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  Starost ův sloupek 
 

Ukazuje se, že město musí důrazně zasáhnout vůči dlužníkům na 
nájmech a službách v nájemních bytech a vůči nájemníkům 
nebytových prostor. Seznam ukázal na poměrně velký počet těch, 
kterým se dluh vyšplhal nad limit stanovený zastupitelstvem a v řadě 
případů se pohybuje od dvaceti do čtyřiceti i více tisíc korun. Proto  
byli dlužníci odborem majetku vyzváni  k jeho úhradě. V případech, 
kdy nedojde k nápravě, se bude postupovat podle usnesení zastu-
pitelstva a mohou následovat exekuce. Obracím se proto i touto 
formou na  všechny dotčené, aby spolupracovali s odborem majetku a 
zbavili se tak osobních komplikací, které při neuhrazení dluhu mají 
zásadní dopad končící vystěhováním. Věřím, že uskutečnění tohoto 
kroku  nebude nutné.  
Po opravě chodníku v Novohradské ulici od Archy směrem 
k Šumavské ulici bude následovat položení nového asfaltového 
povrchu celé ulice ke křižovatce k Zámečku. Tím se zlepší 
průjezdnost města v další jeho části. Opravy dalších silnic jsou vázány 
na získání dotace a výsledek bude znám v průběhu června. 
Dobrá zpráva pro osadu Pořešín, kde i díky dotaci ve výši cca 4,9 
milionů se uskuteční vybudování vodovodního řadu a dostavba 
kanalizace. Obdobné řešení hledáme i pro Blansko, kde je již 
schváleno územní rozhodnutí týkající se napojení Blanska na vodovod 
z Kaplice, čímž skončí potíže se zásobováním a náhradním řešením 
spojeným s dovážením vody cisternami. Realizace je plánována na 
rok 2009. 
Niedrtálský orel Franta, tradiční to posel jara, přiletěl později a dosedl 
na komín bývalé koželužny a kovárny na Bělidle v odpoledních 
hodinách 15. dubna. Přejme nejen jemu vše dobré. 

Ferdinand Jiskra 
P.S. O příběhu, se kterým je spojeno výše uvedené pojmenování 
symbolu Kaplice, v příštím vydání. 

   Noc s Andersenem 
 

Krátká zpráva o průběhu „Noci s Andersenem 2008“ 
 

Akce se zúčastnilo celkem 18 dětí a tato noc byla tématicky zaměřena 
na „divadlo“. Průvodci celou nocí se stali kapličtí ochotníci, kteří děti 
ochotně zasvěcovali do tajů divadelního života. Po krátké soutěži a 
pantomimě, kdy děti předváděly a poznávaly pohádky či pohádkové 
bytosti, následovalo velké překvapení. V rámci „nočního přesunu“ 
byly děti dopraveny do skutečného divadla. V Městském divadle 
v Českém Krumlově je přivítal sám pan ředitel Jan Vozábal, který je 
pak celým večerem v divadle provázel!  
Jako správný hostitel jim ukázal zákulisí a odhalil tajemství 
„odvrácené strany divadla“. Malí účastníci setkání si vyzkoušeli, co 
znamená „stát na prknech, jež znamenají svět“. Dostali za úkol sehrát 
krátkou scénku, podívali se do šaten, kostymérny, zkušebny i zvukové 
kabiny.                   pokračování na str. 8 

 

   Nejoblíben ější je Eliška a Nikola  
 

Město Kaplice spolu s přilehlými osadami (Blansko, Dobechov, 
Hradiště, Hubenov, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí 
a Žďár) zaznamenává k 31. březnu 2008 6.768 obyvatel, z toho město 
samo 6.078. Za posledních deset let tento počet neustále pozvolna 
klesá. V roce 1998 zde bydlelo sedm tisíc a třiadevadesát obyvatel. Za 
rok 2007 se k trvalému pobytu přihlásilo 123 občanů a 208 se jich 
odhlásilo. Největšího počtu obyvatel dosáhla Kaplice roku 1988, to se 
počet vyšplhal až na číslo 7.828.  
Za posledních deset let se naopak v našem správním obvodu narodilo 
nejvíce dětí. V roce 2007 přivítala Kaplice 85 nových občánků. 
Narodilo se 43 holčiček, chlapečků jen o jednoho méně než holek. 
Dvakrát dokonce dvojčata. (Roku 1998 činil počet narozených dětí 
73, 1999: 62, 2000: 75, 2001: 60, 2002: 54, 2003: 60, 2004: 71, 2005: 

68, 2006: 56 dětí)  Nejplodnější za dlouhé zhruba 40ti 
leté období byl rok 1984, město se tehdy rozrostlo o 
145 novorozenců.  
A jaká jména se dnes tady na jihu nejčastěji dávají? U 
kluků vyhrál David a Filip, rodičům se také líbila 
jména Matěj, Šimon, Daniel, Lukáš, Jan, Štěpán, 
Tobiáš, Pavel, Tomáš, Jakub nebo Vojtěch. Eliška a 
Nikola jsou bezkonkurenčními vítěznými jmény pro 
holky na Kaplicku v roce 2007, ale líbí se i jména 
Natálie, Tereza a Markéta. V roce 2006 vybrali rodiče 
pro své děti nejčastěji jména Filip, Michal, Natálie, 
Kateřina a Kristýna, před dvěma lety Jan, Martin, 
David, Adam, Petr, Karolína a Eliška.  
V roce 2007 bylo uzavřeno 45 sňatků.  

Zpracováno z podkladů statistiky  
evidence obyvatel na MěÚ Kaplice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výstava Pr ůniky otev řena i ve svátek  
 

Nově otevřená výstavní síň v kulturním domě zahájila svou historii 
výstavou čtyř jihočeských výtvarnic, nazvanou Průniky, v níž je shrnuta 
výtvarná tvorba těchto umělkyň. Jak konstatovali tvůrci výstavy, 
zvažovalo se a vybíralo pečlivě a zda se dostavil konečný výsledek, 
posuďte sami. Zveme vás k bezplatné návštěvě výstavní síně, otevřeno je 
ve všední dny, ale také ve svátek 1. a 8. května (tj. po oba čtvrtky).  
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  Nedostatek míst v pe čovatelských  
 

domech trápí obce na Kaplicku 
 

Zmapovat situaci v oblasti sociálních služeb na Kaplicku je cílem 
projektu podpořeného téměř půlmilionovou dotací z Evropské unie. 
„V rámci projektu již proběhlo dotazníkové šetření mezi obcemi, 
veřejností a poskytovateli sociálních služeb. Nyní připravujeme 
katalog sociálních služeb a samotný strategický dokument Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu města 
Kaplice,“ přiblížila dosavadní výstupy Martina Kučerová ze společ-
nosti G-PROJECT, která projekt spolu s Městem Kaplice realizuje.   
Za nejpalčivější sociální problém, který vyplynul z dotazníkového 
šetření, obce na Kaplicku považují nedostatek bytů a nedostatečnou 
péči o seniory. Dále kritizují neexistenci bezbariérových přístupů a 
problematickou mládež.  
„Velkým problémem je nedostatek kapacity v pobytových zařízení pro 
seniory. Mnoho obcí seniorům neposkytuje žádné sociální služby a o 
staré občany se tak musí starat vlastní rodina. Pokud je starý člověk 
osamocen, snažíme se mu zařídit pobyt v domě pro seniory, tam však 
poptávka výrazně převyšuje nabídku. Proto musí být někteří senioři 
umísťováni až do pečovatelského domu v Českém Krumlově, v 
Českých Budějovicích či v Horní Plané“ přiblížil problém Jiří 
Havelka, místostarosta Města Kaplice.  
Jak vyplývá z dotazníkového šetření, většina obcí se do dvou let 
žádnou novou sociální službu ani zavést nechystá. Jen 29 % obcí se 
chystá zavést pečovatelskou službu a 14 % podporu samostatného 
bezbariérového bydlení pro seniory.  
Sociální služby poskytuje zejména Město Kaplice a Velešín. 
Problémem však je, že o nabízených sociálních službách občané často 
ani neví. To dokazuje anketa, která byla v rámci projektu rozeslána do 
více než sedmi tisíc domácností. V ní se 20 % respondentů vyjádřilo, 
že by přivítalo zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách. 
„Tomuto požadavku chceme vyhovět vytvořením katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb, který na Kaplicku dosud neexistuje. 
V katalogu občané najdou kontakty na státní i neziskové organizace 
poskytující sociální služby, významné úřady a jiné instituce, které 
občanům v případě potřeby usnadní život na Kaplicku,“ uvedla 
Martina Kučerová ze společnosti G-PROJECT. Katalog je již 
připraven k tisku, následně bude distribuován na vybraná místa tak, 
aby byl k dispozici co nejvíce občanům.  
Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem 
v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové 
schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.  

