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   Starost ův sloupek  
 

/Čápi na Bělidle/ 
 

Po konci II. světové války si noví dosídlenci Bělidla vybudovali 
v dnešním parčíku u starého mohutného dubu volejbalové hřiště. 
Setkávali se zde nad partičkou bulky, mariáše, srdnatě bojovali  
v utkáních Praha versus Bratislava a při vyhodnocení vedli státnické 
hovory. Nenápadně je poslouchal a pozoroval  hubený kudrnatý 
blonďáček, který se za pár let stál výraznou osobností kaplického 
sportu v kopané, ledním hokeji, košíkové, stolním tenisu a odbíjené.  
Protože pánové na jaře řešili i tahy čápů, kteří pravidelně dosedali na 
komín kovárny v prostorách bývalé koželužny a kde dokonce 
z důvodu jeho ucpávání byl pro její fungování postaven nad výhní 
nový, tak hledali jméno pro tento symbol Bělidla. Z mnoha variant se 
nakonec ujalo jméno dané všem čápům, do Kaplice přilétajích, právě 
výše zmíněným mladíkem a to Niedrtálský orel Franta. Niedrtál volně 
znamená dolní část, a tou Bělidlo rozhodně je, orel je symbolem síly a 
svobody a pokud jde o Frantu, tak to, že všichni zdejší čápi nesou na 
křídlech toto jméno, ví jen ti nejzasvěcenější. 
Pánové Polakovič, Cako, Zábušek, Nahodil, Jiskra, Ertl, Havel, 
Tácha, Mrzena Jos. aj. již spolu hrají na druhé straně řeky, dub byl 
poražen, hřiště neexistuje, ale krásný příběh zůstává. A pokud je ještě 
nyní jméno mladíka utajené, tak vězte jeho přezdívku – Arpáš. 
S přáním všeho dobrého 

Ferdinand Jiskra 
 

   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 19. května 2008  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� prodej pozemku p.č. 395/19 k.ú. Blansko o výměře 404 m² Haně 

Vošické, bytem Bášť 148 za cenu 100,- Kč/m²  + náklady spojené 
s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 1337/8 k.ú. Žďár o výměře 161 m² Libuši 
Pekařové, bytem Č. Budějovice 1/1278 za cenu 80,- Kč/m² + NSP   

� prodej pozemku p.č. 1704/8 k.ú. Kaplice o výměře 108 m²  Aleně a 
Ing. Milanu Šmejkalovým, bytem Kaplice 895 za cenu 30,- Kč/m²  + 
NSP  

� prodej pozemku p.č. 1454/5 k.ú. Kaplice o výměře 75 m²  Janu 
Wögebauerovi, bytem Kaplice 801 za cenu 100,- Kč/m²  + NSP  

� prodej pozemku p.č. 1709/1 k.ú. Kaplice o vým. 2807 m² Antonínu 
Zelenému, bytem Kaplice 238 za cenu 20,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1706/3 k.ú. Kaplice o výměře 2954 m² Aleši 
Kiclovi, bytem Kaplice 282 za cenu 20,-Kč/m²  + NSP 

� prodej pozemků p.č. 1697/16 o výměře 11.092 m², p.č. 1697/55 o 
výměře 21.069 m², p.č. 1697/44 o výměře 10.934 m², p.č. 1697/60 o 
výměře 1.373 m²  a část pozemku p.č. 1697/66 o výměře 8.647 m² vše 
v k.ú. Kaplice určených k bytové zástavbě 47 rodinných domků a 
25 řadových rodinných domků v lokalitě JIH  firmě HB DOMY 
INVEST s.r.o. České Budějo-vice za cenu 285,- Kč/m²  s tím, že po 
dobu trvání výstavby ZTV – maximálně 1 roku, bude s investorem 
uzavřena nájemní smlouva na pronájem výše uvedených pozemků za 
cenu 2,- Kč/m² /rok a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní; 
v případě, že nebude výstavba zahájena do 3 měsíců po podepsání 
nájemní smlouvy o pronájmu pozemků pro výstavbu ZTV JIH 
Kaplice, pozbývá nájemní smlouva platnost  

� prodej objektu čp. 153 v Tržní ulici se st. parcelou č. 280/3 o výměře 
188 m²  a objektu bez č.p. se st. parcelou č. 279 o výměře 124 m² 
v k.ú. Kaplice, a to ideální polovinu uvedených nemovitostí do 
společného jmění manželům Ing. Pavlovi a Jitce Svobodovým, bytem 
Kaplice 800 a manželům Miroslavu a Emilii Kučerovým, bytem 
Kaplice 750 za cenu 1.635.000,- Kč  

� zveřejnění záměru prodeje jedné ideální třetiny pozemku p.č. 280/4 
k.ú. Kaplice o celkové výměře 117 m²  za cenu 100,- Kč/m²  + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 476/1 o výměře 66 m²  a 
pozemku p.č. 476/4 o výměře 12 m²  obě v k.ú. Kaplice za cenu 100,- 
Kč/m²  + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2148/12 o výměře 93 m², p.č. 
2148/14 o výměře 144 m² a p.č. 2148/5 o výměře 44 m²  vše v k.ú. 
Pořešín za cenu 80,- Kč/m²  + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1702/13 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 32 m²  za cenu 30,- Kč/m²  + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2146/1 k.ú. Pořešín o 
výměře cca 50 m² za cenu 80,- Kč/m²  + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2146/1 k.ú. Pořešín o 
výměře 100 m²  za cenu 80,- Kč/m²  + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1680/72 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 400 m² (s oddělením části pozemku, ve kterém jsou 
uloženy inž. sítě) za cenu 200,- Kč/m²  + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 347 v Dlouhé ulici se st. 
parcelou č. 324 o výměře 282 m² a pozemkem p.č. 326/1 o výměře 
209 m²  vše v k.ú. Kaplice, včetně bytových jednotek, na které jsou 
uzavřeny platné nájemní smlouvy, za minimální cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1.160.400,- Kč prostřednictvím realitní 
kanceláře  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 797/2 k.ú. Kaplice o výměře 
227 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� revokaci usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 11.9.2006 
týkající se prodeje vlastnického podílu k jedné ideální polovině 
pozemku KN p.č. 591/42 k.ú. Kaplice o výměře 65 m²  manželům 
Františku a Věře Výletovým a schvaluje prodej tohoto vlastnického 
podílu manželům Veronice a Pavlu Vimrovým, bytem Kaplice 750 za 
cenu 100,- Kč/m²  + NSP 

� revokaci usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 17.12.2007 
týkající se prodeje pozemku KN p.č. 1336/4 k.ú. Žďár o výměře 62 
m² Správě železniční dopravní cesty s.o. Praha za cenu 100,- Kč/m² a 
schvaluje prodej uvedeného pozemku Správě železniční dopravní 
cesty s.o. Praha za cenu dle znaleckého posudku ve výši 60,- Kč/m² + 
NSP 

