kantůrkovec, kde proběhne vernisáž fotografií uživatelů 
NZDM Molo“, dodává Iva Černá, manažerka sekce Nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež Charity Kaplice.  
Další plánovanou akcí je slavnostní otevření NZDM Depo, kterou 
Charita Kaplice chystá  na 15. 9. 2011 v prostorách na Horské ulici 
740, kam se Depo přestěhovalo loni v září a v současné době probíhá 
zde poslední etapa rekonstrukce prostor.  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na Kaplicku poskytují 
ambulantní služby mladým lidem ve věku od 11 do 26 let, kteří jsou 
ohroženi problémy  s rodinou, školou, závislostmi, šikanou a jinými 
společensky nežádoucími jevy nebo tyto problémy řeší. 
Veliký dík patří panu Mgr. Stanislavu Trsovi z  Kulturního a 
informačního centra Kaplice, bez jehož vstřícného jednání by se celá 
akce nemohla konat. Přijďte nás podpořit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nová nabídka v infocentru 
 

V kaplickém infocentru byla rozšířena nabídka kalendářů a publikací 
s historickou či „přírodopisnou“ tématikou z naší oblasti. Jsou zde 
k prodeji nástěnné i stolní kalendáře Šumavy s fotografiemi 
Vladislava Hoška, kalendář s historickými fotografiemi 
z Fotoateliéru Seidel z Českokrumlovska, publikace Jižní Čechy do 
kapsy s DVD, Jihočeské a Šumavské pohádky a pověsti, Zakázaná 
Šumava, Země světa – Novohradské hory, Hrady na Malši a také 
Kaplický poutník II. Od září by zde měla být k sehnání také vizitka 
Kaplice do „Turistického deníku“.               red 

   Rekonstrukce rozvod ů UT a TUV  
 

na sídlišti 9. května 
 

Vážení odběratelé, dovoluji si Vás tímto informovat o ukončení akce 
„rekonstrukce rozvodů na sídlišti 9. května“ naplánovaných pro 
letošní rok. Vzhledem k dnešnímu datu mírně spekuluji, ale 
plánované práce budou ukončeny v termínu, tj. do 31. 8. 2011. 
S ohledem na rozhodnutí Města Kaplice dojde nad rámec 
plánovaných prací k obnově části chodníků v rámci rekonstrukce 
potrubí. Z tohoto důvodu byl termín pro ukončení části nových 
chodníků (v rámci rekonstrukce rozvodů) posunut na den 16. 9. 2011. 
Jedná se o chodníky v okolí domů čp. 777 až 763. Zasažené chodníky 
před zbývajícími domy nebudou rekonstruovány v rámci 
rekonstrukce rozvodů, nýbrž tyto bude rekonstruovat přímo Město 
Kaplice. Vzhledem k nutnosti vysoutěžení dodavatele, není nyní 
možné sdělit žádný konkrétní termín, kdy budou tyto chodníky 
realizovány. Každopádně by to mělo být v době co nejkratší. 
V případě jakýchkoli dotazů je možné získat informace přímo v naší 
společnosti. 

Jan Sytař, jednatel společnosti Správa domů města Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koupaliště v Kaplici – volejbalový turnaj  



 
strana 9 

   Tam, kde napl ňují dny životem 
 

Že se v Prachaticích nachází jediný 
jihočeský Hospic Jana N. Neumanna po 
letech jeho působení společnost povětšinou 
ví. Komu takové zařízení slouží – těm, u 
kterých vítězná medicína vyčerpala všechny 
možnosti vedoucí k uzdravení a kterým 
onemocnění působí takové obtíže, jež nevyžadují léčbu v nemocnici 
a nelze je zvládnout v domácím prostředí, to také. Podobně i to, že v 
hospici je poskytována paliativní (symptomatická) léčba příznaků 
doprovázejících nemoc a to především léčba bolesti.  
Nově toto zařízení nabízí tzv. domácí hospicovou péči. Ta nabízí 
své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně 
doma pečují. Nebo by chtěli. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, 
aby člověk v posledních dnech, týdnech či měsících života mohl žít 
důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení a nemusel jej 
trávit v nemocnici. Tento druh péče podporuje rodiny, které na sebe 
převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí - 
poskytuje zdravotnickou a lidskou podporu nemocným v pokročilé i 
konečné fázi nevyléčitelných onemocnění a jejich rodinám v 
domácím prostředí.  
Mnoho lidí se obává, že péči nezvládnou, nevědí jak se starat atp. 
Právě jim jsou kvalifikovaní zdravotníci domácího hospice k 
dispozici. Sestřičky jezdí k pacientovi domů, zaškolí rodinu, v 
případě zájmu zapůjčí a dovezou potřebné pomůcky.  

 PhDr. Robert Huneš, ředitel hospice 
 

„V životě se snažíte dělat to nejlepší, co umíte, abyste si zachovali svou 
důstojnost, při umírání je někdy třeba, aby vaši důstojnost hájil někdo jiný.  