Ing. Martina Kučerová, manažerka projektu,   
775 643 107, kucerova@g-project.cz 

 

   Informace pro ob čany 
 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
 

Vzhledem k novelizaci zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů Novelou č. 374/2007 Sb., s účinností od 1. 
4. 2008 upozorňuje Odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice: 
� Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče jsou povinni od 1. 4. 2008 do 6 měsíců, nejpozději 
však v den ukončení platnosti osvědčení profesní  způsobilosti řidiče, 
podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost 
o vydání nového průkazu profesní způsobilosti řidiče.  
� Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
končí uplynutím 12 měsíců od 1. 4. 2008, nejpozději však v den 
ukončení jejich platnosti. 
� Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní 
úpravy v době před nabytím účinnosti novely zákona č. 247/2000 Sb. 
(1. 4. 2008) a  ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s 
rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 
vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností nový průkaz profesní 
způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti novely tohoto zákona. 

Bc. Čajan K.  v.r., vedoucí odboru dopravy a SH, MěÚ Kaplice 
 

   Úvěry pro drobné a malé   
 

jihočeské podnikatele jsou opět otevřeny 
 

Jihočeští podnikatelé mají opět otevřenou cestu k získání finančních 
prostředků na své podnikatelské záměry. Jihočeský kraj a 
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podepsaly 
smlouvu o poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné 
a malé podnikatele v našem regionu. Navázaly tak na program, který 
banka poskytuje již od roku 2003.  
„Cílem programu je zlepšit přístup malých a drobných podnikatelů k 
úvěrovým zdrojům a pomocí podpory ve formě zvýhodněného 
regionálního úvěru jim umožnit realizaci podnikatelských projektů v 
Jihočeském kraji,“ uvedla Zdenka Doleželová z Jihočeské 
hospodářské komory v Českém Krumlově.  
Doplnila, že úvěry mohou být poskytnuty až do výše milionu korun s 
úrokovou sazbou 5 procent, a s dobou splatnosti až 5 let. Finance lze 
využít na realizaci projektů ve vybraných oborech ekonomických 
činností z oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb. „Firmy 
z těchto prostředků mohou financovat například pořízení a rekon-
strukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku či nákup zásob. Podnikatelé, kteří mají zájem 
využít této příležitosti, se mohou na bližší informace dotázat v kance-
láři JHK v Č. Krumlově, v budově MÚ v Kaplické ulici, nebo na tel. 
čísle: 380 727 162.         

 Ivana Kerlesová 
 

  Chovatelská p řehlídka trofejí 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, bude se i tento rok konat v Kulturním 
domě v Kaplici chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 
2007 v honitbách okresu Český Krumlov, a to již po páté. Na tuto 
přehlídku bude předloženo cca 700 ks srnčích trofejí, 80 ks jeleních 
trofejí a dále trofeje daňků evropských, muflonů, prasat divokých a 
predátorů. 
Za touto přehlídkou se schovává také velké množství práce. Všechny 
trofeje budou za 3 dny ohodnoceny hodnotitelskou komisí, která se 
skládá z mysliveckých odborníků působících v okrese Český 
Krumlov. Hodnocení trofejí spočívá v určení chovné hodnoty, zda 
daný jedinec byl průběrný (zelený bod na štítku trofeje) či chovný 
(červený bod). Hodnotitelská komise bude také bodovat význačné 
trofeje podle mezinárodních kritérií CIC a v případě dosažení 
mezinárodně stanovených hodnot budou těmto trofejím uděleny 
medaile. 
Chovatelská přehlídka je pro všechny myslivce vyvrcholením a 
ukončením uplynulého mysliveckého roku. Je nutné si uvědomit, že 
za těmito trofejemi se skrývá nespočitatelné množství hodin 
strávených v honitbách při přikrmování zvěře, stavění přikrmovacích 
zařízení a posedů, ochraně zvěře před nepříznivými vlivy atd. Ulovení 
průběrného jedince je pouze dovršením celoroční práce myslivce 
v honitbě a zároveň vhodným chovným zásahem do populace volně 
žijící zvěře. 
Stejně jako loni bude v rámci přehlídky uskutečněna také výstava 
fotografií volně žijící zvěře soběnovského fotografa Jaroslava 
Charváta. Na chovatelskou přehlídku zveme samozřejmě nejen 
všechny myslivce, ale zejména širokou veřejnost, která zde bude mít 
možnost seznámit se s problematikou myslivosti podrobněji.  
 
Chovatelská přehlídka bude slavnostně zahájena a zpřístupněna 
veřejnosti dne 22. 5. 2008 v 10.00 hod. Každý den budou v sále 
kulturního domu přítomni pořadatelé z řad myslivců, kteří ochotně 
zodpoví Vaše případné dotazy. Využijte tedy této možnosti a poznejte 
naši českou myslivosti i z této strany. 
Na závěr je nutné samozřejmě uvést, kdy bude chovatelská přehlídka 
trofejí zpřístupněna veřejnosti:  

Čtvrtek 22. 5.  10.00 - 18.00 hod.   
Pátek 23. 5. 8.00 - 18.00 hod. 
Sobota 24. 5.  9.00 - 18.00 hod. 
Neděle 25. 5.  9.00 - 18.00 hod. 

 
   Odbor životního prostředí 
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5. pondělí Dobrodružný thriller USA  88 min.  
6. úterý JUMPER  
20.00 hod. Dokáže se teleportovat kamkoliv na světě. Není ale 

jediný, kdo má tyto schopnosti a navíc tu existují 
Paladinové, organizace, která „Jumpery“ nahání a 
likviduje…  Režie: D. Liman. Hrají: H. Christensen, S. 
L. Jackson, D. Lane, J. Bell 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
7. středa Sportovní drama   111 min.  
20.00 hod. REPORTÉR V RINGU  
 Mladý sportovní redaktor věří, že našel boxerskou 

legendu, ale časem se ukáže, že zapomenutý boxer, 
žijící na ulici, není tím, za nějž se vydává… Režie: R. 
Lurie. Hrají: S. L. Jackson, J. Hartnett, T. Hatcher 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. pondělí Akční drama USA   100 min.  
20.00 hod. RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT 
  Na stará kolena se uchýlil do ústraní na hranicích 

Barmy, ale i tady ho dožene akce, když se postaví do 
čela komanda zachraňujícího mučené civilisty… 
Režie: S. Stallone. Hrají: S. Stallone, J. Benz, M. 
Marsden  

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
13. úterý Dobrodružný film USA   124 min.  
14. středa  LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ 
20.00 hod.  Už druhé dobrodružství, v němž tentokrát Gates luští 

záhadu ztracených stránek z deníku vraha prezidenta 
Lincolna. Režie: J. Turteltaub. Hrají: N. Cage, D. 
Kruger, J. Voight, Ed Harris 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
19. pondělí Dobrodružný USA/Nový Zéland    109 min. 

20.00 hod. 10 000 PŘ.N.L. 
 Legenda, zasazená do pravěku. Hrdina, putující po 

stopách nájezdníků, jež unesli vášeň jeho srdce - dívku 
Evolet. A setkání se Ztracenou civilizací… Režie: R. 
Emmerich. Hrají: C. Curtis, C. Belle, O. Sharif 

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
20. úterý Thriller USA/Velká Británie  116 min.  
21. středa  SWEENEY TODD: 
20.00 hod. ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET 
  Johnny Depp řádí v londýnských ulicích jako 

legendami opředený holič, který s písní na rtech a 
břitvou v ruce likviduje své zákazníky… Režie: T. 
Burton. Dále hrají: H. Bonham Carter, A. Rickman 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
26. pondělí České drama    126 min.  
20.00 hod. VENKOVSKÝ UČITEL 
  Silné drama o hledání lásky, která ne a ne přijít. Příběh 

učitele, jedné ženy a jejího syna… Režie: B. Sláma. 
Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská, L. Šedivý, M. Krobot  

 Vstup 70,- Kč, mládeži do 15 let nepřístupno 
 
 
 
 
 
 

27. úterý Česká poetická komedie  110 min.  
28. středa O RODIČÍCH A DĚTECH 
20.00 hod. Jeden den ve vztahu otce a syna, kteří na společné 

procházce probírají vážné i úsměvné stránky jejich 
života. Režie: V. Michálek. Hrají: D. Novotný, J. 
Somr, Z. Stivínová, J. Lábus 

 Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
31. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší     60 min.  
16.00 hod. CIRKUS HURVÍNEK  
  Cirkus Hurvínek, Rusalka Hupsalka, Budulínek a man-

delinka, Sametka, Krtek chemikem  
  Vstup 20,- Kč 
 

 
 
 
 

 
2. květen, pátek    od 19.00 hodin 

POGO VEČÍREK  
E!E, MATAHARI, UCHÁZÍM, PÍCHLÁ DUŠE a MAURITIUS   
Kulturní dům Kaplice   Vstupné 80,- Kč 
 

9. květen, pátek    od 15.00 hodin  

SVÁTEK MATEK  
Seniory na setkání zve Občanská komise při MěÚ Kaplice. 
Kulturní dům Kaplice 
 

(21. 4. – 21. 5.)      1. + 8. 5. + všední dny 10.00 – 16.00 hodin 

Výstava „PRŮNIKY“   
Jana Pešková /obrazy/, Vladimíra Konvalinková /keramika/, Stanislava 
Konvalinková /keramické objekty/, Katarína Nováková /keramická plastika/.  
Kulturní dům Kaplice, malý sál v I. patře     
 