� odkoupení pozemků v Pobřežní ulici p.č. 228/2 o výměře 98 m² 
zahrada od současného vlastníka zapsaného na LV č. 334 za cenu 
19.600,- Kč, p.č. 1417/2 o výměře 18 m² zahrada od současného 
vlastníka zapsaného na LV č. 11 za cenu 3.600,- Kč, p.č. 1428/2 o 
výměře 40 m² zahrada od současného vlastníka zapsaného na LV č. 
475 za cenu 8.000,- Kč, p.č. 1429/2 o výměře 54 m² zahrada od 
současného vlastníka zapsaného na LV č. 157 za cenu 10.800,- Kč, 
p.č. 1430/2 o výměře 45 m² zahrada od současného vlastníka 
zapsaného na LV č. 27 za cenu 9.000,- Kč, p.č. 1431/2 o výměře 59 
m² zahrada od současného vlastníka zapsaného na LV č. 310 za cenu 
11.800,- Kč, p.č. 1432/2 o výměře 22 m² zahrada od současného 
vlastníka zapsaného na LV č. 792 za cenu 4.400,- Kč, p.č. 1433/2 o 
výměře 41 m² zahrada a p.č. 1434/2 o výměře 27 m² zahrada od 
současného vlastníka zapsaného na LV č. 267 za cenu celkem 
13.600,- Kč, p.č. 1435/2 o výměře 4 m² zahrada a p.č. 1436/2 o 
výměře 6 m² zahrada od současného vlastníka zapsaného na LV č. 
472 za cenu celkem 2.000,- Kč, p.č. 1452/2 o výměře 2 m² zahrada od 
současného vlastníka zapsaného na LV č.8 za cenu 400,- Kč vše v k.ú. 
Kaplice, NSP hradí kupující   

� odkoupení pozemku p.č. 587/2 k.ú. Blansko o výměře 3681 m² od 
současného vlastníka zapsaného na LV č. 1956 za cenu 20,- Kč/m², 
NSP hradí kupující    

� odkoupení lesního pozemku p.č. 1866/1 k.ú. Pořešín o výměře 20984 
m² od současného vlastníka zapsaného na LV č. 284 za cenu 
213.010,- Kč, náklady spojené s prodejem hradí kupující 

pokračování na str. 7  
 

   Vozidla na trávnících a chodnících 
 

Vážení spoluobčané. 
Dne 19. 5. 2008 schválilo Městské zastupitelstvo novou obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2008, která mimo jiné zakazuje vjíždění 
motorovými a přípojnými vozidly na plochy veřejné zeleně. Tato 
vyhláška začne platit od druhého týdne v červnu. Pokládám za vhodné 
upozornit vás předem, abyste se zbytečně nedostali do nepříjemné 
situace.  
V současné době se soustřeďujeme na problémy stání vozidel na 
chodnících.            Jiří Havelka, velitel městské policie 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
červen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. pondělí Romantická komedie USA  109 min.  
20.00 hod. 27 ŠATŮ   
  Byla už 27x družičkou, ale ani jednou nevěstou. A 

když si teď chce její zhýčkaná sestra vzít jejího 
tajně milovaného šéfa, rozhodne se konečně rázně 
zakročit. Režie: A. Fletcher. Hl. role: K. Heigl 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
3. úterý Česká komedie    90 min.  
4. středa TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
20.00 hod.   V hájence na samotě žijí na hromádce už čtyři 

generace rodiny Hanákových. Jedno úplně běžné 
rodinné odpoledne oznámí mladší z dcer, že čeká 
dítě. Nastávající zeť se stává dalším obyvatelem 
domu a je rodinou důkladně prověřován... Režie: 
P. Hartl. Hrají: J. Mádl, E. Holubová, M. Labuda 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
9. pondělí Česká komedie   97 min.  
20.00 hod. VÁCLAV   
  Retardovaný Václav, který svým chováním pije 

krev všem svým spoluobčanům, jednou své 
lumpárny přežene a skončí ve vězení… Režie: J. 
Vejdělek. Hrají: I. Trojan, J. Lábus, E. Vašáryová 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
10. úterý Promítání pro děti   ČESKÉ ZNĚNÍ  85 min.  
17.30 hod. HORTON   
  Příběh slona, které mu spadne pod nos smítko 

prachu, v němž je ukryté malé městečko Kdosice 
s malými Kdovíky a to městečko je v nebezpečí… 
Mluví: F. Švarc, P. Rychlý, Z. Svěrák 

   Vstup 70,- Kč 
11. středa Dánské drama     106 min. 
20.00 hod. UMĚNÍ PLAKAT 
 Pláčem a vyhrožováním sebevraždy se rozhodl 

vydírat a zneužívat zbylé členy rodiny. Mrazivý 
vhled do mechanismů toho, jak „dobrý“ pláč 
dokáže své. Režie: P. Schønau Fog 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
16. pondělí Dobrodružný romantický film USA  126 min.  
20.00 hod. BLÁZNOVO ZLATO 
  Azurové moře, sluncem zalité pobřeží a pohledný 

mladý pár, který se věčně špičkuje, a přitom 
bokem pátrá po pokladu v Karibiku… Režie: A. 
Tennant. Hrají: K. Hudson, M. McConaughey 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
17. úterý Česká komedie   90 min.  
18. středa BOBULE   
20.00 hod. Letní komedie, která nás zavede na moravské 

vinice, je příběhem dvou kamarádů, kteří prchají 
z Prahy do krajů vína, vnadných žen a pohody. 
Režie: T. Bařina. Hrají: K. Hádek, T. Voříšková, 
V. Postránecký 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
21. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší    76 min.  
 16.00 hod. PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA  
  Cvrček a housličky, Příhody Brouka Pytlíka, Jak 

štěňátko chtělo malé pejsky a další…  
   Vstup 20,- Kč 

23. pondělí Horor USA   126 min.  
20.00 hod. CLONA  
  Na svatební cestě přejedou mladou ženu,  jejíž 

tělo ale není k nalezení. Na jejich fotografiích se 
od té doby objevuje záhadný stín a ukáže se, že je 
to ta dívka… Režie: M. Ochiai. Hrají: R. Taylor, 
J. Jackson 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
24. úterý Rodinný fantasy film ČESKÉ ZNĚNÍ   95 min.  
17.30 hod. KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ 
25. středa   Trojice sourozenců najde ve starém domě vzdále- 
20.00 hod.  ném od civilizace podivnou knihu s varováním, že 

by se za žádnou cenu neměla otvírat…Tu knihu 
ale otevřou. Režie: M. Waters. Hrají: F. Highmore, 
A. McCarthy, I. Miko 

   Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
30. pondělí Promítání pro děti  ČESKÉ ZNĚNÍ   80 min.  
17.30 hod. LOVCI DRAKŮ 
  Fantastická říše se hemží draky různých velikostí 

a tvarů a právě s nimi svádí velký souboj čtveřice 
hlavních hrdinů. Režie: G. Ivernel, A. Qwak.  