(Bono Vox) 
 

Domácí hospicová péče nabízí  
• Odborníky, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci 
života.  
• Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na 
tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a 
jeho blízkých.  
• Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení  
Komu? Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a  
• o které jejich blízcí chtějí pečovat v závěru života doma  
• u nichž byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba 
paliativní  
Kde? Doma u pacientů.  
• Koordinátorem poskytované péče je určená zdravotní sestra, která má 
pacienta na starosti. Četnost návštěv zdravotních sester se odvíjí od aktuálního 
zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb.  
• Rodina má k dispozici mobilní číslo na tuto zdravotní sestru a také číslo na 
pohotovostní telefon, kam lze volat o radu nebo pomoc v noci a o víkendech a 
svátcích.  
• Je možné využít zapůjčení pomůcek, které pomohou jak pacientovi, tak 
pečujícím.  
• Na přání rodiny lze využít i pečovatelskou službu, která ulehčí rodině v péči 
a umožní lépe celou situaci zvládat. 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144,  
383 01 Prachatice, email: domacihospic@hospicpt.cz,  

tel. 388 311 726, 734 435 486, www.hospicpt.cz 

                           
   Já a moje cizí jazyky ve 3D 

placená inzerce 
 

Gabriella Benusconi je studentkou 3D e-learningového německého 
kurzu již od května 2009. Jako první studentka si mohla vyzkoušet 
výhody výuky cizích jazyků ve virtuálním prostředí Second 
lifev regulérním kurzu jazykové školy jazz-com. 
 

HalloGabriella, wiegehts?  
Dobrý den, mám se dobře, děkuji. – A vy? 
Velmi dobře, děkuji – obzvlášť, když jste přijala pozvání na rozhovor 
na téma Já a moje cizí jazyky ve 3D.  
 

Proč jste se pustila do výuky právě prostřednictvím 3D e-learningu? 
To není příliš obvyklá metoda pro výuku cizích jazyků. 
Pokud vím, tak jsem první studentka v Čechách, která před více než 
dvěma lety zahájila u jazykové školy jazz-com kurz němčiny. Přesto 
to nebylo nijak složité a já jsem, ač na rodičovské dovolené 

s uživatelskou praxí práce na počítači, se hned na první lekci bez 
problémů pohybovala s lektorkou ve virtuálním prostředí a aktivně se 
účastnila výuky. 
 

A proč právě 3D e-learning? 
3 roky jsem navštěvovala superlearningový kurz němčiny, abych si 
upevnila základní i složitější jazykové návyky a gramatiku, protože 
manžel nutně potřeboval podpořit při komunikaci s klienty. Na první 
rodičovské dovolené se mi ještě dařilo skloubit angličtinu a němčinu 
s rodinou, ale při druhé mateřské dovolené v satelitním městečku a 
bez babiček už to nebylo vůbec reálné. Doslova mě zachránila 
nabídka jazykové školy jazz-com. Nejenom, že jsem mohla 
pokračovat ve výuce se známým lektorem a navazovat na předchozí 
kurzy, ale ještě jsem mohla skloubit soukromý, výuku a vzdálenost 
do města. Mohla jsem tak studovat z pohodlí domova, ale zároveň 
jsem byla v kontaktu s lektorem, což mnozí oceňují více než klasický 
e-learning, kde převážně pracujete sami, bez komunikace a kontaktu 
s lektorem. 
 

A můžete nám říct, zda je 3D výuka vhodná jen pro pokročilé? 
Pokud osobně vím, moje lektorka vedla ve firmě Engel Strojírenská 
kurzy od začátečníku až po pokročilé. Úroveň jazykových znalostí u 
studentů není tedy rozhodující. Nebojím se říct, že vzdělávání ve 
virtuálním prostředí bude v blízké budoucnosti naprostou 
samozřejmostí. Dovedu si živě představit, že moje dcery tímto 
způsobem budou jednou studovat nejen jazyky.  
 

Můžete tento způsob výuky doporučit? 
Rozhodně ho můžu doporučit každému, kdo se chce učit a naučit 
komunikovat v cizím jazyce a nebojí se práce s počítačem. Nemusíte 
nikam jezdit, připojíte se odkudkoli. Nezbývá Vám nic jiného než 
mluvit nebo psát a pokud se chcete se studenty a lektorem setkat, se 
3D e-learningovými kurzy se pojí i možnost intenzivních reálných 
kurzů, například prodloužený víkend. 
 

Děkujeme Vám Gabriello za rozhovor. Třeba se někdy ve 
virtuálním světě v Second life potkáme. Sama jsem se již 
zaregistrovala do Secondlife prostřednictvím webových stránek 
www.e-jazz.cz.           Redaktorka Sara Rentsch 
 
   Upozorn ění – klecové nádoby  
 

K chatovým a zahrádkářským osadám nechalo město Kaplice 
přistavit speciální klecové nádoby k umísťování pytlů se směsným 
komunálním odpadem. Přes skutečnost, že tyto nádoby jsou určeny 
pouze pro směsný komunální odpad, neustále se zde objevují 
nebezpečné odpady (barvy, ředidla, azbest apod), stavební suť, 
velkoobjemové odpady atd. Tyto druhy odpadů patří do Sběrného 
dvora města Kaplice. Proto žádáme všechny, kdo tyto klecové 
nádoby využívá, aby do nich skutečně umisťoval pouze směsný 
komunální odpad.                MěÚ Kaplice 
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