12. – 23. květen 

KDE KONČÍ NAŠE ODPADY? 
Výstava věnovaná jihočeskému odpadovému hospodářství. Více str. 4 
Vestibul kina Kaplice 
 

17. květen, sobota  
od 14.00 hodin  

MÁJOVÉ 
SKOTAČENÍ  
Těšíme se velice, užijem si 
legrace. Pořádá PS Poutníci. 
Městský park  
 

16. květen, pátek   

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice 
 

19. – 25. 5. / 22. – 25. 5. pro veřejnost / 9.00 – 18.00 hodin 

VÝSTAVA TROFEJÍ  
Chovatelská přehlídka trofejí uživatelů honiteb. Více str. 2 
Kulturní dům Kaplice 
 

2. června, pondělí   od 19.30 hodin 

LÍBÁNKY  aneb Láska ať jde k čertu 
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává na svatební cestě se 
svými novými partnery… Hrají: J. Langmajer, I. Jirešová (K. Issová), 
M. Válková (J. Čvančarová), J. Teplý ml. (K. Rímský). 
Kulturní dům          Předprodej 120,- Kč 
--------------------------------------------------------------------------- 

Kurz: ORIENTÁLNÍ TANCE 
Každou středu: Začátečníci od 18.00 hodin  / Pokročilí od 19.30 hodin  
Další info: damayanti@tiscali.cz, na tel. 607 216 959  
Předsálí kulturního domu Kaplice 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
květen 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
květen 

Na červen 2008 v kině připravujeme: 27 ŠATŮ, 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA, HORTON, 
VÁCLAV, UM ĚNÍ PLAKAT, BOBULE, 
KRONIKA RODU SPIDERWICK Ů  
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   Putovní ekologická výstava   
 

Kdo chce vidět, kde končí naše odpady, nechť se přijde podívat do 
výstavních prostor kaplického kina. Mezi 12. a 23. květnem tam bude 
pro širokou veřejnost zpřístupněna putovní výstava podávající přehled 
o zpracování odpadů v Jihočeském kraji, informující o odpadových 
zařízeních v kraji a motivující návštěvníky k vlastním aktivitám 
směřujícím ke zlepšení úrovně odpadového hospodářství Kaplicka. 
Součástí výstavy jsou ukázky vzorků recyklovaných plastů a výrobků 
z bioplastu. K dispozici budou také výsledky ankety o možnostech a 
způsobu recyklace odpadů na Kaplicku, kterou uspořádal ekologický 
tým Gymnázia Kaplice a kterou rozšířili studenti gymnázia s ohledem 
na úsporu papíru téměř výhradně elektronickou poštou. Další součástí 
výstavy bude slavnostní zakončení výtvarné soutěže S nápady dětí 
ubude smetí. Žáci kaplických škol, kteří se soutěže zúčastnili, měli za 
úkol vytvořit co nejnápaditější výrobek 
z odpadních materiálů. Nejzdařilejší díla 
budou vystavena a návštěvníci určí 
hlasováním absolutního vítěze. 
Zástupci sdružení Calla, kteří mají celý 
projekt na svědomí, v tiskové zprávě uvedli, 
že ve svém projektu uvítají aktivní zájemce 
o problematiku ekologie mikroregionů, byli 
bychom však neradi, kdyby si to obyvatelé 
Kaplice špatně vyložili a nosili s sebou na 
výstavu vlastní vzorky odpadů. Děkujeme za 
pochopení a těšíme se na vaši návštěvu. 

Ekologický tým Gymnázia a SOŠE Kaplice 
 

   NZDM Depo zve:    
 

/na náměstí, bývalá Radniční vinárna/  
 

20. květen, úterý od 17.00 hodin 

Adopce na dálku   
Přednáška o projektu. Přednáší Koordinátorka projektu Adopce na 
dálku pod organizací DCHCB p. T. Šeráková.  
 
27. květen, úterý od 17.00 hodin 

Cesta do Indie   
Cestovatelská beseda. Přednáší ředitelka Diecézní charity ČB paní 
Mgr. Michaela Čermáková.  
Bližší informace k oběma akcím na plakátech. 

   Sněhová Jízda sn ěženek 
 

a pozvánka na jízdu 24. 5.  
 

V předvelikonoční sobotu se startem 1. etapy pod názvem Jízda 
sněženek uskutečnilo zahájení celoroční soutěže 500 km Jihočeským 
krajem, kterou pořádá VCC Kaplice. 
Tak jako každoročně, občas nám padal sníh, ale nadšené veteránisty to 
neodradilo a setkali se v několika desítkách na startu. Nejvíce byli 
obdivováni veteránisti na motocyklech, kteří se s chladným sněhovým 
počasím pustili statečně do souboje. Jednu z automobilních posádek 
tvořil jako spolujezdec sám starosta města Kaplice pan Ferdinand 
Jiskra. Na startu se vedle sebe objevily letité Škody Spartak, Octavia, 
1000 MB, Trabant, Opel a vojenské gazíky, motocykly Jawa, ČZ, 
BMW. Přijel také a celou soutěž odjel veteránový nadšenec na Jawě 
Pionýr.  
Pořadatelé připravili pro zúčastněné soutěžní trasu, která byla vedena 
jako orientační jízda a mířila z Kaplice přes Dolní Dvořiště na 
Rožmberk nad Vltavou, Větřní, Český Krumlov a odtud se společně 
přejíždělo zpět do Kaplice v tzv. štrůdlu (všichni veteráni jeli pěkně za 
sebou a ukázali své miláčky v plné kráse). Na startu obdrželi soutěžící 
seznam úkolů a mapu trasy. Všichni soutěžící museli během soutěže 
tyto záludné úkoly hledat a plnit. V cíli jsme celkově vyhodnotili 
soutěž Jízda sněženek v kategorii auto i moto a toto bodové 
ohodnocení se bude započítávat do celoroční soutěže 500 km 
Jihočeským krajem.    
Před startem i po návratu pořadatelé připravili jak pro dospělé tak i 
pro děti soutěže, při kterých všichni dostali sladké odměny.  
Našich akcí se může zúčastnit každý, kdo má auto/moto jakékoliv 
značky do roku výroby 1982 (vozidlo nemusí byt registrováno jako 
veterán). Pokud projeví zájem o soutěž i motorista s mladším 
vozidlem, jsme ochotni mu umožnit soutěžit, ale samozřejmě bez 
možnosti se umístit.  
Začátkem dubna jsme vystavovali své veterány v Českých 
Budějovicích na Mobil salonu a na nejbližší dny se chystá už druhá 
etapa celoroční soutěže, tentokrát nazvaná „Kv ěten – lásky čas“. 
Proběhne 24. května 2008 a její časový harmonogram je následovný:   
8.00 -  9.30 hodin Příjem vozidel (hřiště Spartak Kaplice) 
9.45 - 10.00 hodin Rozprava 
10.00 hodin         Start soutěže 
 

Veterán car klub Kaplice chce touto cestou poděkovat sponzorům: 
Město Kaplice, Správa domů města Kaplice, Feroprodej Buchwaldek, 

Autodoprava Mášl Jiří, Auto-
pneu servis Novák-Samek, 
PJ-Tech Pavel Jouza, že jsme 
mohli uspořádat tuto soutěž 
Jízda sněženek a začít 
v letošním roce již zmíněnou 
celoroční soutěž 500 km 
Jihočeským krajem.  
Již dnes se těšíme na další 
soutěž, kterou se budeme 
snažit uspořádat ještě lepší. 
 

S. ŠEBEK, člen klubu   

 
   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák  čtvrtek ve 14.10 hodin  
Setkání nad Biblí  čtvrtek v 19.00 hodin   

 
Beseda: Krajina kolem Temelína 
Přednášející Antonín Pelíšek je publicista a novinář v Mladé frontě 
Dnes. Zabývá se kriminalitou a ekologií. Vydal celkem sedm knih, 
např. Lidé od Temelína, naposledy Josef Lux. Pořádá YMCA České 
Budějovice, občanské sdružení, Křesťanské sdružení mladých lidí.   