   Vstup 70,- Kč 
 

 
 
 
 
 

 
2. června, pondělí /do 16. června/ vernisáž v 16.30 hodin 

VÝSTAVA  výtvarného oboru ZUŠ Kaplice 
Podkroví kaple sv. Josefa a Barbory 
 

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 100,- Kč 
 

4. června, středa    od 10.00 hodin  

KDYŽ JDE K ŮZLE OTEV ŘÍT  
Pohádka pro děti z MŠ a ZŠ. Mohou přijít i maminky se svými dětmi.  
Kulturní dům Kaplice    Vstup 20,- Kč  
 

7. červen, sobota    od 10.00 hodin  

POUŤ DĚTÍ z okresu Český Krumlov  
s tématem „Mosty mezi lidmi“  
10.00  mše sv. na Svatém Kameni 
12.30 soutěžní program pro děti v Cetvinách 
14.00 setkání se sousedy z Rakouska na mostě za křížovou cestou 
16.00  malé dětské divadlo o sv. Janu Nepomuckém v kostele 
Svatý Kámen a Cetviny   
 

9. června, pondělí (do 30.6.) vernisáž od 17.00 hodin 

ĎÁBLOVA BIBLE  
& Kaplický misál ze 14. století v Kaplici 
Kopie Ďáblovy bible (Codex gigas) a originál Kaplického misálu 
ze 14. století mimořádně vystaveny v Kaplici. Více str. 1 a 2.  
Historická expozice Kaplicka / 9.00 – 17.00 hodin  
 

14. červen, sobota    12.00 – 19.00 hodin  

DRUŽINA MARKVARTA Z PO ŘEŠÍNA 
Akce pro tělesně postižené děti a jejich rodiče.  
Pořádá Sdružení Hrady na Malši.  
Zřícenina hradu Pořešín  
 

 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
červen 
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27. červen, pátek    od 21.00 hodin  

TANEČNÍ LIGA PÁRTY  
Kulturní dům Kaplice 
 

28. červen, sobota   od 9.00 hodin  

KOLEM KOLEM KAPLICKA  
Výlet nejen na kolech pro celou rodinu. Více na str. 16  
Start: náměstí Kaplice, cíl: Svatý Kámen 
 

29. června, neděle  

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ 
9.30  mše sv. v kostele 
14.00 zábavný program na farním dvoře a před kostelem  

s hudbou a opékáním  selete 
19.00 varhanní koncert Martina Kubáta v kostele 
--------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

   Den otev řených dve ří  
 

Charity Kaplice 
 

Charita Kaplice Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se 
bude konat dne 16. 6. 2008 od 8.00 do 18.00 hodin.  
V tento den se Vám otevřou prostory Charity Kaplice, kde jsou 
poskytovány tři sociální služby. Jedná se o služby: Tolerance Kaplice, 
Charitní pečovatelská služba Kaplice a Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Depo.  
Účelem Dne otevřených dveří je nejen prohlídka všech prostor naší 
organizace, ale především Vás chceme seznámit s chodem sociálních 
služeb a ukázat Vám jak naši pracovníci s uživateli pracují. Těšit se 
můžete na výstavu výrobků Zájmové dílny, kde si budete moci různé 
aktivizační činnosti spolu s uživateli vyzkoušet. Dále se můžete těšit 
na výstavu fotografií a ukázku z canisterapie. Samozřejmostí je i malé 
pohoštění.  
Charita Kaplice má své sídlo na adrese Linecká 413, 382 41 Kaplice, 
kde v prvním nadzemním podlaží najdete prostory Charitní pečo-
vatelské služby Kaplice a ve třetím nadzemním podlaží si můžete 
prohlédnout prostory sociální služby Tolerance Kaplice. Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Depo najdete na náměstí v prostorách 
bývalé Radniční vinárny č. p. 206. Veřejnosti bude otevřeno i 
středisko CHPS Kaplice ve městě Velešín, kde nás najdete přímo 
v Domě s pečovatelskou službou na adrese: Strahovská 256, Velešín.  
Těšíme se na Vaši účast.   

Zaměstnanci Charity Kaplice 
 
 
 
 
 

červen   / www.ddmkaplice.cz 

6. 6.       Okresní kolo leteckých modelářů 
21. 6.    Celodenní výlet do Prahy 

Návštěva ZOO a Mořského světa. Odjezd v 7.00 od DDM, 
příjezd 19.30 hod. před DDM. Závazné přihlášky společně 
s platbou odevzdat v DDM do 15. 6. Cena 565,- Kč/osoba.  

24. 6.   KOTLINA CYKLOKROS  - pro děti od 1. třídy 
 

Počátkem měsíce června bude činnost kroužků DDM v letošním 
školním roce ukončena /pokračuje pouze HIP-HOP/. 
 

Prázdninová činnost DDM: 
Letní tábor v Deskách /5. 7. - 12. 7. 2008/ 
Příměstský tábor v DDM /25. 8. - 29. 8. 2008/, přihlášky do 27. 6.  
Dům dětí a mládeže přeje všem lidičkám pohodové léto plné zážitků a 
dobrodružství… 

   Ďáblova bible …  pokračování ze str. 2 
 

Kodex Gigas je svázán v dřevěných deskách potažených světlou kůží, 
opatřených kovovým zdobením. Desky mají úctyhodné rozměry 
92×50,5×2,2 cm. Hmotnost celého kodexu se pohybuje kolem 80 kg.  
Maketa bible, jež bude v Kaplici vystavena, vznikla u příležitosti 
Olomouckého knižního veletrhu Libri 2007. Oproti originálu 
umožňuje listování. Vystavená kniha není uměleckou kopií, liší se od 
pergamenového originálu papírovými listy, které jsou jednostranně 
potištěny. Reprodukce jsou na 200 stranách z celkových 620. 
 

Kaplický misál 
Církevní kodex tzv. Kaplický misál pochází ze 14. století. Tento 
kodex, ve středověku běžně používaný ve všech kostelích, patří jako 
iluminovaný k těm výjimečnějším. Pravděpodobně jej za značnou 
sumu nechali pro kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici zhotovit 
premonstráti z kláštera v Milevsku, kteří byli pověřeni patronátní 
správou zdejšího prostředí. Misál, psaný na pergamenu, obsahuje 
nejen zdobené iniciály, ale i celostránkové iluminace. Kresby se 
vztahují k donátorskému prostředí, klášteru premonstrátů. Ojedinělý 
je tím, že je zde zobrazen tzv. Bolestný Kristus (Eucharistický 
Kristus). Toto vyobrazení má vztah k utrakvistickému prostředí, v 
němž se přijímalo pod obojí (krev z Kristových ran je zachytávána do 
kalicha).  
 

Pro kaplické je to mimořádná příležitost vidět obě tato díla na vlastní 
oči. Ďáblova bible bude v expozici vystavena do 30. června, Kaplický 
misál pouze při vernisáži a 10. a 11. června.  
 

Důležitá informace pro školy: NA PROHLÍDKU JE POT ŘEBA SE 
OBJEDNAT PŘEDEM: TEL. 380 311 388 /vstupné žáci: 5,- Kč/.   

 

   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: Lidská práva dnes 
Přednášející Bernard Martin - evangelický farář ve Švýcarsku, zajímá 
se o lidská práva, o vztahy mezi občanskou společností a církví. 
Působí ve Švýcarsku, Česku a Mexiku. 
Pořádá YMCA České Budějovice, o.s. Křesťanské sdružení mladých lidí 

Čtvrtek 19. června v budově Archy, 18.00 hodin 
 

   Zajímavá kultura v okolí 
 

6. - 30. června Výstava „Nebýt na světě zbytečný“ 
Výstava obrazů J. Šedivého. Otevřeno pondělí až pátek 9.00 – 15.00 
hod. Vernisáž s besedou „Integrace dětí s Downovým syndromem do 
společnosti“ se koná 5. 6. v 17.00 hodin. Přístavba radnice Borovany.  
 

7. června  Den dětí v ZOO  
Sportovní soutěže, kvízy s odměnami, dle počasí ukázka manipulace 
s plazy, 9.00 – 18.00 hodin, Park exotických zvířat Dvorec u Borovan.  
 

21. června  Potlach u Jana Žižky aneb Vítání léta   
O. ročník country setkání. Hrají Nezmaři, Kamelot, Texmeni, F. 
Nedvěd, P. Jíšová, COP, R. Křesťan a Druhá tráva, T. Linka a Přímá 
Linka, J. S. Lenk a jeho parta. Předprodej (330,- Kč) v IC Borovany. 
Místo konání: Památník Jana Žižky z Trocnova od 10.00 hodin. 
 