Čtvrtek 15. 5. 2008 v 18.00 hodin v budově Archy 

Otevírání letní turistické sezony  
na Novohradsku 2008  

                      sobota 10. května 
novohradské náměstí 

 
Program: 14.00 – 17.00 hodin 

Netradi ční vtipné klání mezi 
obcemi Novohradska 

(utkají se: Nové Hrady, Kaplice , Pohorská Ves, Dolní Dvořiště,  
Horní Stropnice, Benešov nad Černou a České Velenice) 

 

Moderátor: Roman Anděl z Rádia KISS, 
hudba: DJ R. Šollar a GLORIA DEO 

 

Zpřístupněné památky s průvodcem: Státní hrad, Klášter, 
Zámek, Buquyoská hrobka a Kovárna 

10.00 - 17.00 hodin 
 

Koncert: KAMELOT 
Nádvoří Státního hradu Nové Hrady, v 18.00 hodin 

(Předprodej na koncert: KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195) 

Jízda sněženek 
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   Na MěÚ i s platební kartou  
 

Počínaje měsícem dubnem 2008 nabízíme občanům možnost úhrady 
místních poplatků, případně i jiných plateb, bezhotovostním 
způsobem prostřednictvím platebních karet, v prvním patře 
v kanceláři číslo 204. 

finanční odbor Města Kaplice 
 

   Plnění rozpo čtu Města Kaplice   
 

Plnění rozpočtu k  31. březnu 2008  
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 12 000 12 000 3 498 589,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 4 500 4 500 1 098 819,00 
daň z příjmů právnických osob 14 500 14 500 4 066 436,00 
daň z příjmů právnic. osob obec 5 000 5 000 5 728 320,00 
daň z přidaté hodnoty 22 350 22 350 5 967 202,00 
daň z nemovitostí 3 000 3 000 33 483,00 
poplatek za znečištění ovzduší 3 3  
poplatky za odnětí půdy a 
lesních pozemků 21 24 7 182,00 
ostatní daně 700 700 250 044,00 
správní poplatky 5 418 5 418 1 309 703,00 
místní poplatky 1 490 1 490 594 628,00 
likvidace komunálního odpadu 3 200 3 200 2 036 326,29 
ostatní odvody z vybraných 
činností 580 580 483 534,00 
Daňové příjmy celkem 72 762 72 765 25 074 266,29 
příjmy z poskytování služeb     293 313 90 493,00 
odvody příspěvk. organizací           2 630 2 630  
příjmy z pronájmu majetku   6 566 6 566 1 779 041,20 
příjmy z úroků  a dividend                               300 300 91 113,96 
přijaté sankční platby           1 078 1 086 156 977,00 
náklady řízení 102 103 19 500,00 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 1 168 1 168 291 879,00 
ostatní přijaté vratky a přeplatky                                 280 465 542,00 
přijaté pojistné náhrady          34 42 100,00 
odměna za tříděný odpad                   500 500 113 470,00 
příjmy z úhrad dobývacího 
prostoru   30 30 26 700,00 
ostatní příjmy 15 22 15 301,00 
dary  300  
splátky půjček SF                          107 107 27 050,00 
Nedaňové příjmy celkem  12 789 13 439 3 119 167,16 
příjmy z prodeje bytů, domů a 
nebyt. prostor 3 800 4 213 6 334 195,00 
příjmy z prodej pozemků 26 000 26 000 474 100,00 
Kapitálové příjmy celkem  29 800 30 213 6 808 295,00 
dotace výkon agendy soc. 
služeb                324,50 324 548,00 
dotace soc. práv. ochrana dětí   343,00 343 388,00 
dotace ze SR v rámci souhr. 
vztahu               19 847,00 19 847,00 4 961 850,00 
dotace ze SR sociální dávky 11 570,00 16 000,00 4 000 000,00 
dotace ze SR příspěvek na 
péči  27 000,00 19 421,00 7 248 000,00 
příspěvky od obcí  34,00 33 750,00 
převod HČ záloha na zisk 
ostatní nájem 804,00 804,00 186 744,00 
převod z HČ záloha na zisk 4 740,00 4 738,00 77 350,00 
převod z HČ záloha na zisk 
BSŠ 2 312,00 2 312,00 577 887,00 
dotace komunitní plán 475,00 475,00  
dotace SFŽP tep čerpadlo doplatek  170,00 169 680,00 
Přijaté dotace celkem  66 748,00 64 468,50 17 923 197,00 
PŘÍJMY 
CELKEM 182 099,00 180 885,50 52 924 925,45 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 110 110 6 720,00 
čipování psů 160 160 27 554,00 
zaměření majetku města 600 600 76 969,20 
údržba městských pozemků-louky 50 50  
nákup lesních pozemků 500 500  
výstava trofejí 15 15  
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 435 1 435 111 243,20 
Vnitřní obchod, služby, cest. 
ruch 13 000 13 000 423 338,50 
komunikace úklid, posypy 3 500 3 500 1 024 661,00 
opravy komunikací 600 600 13 209,00 
BESIP propagace, materiál 10 10  
vyhrazená parkovací místa ZTP 30 30  
příspěvek nadace Jč cyklostezky 7 7  
dopravní zprav, poradenské služby 36 36 21 850,00 
dopravní značení, odtah vraků 210 210 15 862,00 
přeložka komunikace II. třídy SŘ 1 000 1 000   
údržba krajnic u obecních 
komunikací 170 170  
oprava autobusových zastávek 80 40  
opravy a údržba chodníků, 
schodišť a komunikací 3 990 3 990 17 406,00 
oprava odstavných ploch pro 
kontejnery  140 140  
autobusové zastávky Blansko, 
Pořešín   40 32 811,00 
parkovací plochy, rekonstrukce 
komunikací PD 937 937 7 140,00 
Doprava celkem 10 710 10 710 1 132 939,00 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 15 15 1 800,00 
přívodní řad úhrada úroků ČS 96 96 28 977,10 
vodovod, kanal. Hubenov, 
Dobechov 1 230 1 230  
ČOV Kaplice repase kalolisu  675 322 490,00 
posílení vodních zdrojů Blansko 140 140  
ZTV JIH 26 000 26 000   
rekonstrukce kanalizačních stok 
podíl úvěr 17 000 17 000  
opravy kanalizací a vpustí 600 600 51 550,40 
Vodní hospodářství celkem 45 081 45 756 404 817,50 
Spoje - zřízení TV Prima 60 60 8 040,00 
MŠ Nové Domovy přísp. na činnost 1 967 1 967 491 000,00 
MŠ Nové Domovy-oprava podlahy 
kuchyně  250 250  
MŠ Nové Domky přísp. na činnost 1 148 1 148 287 000,00 
MŠ 1. máje 771 přísp. na činnost  1 538 1 538 384 000,00 
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce 
zahrady 1 100 1 100  
Předškolní zařízení celkem 6 003 6 003 1 162 000,00 
ZŠ Fantova pojistné plnění   31 31 066,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 595 3 595 898 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 4 194 4 194 1 048 000,00 
ZŠ Fantova rekonstrukce WC  
I. pavilon  450 450  
Základní školy celkem 8 239 8 270 1 977 066,00 
ŠJ Školní příspěvek na provoz 760 760 190 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 494 494 123 000,00 
Školní stravování celkem 1 254 1 254 313 000,00 
městská knihovna 2 248 2 248 418 970,55 
kronika města 25 25  
přeshraniční spolupráce 25 25 176,50 
KIC příspěvek na činnost 3 770 3 770 942 000,00 
90.výročí vzniku Československa  15  
válečné hroby údržba a materiál 10 10  
hrad Pořešín 200 250 218 950,00 
údržba městského rozhlasu 180 180  
údržba památek  400 400  
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publikace o Kaplici  185  
občanská komise 89 89 3 048,20 
Kultura celkem 6 947 7 197 1 583 145,25 
běžné opravy sportovišť 230 230 1 020,00 
koupaliště 360 360 17 945,00 
údržba sportovišť 1 300 1 300  
neinv. příspěvek sport. odd. na 
mládež 660 660 522 000,00 
příspěvky na zájmovou činnost 
mládeže 100 100 12 000,00 
příspěvek na provoz sportovišť 105 105 105 000,00 
sportovní hala Bělidlo PD 156 156 155 890,00 
dětské hřiště Omlenická, podíl 350 350  
lyžařská běžecká trasa 10 10  
příspěvek na ostatní zájmovou 
činnost org. 125 125 48 000,00 
bazén PD prováděcí 5 400 5 400 378 420,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  8 796 8 796 1 240 275,00 
Zdravotnictví   12 12 3 000,00 
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ 1 852 1 852 478 442,38 
realitní kancelář služby privatizace, 
prodej nem. 150 327 13 300,00 
Linecká 3-malometrážní byty podíl 2 000 2 000  
Na Vyhlídce 530 rekon. fasády, oken  2 360 2 358 77 350,00 
privatizace kolky, daň z převodu nem. 245 245 90 963,00 
Novohradská 65-67 architekt. soutěž 100 100  
Česká pošta nájemné  čp. 84 96 96 23 882,45 
stavební úpravy OAG Linecká 368 
podíl 2 000 2 000  
pojištění majetku 500 500  
PD zateplení objektů města podíl 3 701 3 701  
Dlouhá 132 rekons. fasády, oken  1 880 1 880  
veřejné osvětlení energie 600 600 130 412,65 
veřejné osvětlení údržba, 
rekonstrukce 1 250 1 250 183 722,00 
Omlenická 436 oprava oplocení     
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 671 671 45 718,35 
právní služby a soudní výlohy  150 150 34 789,00 
daň z převodu nem. prodej nebyt  163 120 300,00 
územní plán,  
zpracování ÚAP pro spr. obvod 917 917 131 764,00 
platby daní a soudních poplatků, 
nákup kolků 170 170 18 665,00 
ostatní opravy majetku 500 500 1 238,00 
městský mobiliář 103 103 1 780,18 
nákup pozemků 500 500 31 800,00 
výkup havarij. objektů, 
odstr. havarijních staveb 1 400 1 400  
věcná břemena, nájmy 40 40 50,00 
architekt města 100 100 14 994,00 
hasičská zbrojnice Hubenov, 
Rozpoutí 500 500  
ostatní služby pro územní rozvoj 600 600 220 153,80 
energetická koncepce města PD  238  
dotace z EU služby 1 067 1 067 154 700,00 
projektové dokumentace k dotacím 400 400  
odstr.nepovolených staveb, údržba 
nem. občanů   150 150  
Bydlení, komun. služby 
celkem 24 002 24 578 1 774 024,81 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
tříd. odpadu 1 130 1 130 229 889,00 
sběrný dvůr-staveb 
úpravy,vybavení, provoz 1 475 1 475 60 577,50 
sběr a svoz komunálního odpadu 3 950 3 950 675 150,00 
vývoz kontejnerů osady 70 70  
likvidace černých skládek, autovraků 90 90 559,00 
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 65 65  
úklid města 2 500 2 500 606 969,00 
úklid zeleň města  1 705 1 705  
chemická ochrana a ošetření 5 5  
kácení a výsadba dřevin, památné 
stromy 155 155 47 554,00 
péče o vzhled - vánoční a 
květinová výzdoba  155 155 8 144,00 

Ochrana život. postř. celkem 11 300 11 300 1 628 842,50 
Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 38 750 35 241 11 166 666,00 
dům s pečovatelskou službou     632 647 153 524,89 
Chráněné bydlení Blansko 703 738 130 735,66 
klub důchodců 36 36 3 807,05 
komunitní plán 175 175  
DPS Novohradská 59, 60 fasáda 500 500  
sociální pomoc, poradenství, péče, 
služby  73 73 9 162,00 
Sociální péče celkem 2 119 2 169 297 229,60 
 
Civilní nouzové 
plánování 15 15   
Městská policie 2 096 2 101 362 586,73 
Požární ochrana 247 247 13 310,17 
Místní zastupit. orgány 2 631 2 648 655 763,99 
Činnost místní správy 33 770 33 753 8 256 629,30 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 150 2 997 3 834 838,00 

VÝDAJE  CELKEM                                                        218 437 217 722 36 348 755,55 
 
FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 4 870 5 369 -14 699 546,28 
přijatý úvěr 32 000 32 000  
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -7 532 -7 532 -1 876 623,62 
aktivní dlouhodobé 
operace  22 000 22 000  
aktivní dlouhodobé 
operace výdaje  -15 000 -15 000  
FINANCOVÁNÍ 
CELKEM 36 338 36 837 -16 576 169,90 

J. Jiskrová, MěÚ Kaplice 

 
 
 
 
 

květen   / www.ddmkaplice.cz 
 

6. Vybíjená okrsek Kaplice – otevřená + dívky 
13. + 15. Keramické dopoledne pro děti z MŠ Nové Domky 
15.  McDonalds Cup – Kaplice 
21. + 23. Keramické dopoledne pro děti z MŠ 1. Máje 

24. 5.  O Pohár města Kaplice  
10. jubilejní ročník 
Mezinárodní soutěž žactva v judu, družstva z  ČR, Rakouska 
a Německa. Od 10.00 hodin v ZŠ Školní.        

31. 5.  Den dětí  
Oslava v městském parku od 14.00 hodin  

             Pro děti je připraven zábavný program: 
taneční vystoupení členů - AEROBIC, TANEČNÍ KLUB a 
HIP-HOP, projížďka na koních, soutěže pro nejmenší a 
různá zábavná stanoviště – chovatelé, kynologové, hasiči, 
pionýři a skauti, výstava veteránů… Celým programem 
bude provázet skupina DISCOWORD 
Za nepříznivého počasí proběhne oslava v kulturním domě 
Kaplice. 

 

   Zajímavá kultura v okolí 
 

3. květen -Vitorazská jízda  
8. ročník zahájení cyklosezony. Registrace účastníků na stadionu TJ 
LOKO České Velenice od 9.00 hodin. Večer OLDIES disco v KD 
Beseda od 20.00 hodin. České Velenice 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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Sociáln ě patologické jevy 
 

Domácí násilí 
Jiným druhem týrání je domácí násilí. Domácím násilím je obecně 
rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach 
z druhého(3). 
Pod pojmem „domácí násilí“ se většinou rozumí stupňující se opako-
vané násilí fyzické, psychické či sexuální povahy mezi manželi nebo 
partnery. Problém „domácího násilí" však lze pojmout i v jeho širším 
významu, jako rodinné násilí. Násilí v rodině totiž může mít různé 
konkrétní podoby od týrání a zanedbávání dětí přes trýznění seniorů 
až po zmíněné psychické a fyzické násilí mezi mužem a ženou (1). 
 
Hlavní znaky domácího násilí: 
* fyzické násilí, šikanování nebo ničení Vašich osobních věcí 
* vyhrožování a zastrašování 
* zakazování styku s přáteli a s Vaší rodinou 
* urážení a ponižování před ostatními lidmi 
* nucení k sexuálním praktikám, s kterými nesouhlasíte 
* snaha převzít naprostou kontrolu nad tím, co děláte 
* kontrola Vašich financí nebo jiných čistě osobních záležitostí (1) 

 

Domácí násilí je trestný čin. Nikdo nemá právo druhého 
ponižovat, omezovat jej či používat fyzického násilí. 

 

Odehrává se „beze svědků“ a mezi osobami, které k sobě mají (či 
měly) blízký vztah. Pachatel domácího násilí má „dvojí tvář“. Násilně 
se chová často pouze doma, vůči svému okolí se může jevit zcela 
jinak. Domácí násilí má přitom vždy svou historii. Často začíná velmi 
nenápadně (psychickým znevažováním, kontrolou, izolací, 
ponižováním), takže si jeho prvních příznaků oběť často ani 
nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, 
má stupňující se tendenci - opakuje se a nabývá na intenzitě.  
K domácímu násilí navíc nedochází neustále - střídají se období násilí 
a relativního klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři faktory: 
láska, naděje (že se vše zlepší, že se partner změní apod.) a strach. 
Cyklus domácího násilí, v němž se střídá období „líbánek“, vzrůstající 
napětí, konfliktů a „usmiřování“, se tak stále opakuje - navíc se 
stupňující tendencí. 
 

Obrana před domácím násilím 
Domácí násilí není normální jev a nikdo není povinen snášet 
ponižování ze strany partnera. Chyba je v tyranizujícím násilníkovi, 
nikoli v oběti! Oběť se nemá za co stydět! 
V naprosté většině případů je první projev násilí jen začátek! Nevěřte 
sebekajícnějším slibům a omluvám. On či ona se nezmění. Jednejte 
hned a nepodceňujte situaci. Když už taková situace nastane, je 
vhodné držet se následujících doporučení: 
Co je dobré si promyslet, popř. nachystat v případě hrozby domácího 
násilí: 
* Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte 
někomu, co se u Vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel, 
příbuzných a azylových domů. Pokud jste v nebezpečí a potřebujete 
pomoc, zavolejte Policii ČR. 
* Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, 
co se Vám stalo. Požádejte je, aby Vaši návštěvu zadokumentovali, 
případně Vám napsali zprávu. 
* Poučte své děti a určete jim bezpečné místo v bytě - pokoj, který jde 
zamknout nebo sousední dům, kam se mohou uchýlit, pokud potřebují 
pomoc. Poučte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí a ne Vás 
ochraňovat. Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu tak, aby 
jí porozuměly. Když násilí graduje, nezdvihejte malé dítě, protože 
bude ve Vašem náručí zranitelnější. 
* U někoho, komu věříte, si schovejte: náhradní klíče od bytu, různé 
oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a nějaký peněžní 
obnos. Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku. 
* V momentě akutního nebezpečí volejte okamžitě Policii ČR. 
* Pokud nebyl násilný partner zajištěn, je z bezpečnostního hlediska 
lepší odejít do specializovaného centra (tzv. Intervenčního centra, 
které můžete najít v Českých Budějovicích, Kanovnická ulice č.p. 11, 
tel.: 386 232 016, 603 281 300) či azylu pro oběti domácího násilí, 
případně k rodině či známým. Pokud je to jen trochu možné, 
neodcházejte bez dětí (1).  

Domácí násilí a legislativa: 
Nejpodstatnější z pohledu oběti je možnost obrátit se s žádostí o 
pomoc na Policii ČR. Policista může na dobu 10ti dnů vykázat útoč-
níka ze společných prostor. Útočník v takovém případě musí odevzdat 
klíče a nesmí se po uvedenou dobu do společných prostor vrátit.  
Dále policista poučí ohroženou osobu o možnosti podat návrh soudu 
na vydání předběžného opatření podle § 76b zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Soud o návrhu 
rozhodne do 48 hodin a může násilné osobě uložit zejména, aby 
dočasně opustila byt nebo dům společně obývaný s ohroženou 
osobou, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupovala a 
aby se zdržela setkávání s ohroženou osobou a navazování kontaktů s 
ní. Toto předběžné opatření soudu trvá jeden měsíc od jeho 
vykonatelnosti. Takový návrh může ohrožená osoba podat, aniž by 
mu předcházelo vykázání, které provedla policie. Může jej však podat 
i v době, kdy platí vykázání provedené policií (v tomto případě se 
desetidenní lhůta platnosti prodlouží do doby, než civilní soud 
rozhodne o předběžném opatření).  
Dle § 215a trestního zákona existuje trestný čin týrání osoby žijící ve 
společně obývaném bytě nebo domě. Podle tohoto ustanovení lze 
tomu, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve 
společně užívaném domě nebo bytě, uložit trest odnětí svobody až na 
3 roky. Pokud ovšem v podobném jednání pokračuje delší dobu anebo 
takový čin spáchá zvlášť surovým způsobem nebo vůči více osobám, 
činí trestní sazba 2 až 8 let trestu odnětí svobody. Týráním se přitom 
nemyslí pouze fyzické násilí, ale i způsobování psychických útrap, 
ponižování apod. 