28. června Koncert Kamil Střihavka & LEADERS 
Od 19.00 hodin na nádvoří Státního hradu Nové Hrady. Předprodej 
vstupenek (á 200,- Kč): KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 
602 150 208, kic@novehrady.cz.  
 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 

 

Oslavy 100. výročí narození kněze Josefa Jílka, 

rodáka z Výhně u Kaplice, který byl popraven nacisty za zapojení 
se v odboji. Sobota 14. 6. od 10.00 hod. mše sv. na návsi ve Výhni 
(v případě nepříznivého počasí v kaplickém kostele). Bohoslužbě 
předsedá pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád.  
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   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 
 

Sociáln ě patologické jevy 
 

Pohlavní (sexuální) zneužívání 
 

Pohlavní zneužívání je v terminologii trestního práva trestný čin, 
jehož skutková podstata spočívá ve vykonání soulože s osobou ve 
věku pod stanovenou hranicí nebo v jiném způsobu pohlavního 
zneužití takové osoby.  
Pohlavní zneužívání ve zdravotním nebo psychologickém významu 
může být pojmem s odlišným, zpravidla širším významem, který 
může zahrnovat i takové formy chování, které nesplňují kritéria 
trestného činu podle trestního zákona, například i bezdotykové 
chování nebo nevhodné chování, které je svou formou nebo intenzitou 
se souloží nesrovnatelné.(1) 

Zdravotní komise Rady Evropy považuje sexuální zneužití dítěte za 
nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či 
chování. Zahrnuje jakékoliv sexuální dotýkání, styk, vykořisťování 
kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, nebo kýmkoliv, kdo dítě 
zneužívá.(4) 

Mezi varovné známky sexuálního zneužívání u dítěte patří:  
* změny v chování dítěte  
* vyskytující se poruchy příjmu potravy - nechutenství, zvracení..  
* opakované bolesti břicha  
* dítě trpí pomočováním vyskytující se po 4. roku věku  
* bolestivé močení provázené pálením - jakoby šlo o příznaky  
    zánětu močových cest  
* u dívek svědění pochvy  
* dítě hraje sexuální hry  
* noční děsy, poruchy spánku  
* sevřený způsob chůze  
* odmítání svlékání, nedůvěra vůči lidem (6) 
 

Komerční zneužívání dětí 
Zvláštní formou sexuálního zneužívání dětí je komerční zneužívání 
dětí. Mezinárodní definice, která byla přijata na světovém kongresu 
OSN ve Stockholmu v roce 1996 hovoří o: „Použití dít ěte pro 
sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích 
mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem, a 
jinými, kdo vyd ělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely“ . 
Zahrnuje v sobě jak prvek zneužívání, tak prvek obchodu. 
 

Formy komerčního sexuálního zneužívání dětí: 
*  přemísťování a prodej dětí pro sexuální účely - výměnou za  
   finanční nebo jinou odměnu 
*  dětskou prostituci - jedná se o zjednávání nebo nabízení služeb  
  dítěte k provádění sexuálních aktů za peníze nebo jinou odměnu  
   s touto osobou nebo kteroukoli jinou osobou 
 

*  dětskou pornografii - jedná se o jakýkoli zvukový nebo  
   obrazový materiál, který používá děti v sexuálním kontextu 
Komerční sexuální zneužívání dětí:* Je většinou činem několika 
pachatelů, kteří jsou pro tuto činnost cíleně organizováni. * Je 
opakovaným aktem, nikoli jednorázovým. * Mnohdy souvisí s 
nuceným návykem na drogu. * Je nebezpečné stejnou měrou pro 
děvčata i chlapce. (4) 
 

Co dělat, když se dozvíte o možném sexuálním zneužívání: 
Sdělení dítěte se snažte věřit. Dejte dítěti najevo svoji důvěru a to tak, 
že stojíte na jeho straně a chcete mu pomoci. Zabraňte kontaktu 
s uvedenou osobou. Zkontaktujte se s:  Policií ČR /158/. Tísňové 
volání z mobilního telefonu /112/. Případně i s: Odborem sociálně-
právní ochrany dětí, MěÚ Kaplice /380 303 180-183/. Linka bezpečí 
/800 155 555/.  
 

Prevence pohlavního zneužívání: 
Nenechávejte zejména malé děti bez dozoru. Hovořte s dětmi o 
nebezpečí pohlavního zneužívání a kontaktu s cizími osobami – 
zdůrazňujte jim následující pravidla:  
Nesedej k cizím lidem do auta!  
Nechoď nikam s cizími lidmi, ani kdyby tě to sebevíc lákalo!  
Neber si od cizích lidí sladkosti, dárky, ani peníze!(3)  
Všímejte si svého dítěte, věnujte mu dostatek pozornosti. Vytvořte 
doma prostředí plné důvěry a pochopení.(6) 
 

Pohlavní zneužívání a legislativa:  
Podle platného trestního zákona (č. 140/1961 Sb.) se trestného činu 
pohlavního zneužívání dopustí ten, kdo: dle § 242–243 vykoná soulož 
s osobou mladší 15ti let nebo kdo takové osoby jiným způsobem 
pohlavně zneužije, jakož i ten, kdo zneužívaje závislosti osoby 
mladší 18ti let nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k 
mimomanželské souloži, nebo kdo takové osoby, zneužívaje její 
závislosti, jiným způsobem pohlavně zneužije. 
S trestným činem pohlavního zneužívání úzce souvisí: trestný čin 
ohrožování mravní výchovy mládeže (§ 217 trestního zákona), 
trestný čin svádění k pohlavnímu styku  (§ 217a trestního zákona), 
trestný čin znásilnění (§ 241 trestního zákona), trestný čin soulož 
s příbuzným v přímém pokolení nebo se sourozencem (§ 245 
trestního zákona).   
Definování spáchaného činu záleží na způsobu jednání pachatele. 
Dle § 167 trestního zákona je každý povinen trestný čin pohlavního 
zneužívání překazit!!! 
 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) v §10 
stanoví, že obce, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská 
zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro 
děti jsou povinny mimo jiné oznámit obecnímu úřadu obce s 
rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují podezření, že dítě 
je ohroženo trestným činem, násilím atd.(2) 

Ke komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí se nebo mohou vztahovat 
trestné činy (dle trestního zákona): 
� kuplířství (§204) 
� ohrožování mravnosti (§205) 
� obchodování s dětmi (§216a) 
� ohrožování mravnostní výchovy mládeže (§217) 
� znásilnění (§ 241) 
� pohlavní zneužívání (§242) 
� pohlavní zneužívání v závislosti (§243) 
� obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku (§ 246)(5) 

Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 
 

Seznam použitých zdrojů: 
1. Pohlavní zneužívání [online]. [cit. 2008-05-12]. Dostupný z WWW:    

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/484575-pohlavni-zneuzivani-deti. 
2. Pohlavní zneužívání [online]. [cit. 2008-05-12]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_zneu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%
C3%AD. 

3. Sexuální zneužívání [online]. [cit. 2008-05-12]. 
http://www.detskaprava.cz/nactileti/letaky_zneuzivani.htm. 

4. Sexuální zneužívání, komerční zneužívání dětí [online]. [cit. 2008-05-12]. 
http://www.mv.cz/souteze/2006/sod/tyrani/2_sex.pdf. 

5. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. 
6. Zneužívané děti - pro rodiče a veřejnost [online]. [cit. 2008-05-12]. Dostupný 

http://www.roudnicenl.cz/pages/MUR/Soc/nas/zneu_rod.htm. 
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   Zastupitelstvo … pokračování ze str. 3 
 

� revokaci usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 19.3.2007 
týkající se schválení návrhu Zadání změny č. 7 Územního plánu 
sídelního útvaru Kaplice s tím, že ostatní ujednání zůstávají 
v platnosti a schvaluje Zadání změny č. 7 Územního plánu sídelního 
útvaru Kaplice dle předloženého návrhu odboru Úřad územního 
plánování MěÚ Kaplice 

� provedení rozpočtového opatření č. 5 dle předloženého návrhu 
finančního odboru MěÚ Kaplice, včetně finančního podílu na akci 
obnovy kulturní památky zařazené do Programu regenerace městské 
památkové zóny a městské památkové rezervace Masná čp. 200 ve 
výši 26.200,- Kč a Náměstí čp. 206 ve výši 353.372,- Kč   

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 2/2008 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
tak, jak byla předložena  

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 3/2008, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o městské policii   

� Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na údržbu objektů 
v městské památkové zóně uzavřené na základě usnesení Rady Města 
Kaplice č. 865 ze dne 14.4.2008 mezi Městem Kaplice a Vladimírem 
Botkem, Kaplice 89, Českým svazem chovatelů ZO Kaplice a Bc. 
Miroslavem Marečkem, Kaplice 50 tak, jak byly předloženy 

 

II. zamítá  
� žádost o prodej pozemku p.č. 32/1 k.ú. Pořešín o výměře  569 m² 
� žádost o prodej pozemku p.č. 721/3 k.ú. Kaplice o výměře 131 m² 
� žádost o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky čp. 493/3 

Nové domovy  
� žádost o vzdání se předkupního práva Města Kaplice k bytové 

jednotce č. 754/4 ulice Míru   
 

III. nevyužívá  
� předkupní právo s věcně právními účinky k bytu v čp. 755/14 ulice 

Míru vlastníka zapsaného na LV 2805 a souhlasí s jeho prodejem třetí 
osobě za cenu 950.000,- Kč, k bytu v čp. 776/27 ulice 1. máje 
vlastníka zapsaného na LV 2679 a souhlasí s jeho prodejem třetí 
osobě za cenu 1.000.000,- Kč, k bytu v čp. 749/11 ulice Míru 
vlastníka zapsaného na LV 2824 a souhlasí s jeho prodejem třetí 
osobě za cenu 900.000,- Kč a k bytu v čp. 776/30 ulice l. máje 
vlastníka zapsaného na LV 2788 a souhlasí s jeho prodejem třetí 
osobě za cenu 900.000,- Kč – odbor správy majetku MěÚ Kaplice 
provede kontrolu zápisu v katastru nemovitostí  
 

IV. odkládá  
rozhodnutí ve věci vzdání se předkupního práva k bytu v čp. 497/11 
sídliště Na Vyhlídce s tím, že odbor správy majetku MěÚ Kaplice 
požádá o provedení právního rozboru v dané věci  
 

V. volí  
p. Vítězslava Rendla, bytem Kaplice 752 přísedícím Okresního soudu 
v Českém Krumlově na období 2008-2010  
         

VI. souhlasí  
s obsahem petice občanů za zrušení či regeneraci městské 
památkové zóny v Kaplici a pověřuje tajemníka MěÚ Kaplice p. 
Malíka zúřadováním petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním a informováním zastupitelstva města a předkladatele petice o 
průběhu jednání s kompetentními orgány      
 

VII. pov ěřuje    
� vedení města vyvolat jednání s Památkovým ústavem České 

Budějovice ve věci hodnocení a posuzování oprav objektů 
v památkové zóně v Kaplici  

� vedení města vyvolat jednání s vedením firmy BRAWE s.r.o. za 
účasti zástupců dotčených občanů města, z důvodu opakovaného 
úniku zplodin do ovzduší při provozu firmy.        

Mgr. F. Jiskra, starosta   J. Kaloš, místostarosta města 
 
 
 
 
 

 

   Kaplický Majáles 2008 
 

Dne 25. 4. 2008 ožilo město Kaplice již druhým ročníkem 
studentských oslav příchodu máje, který pořádaly Gymnázium a 
SOŠE v Kaplici a Sdružení rodičů při G a SOŠE. Kapličtí studenti  se 
tak zařadili k deseti větším městům České republiky, která navázala 
na tradici majálesů. Letošní majáles narušilo nepříznivé počasí, ale i 
tak na akci panovala všeobecně dobrá nálada  
Majáles začal průvodem masek městem. Barevná různorodost jistě 
neunikla žádnému z  kolemjdoucích. Barvy převleků byly vskutku 
rozmanité, od temné černé, přes rudě červenou, až po jasně bílou. 
Mohli jste potkat čerty, námořníky, mrkvičky, šmouly, lékaře a 
pacienty, růžové zajíčky, divochy, ale i Kleopatru s Césarem. Průvod 
měl z náměstí zamířit do městského parku, avšak kvůli deštivému 
počasí pokračovala studentská slavnost v kulturním domě. 
Po oficiálním zahájení následovala velmi vydařená volba krále a 
královny majálesu. Každá třída vyslala do této soutěže své zástupce. 
V tvrdé konkurenci zvítězili divoši z G3. 
Zábava pokračovala bujaře dál. Každý si v programu našel své. 
K poslechu a tanci hrály hudební kapely VVV, The Pooh, Samochod, 
Tarapaca jazz, Deklarace a Scissorhands. Dále bylo možno zhlédnout 
několik tanečních vystoupení nebo se nechat zkrášlit týmem 
vizážistek. 
Takováto akce se samozřejmě neobejde bez finančních prostředků, 
které studentům poskytli tito sponzoři: Bentex-Elektro, Oknotherm, 
Pavel Jouza, PC servis, Společné stravování - Mikule, P.T.S. Kaplice, 
Lékárna  Kaplice, Technické služby města Kaplice, Městský úřad 
Kaplice a Sdružení rodičů při G a SOŠE Kaplice. Ale kdyby se příští 
rok ke sponzorům přidali ještě další a k pořadatelům třeba i městský 
úřad, stal by se kaplický majáles jistě velkolepějším a atraktivnějším. 
Majáles 2008 se vydařil. Ať žije MAJÁLES 2009! 

Studenti G2 
 

   Moud ře s bioodpady 
 

šance pro mládež 
 

Hnutí DUHA Č. Budějovice usiluje o rozšíření vytřídění bioodpadu a 
jeho následné zpracování. V rámci této myšlenky přišlo s projektem, 
který finančně podpořil Jihočeský kraj a jehož realizací se bude 
skutečně předcházet vzniku odpadu. Nejlepší způsob je domácí 
kompostování, neboť tento odpad se nemusí nikam odvážet ke 
zpracování a  vzniklý kompost se využije na místě.    
Ve středu 7. května byly za přítomnosti místostarosty Města Kaplice 
p. Mgr. Havelky předány kompostéry dětem z vybraných škol. Těmi 
školami jsou ZŠ Kaplice, Školní 226 a ZŠ a Praktická škola Kaplice, 
Omlenická 436. Obě školy vedou děti k důslednému třídění odpadů a 
ekologická výchova je na velmi dobré úrovni. 
Růžena Šandová z Hnutí DUHA Č. Budějovice řekla: „Rozhodli jsme 
se program zpracování bioodpadů uplatnit v základních školách, 
neboť děti nejlépe vstřebávají nové myšlenky a jsou tvárné. Ze škol 
jsme si vybrali ty, u nichž máme záruku, že naši nabídku dobře 
využijí“.  