Ne vždy má domácí násilí takovou intenzitu, aby bylo možno ho 
posoudit jako trestné činy týrání svěřené osoby (§215) nebo týrání 
osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (§215a). V každé 
domácnosti občas dojde k nějaké hádce, v některých případech však 
hádky přerostou ve vyhrožování, které může vyvolat důvodné obavy, 
např. z napadení, ohrožení na zdraví apod.  
Například, když bude manžel jednorázově honit manželku se sekerou 
po dvoře, aniž by ji skutečně napadl. (2)  
Takové jednání by pak mohlo být posouzeno jako: * trestný čin násilí 
proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle §196, § 197a 
trestního zákona; * trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 nebo § 
222 trestního zákona; * trestný čin vraždy podle § 219 trestního 
zákona; * trestný čin vydírání podle § 235 trestního zákona; * trestný 
čin útisku podle § 237 trestního zákona; * trestný čin omezování 
osobní svobody, případně trestný čin zbavení osobní svobody (§ 231 a 
§ 232 trestního zákona); * trestný čin znásilnění podle § 241 trestního 
zákona(4).  
Kam se obrátit v případě nouze: 
Občanské sdružení ACORUS - non stop krizová linka /283 892 772/. 
Linka Bezpečí dětí a mládeže /800 155 555/. Senior linka /800 
157 157/. Bílý kruh bezpečí (Praha) /257 317 100/. Bílý kruh bezpečí 
(Plzeň) /377 637 695/. DONA linka (Praha) - nepřetržitá pomoc 
obětem domácího násilí /251 511 313/. Linka právní poradny pro ženy 
/224 910 744/. SOS obětem domácího násilí /541 247 233/. ROSA-
centrum pro oběti domácího násilí /241 432 466/ (2).  
Policie ČR /158/. Tísňové volání z mobilního telefonu /112/. Odbor 
sociálně-právní ochrany dětí, MěÚ Kaplice /380 303 180 – 182/ 

K a ž d ý   m á   p r á v o   n a   ž i v o t   b e z   n á s i l í ! ! ! (4) 
Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 

 Seznam použitých zdrojů: 
1. Domácí násilí [online]. [cit. 2008-04-20]. Dostupný z WWW: 
http://www.domacinasili.info/cze/Domaci_nasili/. 
2. Domácí násilí [online]. [cit. 2008-04-20].  
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=28964. 
3. Domácí násilí [online]. [cit. 2008-04-20]. http://www.rosa-os.cz/.  
4. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. 

 
   Autorské čtení Dagmar Urbánkové 
 

V pondělí 14. dubna 2008 se v Arše, ve sboru Českobratrské církve 
evangelické, konalo autorské čtení Dagmar Urbánkové. Dagmar 
Urbánková je scénografka, výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka. 
Pracuje v pražském divadle Minor. V pondělí jsme se zaposlouchali 
do krátkých příběhů z knihy Fjertoch si vyšiju. Příběhy jsou to ze 
života, psány krásnou valaštinou. Knihu je možné si zakoupit v Arše. 

Českobratrská církev evangelická, Kaplice 
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   Zeptali jsme se Policie ČR…  
 

Zeptali jsme se na obvodním oddělení vedoucího Policie ČR v Kaplici, 
nadporučíka Vladimíra Boledoviče na vandalismus v našem městě, při 
němž dochází k poškozování domů a různých objektů, na kaplické 
sprejery...  
Tato problematika se řeší, dá se říci, nepřetržitě. Již dříve se nám 
podařilo sprejery odhalit, ti byli poté postaveni před soud, ale dorůstá 
nám nová „generace“. V tomto případě se jedná o trestnou činnost, 
která není podmíněna škodou nad 5 tisíc korun, aby se případ řešil 
soudně. To znamená, když pachatel svým činem způsobí škodu 
řádově od 100,- Kč, vždy je to posuzováno jako trestný čin 
poškozování cizí věci a hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok 
(podle § 257b trestního zákona).  
 

Jak to vypadá v současné době s touto trestnou činností v Kaplici?  
V měsíci dubnu jsme v Kaplici šetřili pomalování fasády budovy 
výměníku tepla v Nových Domovech, u tohoto případu jsme zjistili 
šest pachatelů z řad osob nezletilých a mladistvých. Další trestná 
činnost se začala šetřit 9. dubna, kdy bylo přes noc do rána 
zaznamenáno pomalování celkem osmi objektů v Českobudějovické 
ulici a na sídlišti 9. května. Pachatele jsme odhalili do 24 hodin. 
Jednalo se tentokrát o jednu osobu. Tato osoba se bude za svůj čin 
zodpovídat u soudu. K odhalení pachatele nám mimo jiné dopomohl i 
kamerový systém.  
 

Jedná se o pachatele, kteří se vandalství dopustili již v minulosti?  
Ne. Pachatelé, které jsem letos odhalili, neměli v minulosti žádný 
záznam, tedy nám do naší evidence přibyla další jména.  
 

Sprejerství je tedy trestným činem. Je evidentě přísněji posuzováno… 
Jedná se o trestnou činnost, která se velice rozmohla a je v ní 
spatřován vysoký stupeň společenské nebezpečnosti a proto byl pro 
tento případ ustanoven speciální paragraf. Sprejerství není 
posuzováno jako přestupek, nerozhoduje tu výše škody, ta nemusí 
překročit 5 tisíc korun jako u jiných trestných činů.   
 

Co se pomalovaných objektů týče, v Kaplici je jich takhle  
poškozených mnohem více… 
Jedná se o vandalismus staršího data, kde byli pachatelé zjištěni, 
postaveni před soud, objekty však zůstaly nadále pomalovány 
z důvodů nám neznámých. Jednoduše nedošlo k obnovení fasády. 

                 red 
 

   Pozvánka na zkoušky  
 

mladých číšníků a kucha řů 
 

Ve dnech 3. 6. – 5. 6. 2008 se uskuteční praktické závěrečné zkoušky 
žáků 3. ročníku oboru kuchař-číšník pro pohostinství ve Slovanském 
domě. Žáci budou připravovat výseče slavnostních tabulí a předvádět 
úkoly ze stolničení, např. flambování, míchání nápojů a jiné. Zájemce 
o shlédnutí prací žáků zveme v době od 10.00 do 13.00 hodin do sálu 
Slovanského domu v Kaplici.  

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Na stáži v Nit ře  
 

Celoživotní vzdělávání, výměna zkušeností a dovedností a mobilita 
především mladých lidí v rámci celé Evropy - to je hlavní cíl 
mezinárodních projektů pro školy a školská zařízení. O našem 
projektu Gastrofest už jsme psali. Naši žáci jsou teď v Nitře na 
odborné stáži a vedou si tam velmi dobře a proto je dnes chceme 
veřejně představit včetně našich partnerů ze SOU. 
Na fotografiích jsou naši stážisté žáci 2. ročníku z oboru kuchař-
číšník: Jaroslav Hejduk, Petr Baldík, Monika Šemrová a vedení SOU 
v Nitře: zleva doprava paní ředitelka Anna Cifrová, zástupce ředitele 
Alena Panisová a Denisa Balková, která má naše žáky v Nitře na 
starosti.  
Prý neumíme čerpat evropské granty. Jen málo mladých lidí má odva-
hu odejít z domova a zdokonalovat se ve své profesi v cizině. Toto je 
návodem k odstranění těchto problémů. Naši žáci dostanou na konci 
stáže také Europas, jenž jim otevře cestu na evropský pracovní trh. 

Jitka Papežová, SOU Kaplice 

 

   Noc s Andersenem   pokračování ze str. 1 
 

Návštěvu pak zakončili v divadelní kavárně, kde na ně čekalo drobné 
pohoštění. Na památku dostaly děti také vstupenku a několik 
upomínkových předmětů. Poté noc pokračovala přesunem do kaplické 
knihovny, kde do pozdních hodin děti soutěžily a dále rozvíjely své 
poznatky o divadle. Na spaní jim zbylo opravdu málo času – noc byla 
tradičně krátká. Ráno děti ještě společně posnídaly a pak se vydaly 
plné dojmů ke svým rodičům. 
Skončila „Noc s Andersenem 2008 – ať žije Noc s Andersenem 
2009!“ Na závěr zbývá ještě poděkovat všem organizátorům a 
spolupracovníkům, kteří dětem připravili nezapomenutelnou noc! 
Děkujeme kaplickým divadelníkům za krásný pestrý a nápaditý 
program pro děti. Škoda, že divadelníci nepůsobí v Kaplici. Při mnoha 
akcích by se dala využít jejich originalní nápaditost.  
S pozdravem pracovnice kaplické knihovny.  

Jiřina Kostková  

G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86 
 

přijme od 1. září 2008 

učitele/učitelku chemie  
s kvalifikací  pro střední školy 

Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou 
dovolenou. Informace na tel. 380 312 623. Nabídky včetně 
životopisu zasílejte písemně do 15. 6. 2008 na adresu G, SOŠE a 
SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice nebo na adresu 
info@geukaplice.cz. 

 

přijme ihned, nejpozději od 1. 7. 2008 

vedoucího, vedoucí školní jídelny 
Kvalifikace: výuční list – kuchař nebo maturitní vysvědčení 
ekonomického směru. Pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Informace na tel. 380 312 852. Nabídky včetně životopisu 
zasílejte písemně do 15. 5. 2008 na výše uvedenou adresu.   
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6. 5.  KŘÍŽOVÁ CESTA V ŘÍMOV Ě  11 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin do Holkova. Trasa: Holkov – 
Římov – křížová cesta – Strahov – Velešín, autobus.  
8. 5. POCHOD NA KOHOUT  ČTVRTEK 16 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin Vede Ing. Pavelek.  
13. 5.  SKUPEČNÉ, LOVĚŠICE    14 km 
Autobusem od školy v 6.45 hodin do Rožmitálu na Š. Trasa: Rožmitál 
na Š. – Skupečné – Lověšice – Lověšice Rovné  – Silniční Domky – 
Omlenička, autobus v 15.56, 16.16 hodin.   
17. 5.  Z PÍSKU DO VRÁŽE  SOBOTA    9 km 
Odjezd zvl. autobusem od býv. jeslí v 4.45 hodin. Vede p. Hák.  
20. 5.  ROZHLEDNA Sv. MÁŘÍ     14 km 
Autobusem od školy v 5.25 hodin do Šumavské Hoštice – Kosmo. 
Trasa: Kosmo – po Z. Lštění – po M. - Sv. Máří rozhledna – po Č. Sv. 
Máří – Trhovín - Vimperk, autobus v 13.50 hodin.  
27. 5.  BENČICE, DROCHOV SOBOTA   12 km 
Odchod z parku 9.00 hodin Trasa: Zámeček – Benčice – Drochov – 
Všeměřice lom – Ješkov – Kaplice.  
31. 5.      KRAJINOU BLANICKÝCH RYTÍ ŘŮ    SOBOTA  9 km 
Zvláštní autobus od býv. jeslí v 7.00 hodin na Blanicko. Z Louňovic, 
kde si prohlédneme barokní zámek a včelařské muzeum, vystoupáme 
na Blaník (rozhledna). Na zpáteční cestě nás čeká zřícenina hradu 
Šelmberk a Mladá Vožice. Vede p. Kvasnička. Návrat cca 18.00 hod.  

 
   Fotbal     výsledky 
 

"A" mužstvo  
16. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov 1:0 (1:0) - B: 3. 
L.Pulec. 17. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 1:1 (0:0) - 
B: 51. Dudek – 56. Lesňák. 18. kolo FK Spartak Kaplice – FK Lažiště 
0:1 (0:0) - B: 95. Tesárek. 19. kolo FC Protom Přešťovice – FK Spartak 
Kaplice 1:2 (0:1) - B: 86. Cibulka – 9. M.Pulec, 74. Kuta. 20. kolo FK 
Spartak Kaplice – ZD Olešník 3:1 (1:0) - B: 40. P.Pulec, 57. Románek, 
67. Houška – 77. Rys. 21. kolo FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak 
Kaplice 0:0.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
14. kolo SK Mladé – FK Spartak Kaplice „B“ 4:1 (3:0) - B: 10. 
Procházka, 14. Tondr, 44. Doucha, 85. Princ – 87. Jirka. 15. kolo FK 
Spartak Kaplice „B“ – Hraničář Malonty 1:2 (1:1) - B: 25. L.Pulec – 29. 
Gažák, 52. Říha. 16. kolo Sokol Křemže – FK Spartak Kaplice „B“ 1:2 
(0:1) - B: 47. Rolník – 30. Preusler, 48. Kubata. 17. kolo FK Spartak 
Kaplice „B“ – Sokol Chvalšiny 3:1 (1:0) - B: 59., 63. z pen. Friedl, 34. 
Jirka – 55. Lamač.    
 

dorost – I. A třída 
14. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice 0:4 (0:1) - B: 12., 63. 
Beneda, 79. Půlpán, 81. Beránek. 15. kolo FK Spartak Kaplice – SK 
Nemanice 0:2 (0:1) - B: 24. Džakič, 66. Kubát. 16. kolo Nové Hrady – 
FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - B: 1. Chlebuch – 52. Beneda. 17. kolo – 
volno.  
 

starší žáci - I. A třída 
22. kolo SK Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - B: za hosty 
Krnínský. 12. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov 0:1 (0:1) - B: 1. 
Mraček. 13. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice 2:2 (0:2) - B: za hosty 
Bláha 2.  
 

mladší žáci - I. A třída 
22. kolo SK Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak Kaplice 5:0 (3:0). 12. kolo FK 
Spartak Kaplice – SK Lišov 0:4 (0:3) - B: 2. Mlýnek, 15. Němec, 23. 
Martínek pen., 48. Šíma. 13. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice 0:5 
(0:2) - B: Papež 2, Sedláček, Skypala, Marek Kozak. 
 

st. přípravka - krajský přebor 
9. miniturnaj – Lokomotiva ČB: Lokomotiva Č. Budějovice – FK 
Spartak Kaplice 3:0 (1:0). Slovan Břidlice – FK Spartak Kaplice 2:6 
(1:3) - B: za hosty Štrbačka 2, Divoký, Dreiling, M.Urazil.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
9. miniturnaj – Lokomotiva ČB: Lokomotiva Č. Budějovice – FK 
Spartak Kaplice 0:1 (0:0) - B: E.Marek. Slovan Břidlice – FK Spartak 
Kaplice 3:4 (1:2) - B: Tůma 3, vlastní.     
 

   Freistadtský starosta vy čaroval  
 

slunce na sobotní výlet 
 

„Putování s Wanderklubem z Freistadtu“ byl nadpis v minulém 
Kaplickém Zpravodaji, který představoval pozvánku pro turisty do 
krajiny Freistadtu a St. Oswaldu. Když jsme to ráno, v sobotu 12. 4., 
nastupovali v Kaplici do autobusu, počasí ukazovalo svou nevlídnou 
tvář, a rovněž při vystupování ve Freistadtu pršelo. Tady nás ovšem 
přivítal freistadtský starosta a jen nám popřál hezký den a my se 
rozešli, pršet přestalo a den vypadal na „vandrování se sousedy“ jak 
dělaný.  
Akce, které jsme se zúčastnili, byla rozdělena do dvou dnů a v neděli 
pořadatelé očekávali dokonce tři až pět tisíc turistů. Naším průvodcem 
se stal Werner Eibensteiner, s nímž se řada turistů z Kaplicka zná, a 
s ním jsme se vydali na dvě trasy, které pro nás byly připraveny a 
rozděleny podle náročnosti. Když nám byl ráno oznámen odpolední 
program s prohlídkou Freistadtu, všichni jsme s potěšením souhlasili, 
neboť v nás hostitelé dokázali probudit zvědavost. Při prohlídce města 
nás pak provázel doktor historie, který nějaký čas působil v Kaplici a 
k našemu městu má dobrý vztah. Během prohlídky nás u Linecké 
brány opět navštívil freistadtský starosta a každé ženě předal růži.  
Po hodinové prohlídce starého města končilo naše putování 
v Mühlviertelském zámeckém muzeu. Toto muzeum se může 
pochlubit devíti patry, je zpřístupněno od roku 1948 a uchovává na 16 
tisíc exponátů národní kultury. Potěšitelná pro nás byla skutečnost, že 
jsme nikde neplatili vstupné a jsme rádi, že začala fungovat 
reciprocita a našim hostitelům děkujeme za péči. V podzimním 
období se ve spolupráci TJ Cíl Kaplice, KIC a Města Kaplice chystá 
akce na Kaplicku pro ně.  

J. Sejk;  účastníci putování 

 
   Švýcarák  
 

Jako každý rok jsme na velikonoční prázdniny vyrazili do Nových 
Hradů na skautskou základnu Švýcarák, kde jsme zažili spoustu 
legrace. Letos jsme se vydali na pouť „Po Evropě“. Navštívili jsme 
Francii, Česko, Švédsko, Itálii, Rakousko atd.  
Nejdříve jsme se o každém státě dozvěděli několik zajímavostí, 
ochutnali jejich typická jídla a zahráli si hry, které nám přiblížily život 
v těchto zemích. Celou výpravu jsme ukončili pondělní velikonoční 
pomlázkou.  
 