Hnutí DUHA Č. Budějovice        
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   Kdo si hraje, nezlobí 
 

A zase jsme si užily spoustu legrace a zábavy. Ve středu 24. dubna 
pro nás již po několikáté připravily naše paní vychovatelky odpoledne 
plné zábavných her a soutěží. Tentokrát to byl „Tričkový den“. Každý 
z nás si oblékl nějaké zajímavé tričko, pozadu nezůstaly ani paní 
vychovatelky, a už jsme spěchaly do tělocvičny za zábavou. To byste 
nevěřili, kolik se nás zase sešlo! Pověsit tričko, svázat se do „sudu“, 
rychle zamést, vylovit písmenka z rybníčku aj. se v rychlosti 
nepovede každému. Ale my jsme to přesto zvládly. Na konci soutěží 
na nás na všechny čekala sladká odměna.  
Děkujeme našim p. vychovatelkám a už dnes se těšíme na další 
vydařený den. 

   Děti ze školní družiny 
 

   DEN ZEMĚ aneb velcí - malým 
 

CO JE DEN ZEMĚ?       „Naše Země má svátek.“ 
JAK ČASTO DEN ZEMĚ SLAVÍME?     „Jednou za rok.“  
JAK DLOUHO UŽ SE DEN ZEMĚ SLAVÍ?      „30 let.“ 
KDE SE DEN ZEMÉ SLAVIL POPRVÉ?  „V Německu?... V Africe?.. 
V Česku?.. V Británii?.. V Anglii?.. V Austrálii?.. V Polsku? ...  
… … V Americe!“ 
(Objevení Ameriky činilo dotazovaným srovnatelné obtíže jako 
Kryštofu Kolumbovi.) Děkuji respondentům, prvňáčkům ze ZŠ 
Školní, za odpovědi na anketní otázky. 
Nevěříte, že dotazovaným je teprve 7 nebo dokonce 6 let? Je to tak. 
Všechny tyto a spoustu jiných informací měli možnost získat 22. 4. 
2008 na společné akci ke Dni Země se studenty kaplického gymnázia. 
Ti pod vedením Mgr. Hany Kýbusové připravili netradiční hravě – 
soutěžní dopoledne završené rozdáváním odměn nejen vítězům, ale 
všem zúčastněným. 
Za přípravu, realizaci a příjemnou atmosféru děkují prvňáci a jejich 
třídní učitelka. 

Dana Šestáková 
 

   Školní kolo atletické olympiády  
 

ZŠ Fantova 
 

Sportu zdar! 
Dne 13. 5. se žáci 2. stupně ZŠ Fantova zúčastnili školního kola 
atletické olympiády ve čtyřboji. Byli rozděleni do čtyř kategorií, a to 
na mladší a starší žáky a mladší a starší žákyně. Čtyřboj mladších 
žáků a žákyň obsahoval: skok do dálky, hod míčkem, běh na krátkou 
trať (60 m) a běh na dlouhou trať: chlapci – 1000 m a dívky – 600 m. 
Starší žáci a žákyně soutěžili ve skoku do dálky, v hodu koulí, běhu 
na 60 m a v běhu na dlouhou trať: chlapci – 1500 m a dívky – 800 m. 
Atletická olympiáda probíhala od 8.00 hodiny ranní do 1.00 hodiny 
odpolední. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak jsme se všichni 
krásně opálili. Úlevu od prudkého slunce nám naštěstí poskytl jemný 
osvěžující větřík. Někteří žáci měli trému a obavy cvičit před takovým 
davem spolužáků, avšak po prvních disciplínách tréma opadla, a tak 
se všichni mohli plně soustředit na své výkony. Žáci si ve svých 
chvílích oddychu našli čas i na fandění. Ti, kteří se nemohli ze 
zdravotních důvodů olympiády sami aktivně zúčastnit, pomáhali na 
stanovištích a zpracovávali výsledky. Zejména tito žáci měli těžkou 
práci, neboť soutěžící podávali velmi vyrovnané výkony. A pak přišla 
ta očekávaná chvíle - vyhlašování výsledků. Pan ředitel se hrdě ujal 
své povinnosti a předal diplomy vždy třem nejúspěšnějším v každé 
kategorii a disciplíně. Atletická olympiáda byla zajímavou zkušeností 
a zpestřením výuky pro všechny zúčastněné žáky. 

L. Šlapáčková, K. Kubíčková 
 

   Knihovna Kaplice 
 

začátkem července uzavřena 
 

Chtěli bychom naše čtenáře v oddělení pro děti i v oddělení pro 
dospělé upozornit, že knihovna bude od 1. do 11. července 2008 
zavřena z důvodu povinné revize knihovního fondu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odezva na článek p. Merhautové  
„Vandalové“  
 

Kolik lidí jen v tomto městě si na vandalské zločince stěžuje. Ale jen 
tak, aby nebyli slyšet. Protože se bojí vymlácených oken a dalších 
pohrom, které vandalové dovedou. Lidé vědí, kde mají svá doupata, 
ale bojí se zasáhnout, přestože jsou omezováni v pokojném bydlení.  
Já sama jsem proti poznaným vandalům otevřeně vystoupila. 
Výsledek – zničený zvonek, oplzlé nadávky a výtržnické chování před 
mým domem. Přestože mi vedení Základní školy pomohlo, banda 
přešla do ilegality a počastovala mou poštovní schránku svým 
přihlouplým obrazcem. Vykřičník na konci je asi podpis autora s IQ 
lískového oříšku.  
Nutno uvést, že žádný majetek, kde nezletilý vandal žije, ani jeho 
věrných kamarádů, poničen není. A rodiče? Ti asi obviní vše, jen ne 
svou vlastní výchovu. Možná se jim zúročí, až budou u svých ratolestí 
hledat oporu ve stáří.  
Nejsme žádný zpátečník, ale vzpomínám na Četníky mého mládí, 
jejichž ochranu a pomoc lidi vidí už jen v televizních Četnických 
humoreskách. A vůbec k tomu nepotřebovali žádnou reklamu na 
autech. Lidé o nich věděli, vážili si jich a s úctou se k nim hlásili.  

Jiřina Štěrbová 
 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Občanská komise Městského úřadu Kaplice děkuje za  hudební 
doprovod při oslavě Svátku matek, dne 9. 5. 2008, dechové hudbě 
Kaplická Agrovanka. Dále děkujeme za pěkné vystoupení dětem a 
paní učitelce z mateřské školy Nové Domky.  

Občanská komise 

 

   Ukliďme svět 
 

Den Země si lidé připomínají různě. Zasadí strom, vyrobí výtvarné 
dílo nebo uspořádají akci s cílem upozornit na nějaký problém.   
Studenti primy a sekundy kaplického gymnázia se letos rozdělili do 
dvou skupin. První skupina strávila dopoledne s prvňáčky se ZŠ 
Školní při různých soutěžích a hrách. Druhá skupina se připojila k 
celosvětové akci "Clean up the world - Ukliďme svět". Vysbírali jsme 
odpadky v některých částech Kaplice, např. u rybníka Pentlák a stráň 
u potoka u autobusového nádraží, tedy místa, kam Technické služby 
"nedosáhnou". Odpad jsme se snažili třídit. Výsledkem bylo asi 30 kg 
odpadků. Počasí nám moc nepřálo, ale zato jsme měli dobrý pocit 
nejen z toho, že jsme se nemuseli učit, ale že přibylo v Kaplici více 
hezkých a uklizených míst. 