Chcete-li zažít taková dobrodružství jako my, pojeďte s námi v létě 
na tábor. Tentokrát s BUFALLO BILLEM a staňte se na chvíli 
kovboji a indiánkami na divokém západě. Nabízíme volná místa 
dětem s bohatou fantazií, které si rády hrají a jsou ve věku 6 – 16 let. 
Jsme skauti ze střediska SIRIUS Kaplice a LST pořádáme na základně 
Dálava u Ličova v době od 3. 8. do 16. 8. 2008 za 3.100,- Kč /osoba. 
Bližší informace a přihlášky na LST lze získat na tel.: 728 200 933, 
606 598 063 (večer). 
 

Družina Vážky, středisko SIRIUS Kaplice 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              květen 
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   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Náš předškolák se těší  
hlavně na paní učitelku  
 

Díky vedení ZŠ Školní a budoucí třídní učitelce prvňáčků měl totiž 
možnost se s ní i s ostatními žáčky seznámit. V měsíci březnu 
proběhla tři milá setkání ve třídě základní školy. Na programu byly 
hry pro rozvoj dovedností předškoláčků, u nichž jsme se bavili i my 
rodiče, a posezení rodičů a paní učitelky v poradním kroužku, během 
něhož se dětí ujali sympatičtí deváťáci. Na poslední schůzce dostaly 
dvojice dětí a rodičů mapu školy, podle které plnily úkoly rozmístěné 
po všech spletitých chodbách.  
My rodičové se většinou známe z našich mladých let a tak se i my 
můžeme předem těšit na třídní schůzky. Navíc jsme poznali, že paní 
učitelka si hravě poradí i s třídou, kterou tvoří z více než tří čtvrtin 
chlapci. No a náš předškolák? Ten si už teď k zamilovanosti do paní 
ředitelky MŠ v Netřebicích přidal i paní učitelku ze školy.  

Za snahu, ve svém volném čase, zpříjemnit dětem nástup 
 do velké školy děkují spokojení rodiče.  

 
Poděkování a statistika Charity Kaplice 
 

Charita Kaplice děkuje všem členům Rady města Kaplice, kteří se 
podíleli na schválení finanční dotace v hodnotě 8.000,- Kč na provoz 
této organizace. 
Charita Kaplice poskytuje tři sociální služby: Charitní pečovatelskou 
službu Kaplice, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a  
Toleranci Kaplici (sociální rehabilitace). K dnešnímu dni Charita 
Kaplice zaměstnává na celý úvazek 11 lidí. Celkový rozpočet této 
organizace se pohybuje cca 4,5 miliónů korun. 
 

   Charita Kaplice v číslech   
 

od 1. 1. do 31. 3. 2008 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
NZDM Depo denně průměrně navštěvuje 40 dětí a mladistvích. 
Věková struktura se pohybuje v rozmezí 12 až 19 let. Na základě 
toho, že NZDM Depo je otevřeno od 18. 3. 2008 je to markantní 
úspěch a vypovídá o potřebnosti této sociální služby ve městě 
Kaplice. 
Tolerance Kaplice – sociální rehabilitace 
Sociální poradenství: Službu základního sociálního poradenství 
využilo od ledna do konce března 33 nových uživatelů a 10 uživatelů, 
kteří s námi spolupracovali již v loňském roce. 
Zájmová dílna: Na začátku roku docházel do dílny jeden uživatel, 
postupně přibyli ještě 3 další. Nyní tedy naše služby využívají 4 
uživatelé s duševním onemocněním. 
Terénní program Fara: V současné době pracovník v sociálních 
službách spolupracuje s 10 obyvateli fary. 
Charitní pečovatelská služba Kaplice 
CHPS Kaplice nyní poskytuje své služby ve městech Kaplice a 
Velešín. Ve městě Kaplici se snažíme o pokrytí terénní pečovatelské 
služby v přirozeném prostředí uživatele. Nyní máme pět uživatelů. Ve 
Velešíně poskytujeme pečovatelskou službu 37 uživatelům. Zde se 
jedná o poskytnutí pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou 
službou i v terénu. 
Za celou organizaci bychom chtěli poděkovat těmto lidem a 
firmám: Finančím darem nás podpořili : Autoservis Dvořák, 

Jaroslav Šrámek, Zlatinský a spol. Věcným darem nás podpořili : 
Petr Světlý  – prodej bytového textilu a látek – za zbytky látek a další 
materiál do dílny, Zlatinský a spol. -  pomoc při úpravě interierů, 
Restaurace “U Sedláčků”  za pomoc při přípravě rautu při otevření 
NZDM, Štepánka Tresslová - nábytek na farnost v Malontech, 
Maxmilián Faktor  - vybavení kuchyňky a zájmové dílny, Městská 
knihovna Kaplice – za slevu na průkazky do knihovny pro osoby 
nouzově ubytované na faře, TC- REAL s.r.o. České Budějovice, 
Karel Kodl  za vybavení kanceláří a materiálu do zájmové dílny, 
Jakuza – voda -topení – plyn – pomoc při malování, instalaci 
kuchyňské linky a úpravě interierů.  

Marie Froulíková, ředitelka, Charita Kaplice 

 
   Apríl v r ůžové na ZŠ Fantova 
 

Kde se vzal apríl? Angličtina nazývá tento den ,,svátkem bláznů“. 
První písemná zmínka o vyvádění aprílem v českých zemích se datuje 
rokem 1690 a pochází z pera Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Na 
konci 18. století jsou v české literatuře zprávy o prvodubnovém 
vtipkování už poměrně časté. Podle dochovaných zápisů spočíval 
obyčej především v tom, že se lidé posílali pro něco nesmyslného, 
např. pro zaječí peří, kohoutovo vejce, muší sádlo či vtipné semínko. 
Ten, kdo se nechal nachytat, si vysloužil hanlivý titul ,,aprílový 
blázen“ a byl celý den terčem posměchu. Nejpočetnější skupina 
badatelů se přiklání k názoru, že počátek svátku lze nalézt v reformě 
kalendáře, kterou uskutečnil v roce 46 před Kristem Julius Caesar.  
I naše škola chtěla přistoupit k tomuto dni vtipně, a proto školní 
parlament vymyslel akci „DEN V RŮŽOVÉ“. Šlo o soutěž, ve které 
se počítaly kusy růžového oblečení a módních doplňků žáků 
jednotlivých tříd. Většina žáků včetně učitelů pojala tento den velmi 
zodpovědně. Dokonce i kluci byli růžoví od hlavy až k patě. Zástupci 
parlamentu pak obcházeli jednotlivé třídy a počítali růžové „kousky“. 
Na prvním místě se umístila 8.A, na druhém 2.A a na třetím místě 
skončila 6.B. Všechny čekala sladká odměna. Myslím, že se tento den 
všem líbil a věříme, že tato akce nebyla poslední. 

            Klára Kaločaiová, 9.B 
 

   Přestaňte se bát chemie 
 

Dne 15. 4. 2008 přijeli navštívit žáky osmých a devátých ročníků ZŠ 
Fantova dva studenti z Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze. Měli připravenou přednášku s ukázkami, aby nás zábavnou 
formou seznámili s klady a zápory běžné chemie. Nejdřív nás čekalo 
téma „CHEMIE KOLEM NÁS“. Mnoho lidí ani neví, v kolika 
běžných věcech se dá chemie vůbec využít. Druhý bod besedy nesl 
název „PROBLÉMY DOPROVÁZEJÍCÍ CHEMII“. Toto téma mělo 
upozornit na problémy se životním prostředím. A také si mnozí z nás 
uvědomili, že ten, kdo ničí naši planetu, je právě člověk. Třetím a 
posledním bodem byla „CHEMIE ZÍTŘKA“. Jaké to bude s chemií 
v budoucnu??? Nové léky, nová paliva, nové přístroje aj. Nechme se 
překvapit. 
Míša a Lukáš vystupovali příjemně, dokázali nás zaujmout řadou 
zajímavých a překvapivých pokusů. Např. krvácející ránou, která 
nebolela, dýmem z tekutého dusíku, který nedusil, konče kotlíkem, 
který vypadal jak z pohádky „Hrnečku vař!“, ale nepřetekl. Žák, který 
se zúčastnil pokusu, byl oceněn drobným dárkem. Jednohodinová 
přednáška byla velmi zajímavá, poučná a zábavná. Byli bychom rádi, 
aby přednáška od Míši a Lukáše, budoucích chemiků, nebyla 
poslední.  

                   Klára Kaločaiová, 9.B 

 
   Řádková inzerce  
 

Nabízíme práci, 4 hodiny denně, peníze na ruku. Vhodné pro 
důchodce, ZTP, maminky s dětmi v MŠ. Kontakt: mob. 731 573 413, 
776 854 307.  
 

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800,- a 9000,- Kč. 
Tel.: 777 106 709.  

Brána názor ům otev řena ...  
 

Vstupte! Nehas, co t ě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři 
kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl 
něco, co se ti líbilo, pak do „brány“ můžeš kdykoliv 
vstoupit: chválou, kritikou, námětem do diskuse…  
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / 
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 

Anonymy nezveřejňujeme. 
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