Studenti primy a sekundy 

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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3. 6.  ZŘÍCENINA HRADU VELEŠÍN     12 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče - Chlum - 
Sedlce - hrad Velešín – Hrachovy Hory - Lahuť - Sv. Jan nad Malší. 
Autobus v 14.55 hodin. 
7. 6.  Z HUMPOLCE NA LIPNICI   SOBOTA  
Odjezd zvl. autobusem v 7.00 hodin od býv. jeslí. Vede p. Malík 
10. 6. ŽUMBERK     14 km  
Autobusem z aut. nádr. v 6.30 hodin do Benešova n. Č. a dále do 
Kamenné. Trasa: Kamenná - Žumberk - Klažany - Kondrač - Klení - 
Kamenice - Dluhoště; autobus.  
15. - 21. 6. TERMÁLY NA SLOVENSKU  

- TURČIANSKÉ TEPLICE . Vede p. M. Merhoutová. 
17. 6.  VELENOV     8 km  
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Blažkov - Velenov - 
Pod Chuchelcem - Jermaly – Kaplice.  
21. 6.  NA KOLE SOLNOHRADSKEM   SOBOTA 
Vede p. Ing. Lysý.  
24. 6. Z MIRKOVIC DO KAPLICE   15 km  
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice - 
Malčice - Včelíny - Věž. Planě - Střítež - Rejty - Kaplice Nádraží - 
Rozpoutí - Pořešínec - Žďár – Kaplice.  
28. 6.  KOLEM KOLEM KAPLICKA   SOBOTA 12 km 
Vede p. Malík. Pro pěší přistaven autobus v 9.30 hodin z náměstí. 
Trasa: Horní Dvořiště – Dolní Dvořiště – Svatý Kámen. Autobus ve 
14.00 hodin do Kaplice.   
 

   Souboj v Nových Hradech…  
 

pokračování ze str. 2 
 

Turnaj se rozpoutal ve chvíli, kdy hodiny odbíjely třetí, to už se 
prosluněné novohradské náměstí slušně zaplnilo (v ten den se otevřely 
nejen památky jakými jsou hrad a klášter, ale také zámek, buquoyská 
hrobka nebo kovárna) a družstvo Benešova nad Černou zahájilo první 
disciplínou – nazvanou „Plakátování“. Úkol spočíval v rozvěšení 
deseti plakátů na deset kaštanů, zasazených kolem kašny, ale zkuste si 
to… spěcháte a všechno vám padá z ruky, i ty lavičky se dají teď 
považovat spíš za překážku. Nové Hrady nasadily taktiku „žádný 
spěch“, což na vítězství … prostě nestačilo. Bleskovým tempem zato 
zaválelo Dolní Dvořiště a zbytek závodního pole převálcovalo. 
„Razítkování“, další kolo utkání, to byl oříšek. Razítkovalo se 
poslepu, se zavázanýma očima, v kruhu mezi pěti držiteli razítek a 
navigace probíhala jen slovy a křikem od spolubojovníků z vnějšku 
kruhu-arény. A navíc za přítomnosti rušiček, rušičů ze soupeřících 
týmů, kteří bojkotovali správnou navigaci a navigovali k úplné 
dezorientaci. Nicméně, dalo se to splnit! Horší už to bylo na čas. Opět 
jsme (zdaleka) na vítězství nedosáhli a nejvíc všem poslepu unikly 
České Velenice. Nejvíce dezorientované, nejvíce tentokrát bloudilo 
Dolní Dvořiště.  
Ve třetím klání tzv. „Chůdování“ - v běhu na dvojchůdách, drsné 
galejnické (nebo spíš lyžařské?) disciplíně Kaplice nevyhrála, ale 
vytáhla se rychlým přesunem hodně těsně za druhou Pohorskou Vsí, 
jen vteřinky dělily tyto dvě obce od vítěze Dolního Dvořiště.  
Plížením se poposunovaly po závodišti Nové Hrady, výbornou 
těžkotonážní techniku „pravá!“ „levá!“ měli zas gladiátoři z Horní 
Stropnice.  
Když nastal čas pro „Hadování“, projevila se skrytá síla Českých 
Velenic, čestného hosta tohoto Novohradského klání. Vytvořit 
z diváků nejdelšího stonohého hada vyžadovalo rovným dílem 
přesvědčovací umlouvací schopnost družstva jako disponování velkou 
diváckou základnou ze svého domácího města. Svou šanci měly 
rozhodně Nové Hrady, jejich had měl 110 nohou, jenže všechny nás 
nakonec „ušlapal“ had velenický. Ještěrku naopak chytil Benešov nad 
Černou a ani Kaplice a Pohorská Ves nepolapily v trávě nic moc 
většího. Nemyslete si ale, že vůbec nic! 
V tu chvíli už se začala připravovat „P ěnová show“, velká atrakce, 
která fascinuje nejvíce děti, ale když zafouká vítr, neunikne jí nikdo 
z přítomných. Poslední souboj se odehrával právě v této pěně. Každé 

z družstev vyslalo jednoho, aby se do pěny potopil a našel poklad. 
Někteří skočili do pěny šipku a přistání prý bylo velmi tvrdé… navíc 
dvě „truhlice“ byly falešné, jen ve třetí se skrýval karlovarský poklad 
a ten si nakonec vydobily České Velenice. V součtu všech bodů to 
ovšem znamenalo shodu mezi Českými Velenicemi a Dolním 
Dvořištěm a bylo třeba vykonat rozstřel. V tu chvíli už nikdo nemohl 
ohrozit absolutního vítěze „černého koně“ Pohorskou Ves, ale aby 
Novohradsko poznalo druhého a třetího, musel jeden bojovník 
z Dvořiště a jeden z Velenic skočit do kašny na náměstí a vylovit do 
časového limitu co nejvíce mincí z jejího dna. Divákům se to hodně 
líbilo! A lépe to dopadlo pro potápěče z Dvořiště.    
Přálo počasí, zájem diváků, dobrá nálada a kdyby přálo ještě víc štěstí, 
mohla být Kaplice klidně první. Takhle obsadila páté místo. A 
turistická sezóna může vypuknout naplno.   

red  
 

   Fotbal     výsledky 
 

A" mužstvo  
22. kolo FK Spartak Kaplice – FK Vodňany 2:0 (1:0) - B: 4. Lesňák, 82. 
M.Pulec. 23. kolo FC Mariner Bavorovice – FK Spartak Kaplice 3:0 
(2:0) - B: 5. Fojtík, 7. Vokurka, 75. Hadač. 24. kolo FK Spartak Kaplice 
– Malše Roudné 4:2 (2:2) - B: 1., 16. Lesňák, 63. L.Pulec, 84. Houška – 
32. Janků, 36. Prázdný. 25. kolo Dražice – FK Spartak Kaplice 0:5 
(0:4) - B: 7.Lesňák, 8. L.Pulec, 21. Friedl, 40. Matoušek, 79. Krůček.  
 

"B" mužstvo - I. B třída 
18. kolo Sokol Římov – FK Spartak Kaplice „B“ 2:1 (1:1) - B: 30. 
Kohout (11), 90. Eibl – 40. Jirka. 19. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – 
Smrčina Horní Planá 2:3 (2:2) - B: 33.Jirka, 43.L.Pulec – 18., 30. 
Kastenmajer, 51. Reif. 20. kolo SK Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak 
Kaplice „B“ 1:0 (1:0) - B: 37. Matoušek. 21. kolo FK Spartak Kaplice „B“ 
– FC Šumava Frymburk 2:4 (1:3) - B: 15. Fiala, 69. Kapec – 4., 25. 
Andrejco, 8. Micák, 59. Salzer pen. 
 

dorost – I. A třída 
18. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice 4:2 (2:1) - B: 45., 
80. Váš, 15. Ugurlu, 73. Ay – 29. Dang Van, 89. Vác.Čutka. 19. kolo 
SK Zliv – FK Spartak Kaplice 0:1 (0:1) - B: 20. Dang Van. 26. kolo FK 
Spartak Kaplice – FC Vltava Loučovice 5:0 (1:0) - B: 74., 86. Beneda, 
42. Doubrava, 57. Micák, 71. Dang Van. 20. kolo FK Spartak Kaplice – 
Hraničář Horní Stropnice 3:1 (2:0) - B: 9., 44. Půlpán, 49. Beneda – 59. 
Haňur. 21. kolo Smrčina Horní  Planá – FK Spartak Kaplice 2:0 (1:0) - 
B: 31. Komžák, 54. Koritar.  
 

starší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 11:3 (7:0) - B: Micák 
3, Bláha 3, Kuruc 2, Valíček, Hami, Řepa – Burda 3. 15. kolo Spartak 
Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 2:0 (0:0). 16. kolo FK Spartak 
Kaplice – Hraničář Horní Stropnice 6:3 (5:0) - B: za domácí Valíček 3, 
Kuruc, Zeman, Bláha. 17. kolo Lokomotiva České Budějovice „B“ – FK 
Spartak Kaplice 3:3 (2:1) - B: za hosty Micák, Kuruc, Bláha.  
 

mladší žáci - I. A třída 
14. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 6:1 (2:1) - B: Řepa 3, 
Divoký, Říha, Lang – Fencl. 15. kolo Spartak Trhové Sviny – FK 
Spartak Kaplice 6:2 - B: za hosty Řepa 2. 16. kolo FK Spartak Kaplice 
– Hraničář Horní Stropnice 3:2 (0:2) - B: za domácí Roule 3. 17. kolo 
Lokomotiva České Budějovice „B“ – FK Spartak Kaplice 8:1 (4:1) - B: 
za hosty Papež.  
 

st. přípravka - krajský přebor 
10. miniturnaj – volno. 12. miniturnaj – S.Ústí FK Spartak MAS 
Sezimovo Ústí – FK Spartak Kaplice 0:3 (0:2) - B: Divoký 3. * Tatran 
Prachatice – FK Spartak Kaplice 10:0 (6:0). 11. miniturnaj – Kaplice 
FK Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice 3:4 (1:2) - B: Malický, 
Štrbačka, Divoký – Škoda 3, Pancíř. * FK Spartak Kaplice – Sokol J. 
Hradec 1:0 (1:0) - B: Divoký. 13. miniturnaj – Tábor FK Tábor – FK 
Spartak Kaplice 4:2 (2:1) - B: za hosty M.Urazil 2. * Tatran Lomnice nad 
Lužnicí – FK Spartak Kaplice 3:1 (2:0) - B: za hosty Divoký.  
 

ml. přípravka - krajský přebor 
10. miniturnaj – volno. 12. miniturnaj – S.Ústí FK Spartak MAS 
Sezimovo Ústí – FK Spartak Kaplice 4:0 (1:0). * Tatran Prachatice – FK 
Spartak Kaplice 1:1 (0:0) - B: za hosty Fafl. 11. miniturnaj – Kaplice 
FK Spartak Kaplice – SKP Č. Budějovice 0:6 (0:3). * FK Spartak 
Kaplice – Sokol J.Hradec 2:2 (2:0) - B: Tůma, V.Čutka – Lorenc 2. 13. 
miniturnaj – Tábor FK Tábor – FK Spartak Kaplice 3:0 (2:0). * Tatran 
Lomnice nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice 2:3 (0:3) - B: za hosty 
E.Marek 2, Fafl.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              červen 
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   Okna d řevěná, nebo snad z PVC?  
 

V současné době probíhá masivní výměna oken v rámci zateplování 
především v panelových domech. Nebylo by až tak zle, pokud by 
okenní rámy byly z jiného plastu, než je PVC, neboli 
polivinylchloridu.  
PVC je skutečná směs jedů jako je chlor, dioxiny, ftaláty, aj., které se 
uvolňují do životního prostředí během celého životního cyklu – od 
výroby až po jeho likvidaci. Nelze mu sice upřít dobré technické 
vlastnosti jako je pružnost, nízká hmotnost a dobrá tepelná odolnost. 
PVC však představuje zbytečný hazard pro životní prostředí i pro naše 
zdraví. Celý jeho životní cyklus ho doprovází úniky toxických látek. 
Mnohé z nich jsou rakovinotvorné, způsobují poruchy reprodukce, 
vrozené vady a poškozují imunitní systém. 
Tento plast představuje přímé riziko pro své uživatele. Některé 
přídavné látky nejsou zde pevně vázány a postupně se z něj uvolňují – 
změkčovadla, těžké kovy nebo zpomalovače hoření. 
Následná likvidace PVC je velkým problémem. Nabízí se sice několik 
postupů, ale všechny mají svá úskalí. Nejhorší způsob je spalování, 
při němž se uvolňují do životního prostředí nebezpečné látky jako je 
chlorovodík, dioxiny, hexachlorbenzen, polyaromatické uhlovodíky. 
Rovněž  skládkování je značně problematické. 
Obecně je recyklace PVC velmi obtížná z mnoha důvodů. Jedním 
z nich je fakt, že každý výrobce přidává jiná aditiva, aby dosáhl 
požadovaných vlastností. V celé EU bylo v r. 2003 zrecyklováno 
pouze 2-3 % výrobků. Doposud není vyřešen separovaný sběr PVC, 
který nepatří do vytříděných plastů. Samostatně se však také nesbírá. 
Stará dřevěná okna mají obdivuhodnou životnost. Sice vyžadují 
občasnou údržbu, zato působí přirozeněji a útulněji. Mohou být stejně 
energeticky úsporná jako plastová. Nezáleží totiž ani tak na materiálu 
rámů jako na zasklení a těsnění. Zde se často zapomíná na to, že 
energeticky úsporná dvojskla mají na okraji tepelný můstek, který 
zvláště u malých oken zvyšuje výslednou tepelnou ztrátu. Po přidání 
třetího skla a nočním stahováním reflexní rolety dosáhneme 
podobného efektu, jako u plastových rámů. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměna dřevěných, špaletových oken za plastová není v 90 % 
případů ani ekonomicky výhodná, neboť doba návratnosti investice je 
i přes 50 let. Paradoxní je, že rámy z levného PVC jsou mnohem 
dražší, než sklo v nich osazené. Důležité je, že zmiňovaný plast není 
vhodným materiálem pro venkovní použití po dobu řádově několika 
desítek let.  
Zvlášť nevhodná či dokonce odpudivá jsou plastová okna u starých 
staveb, v památkových zónách, o památkově chráněných budovách 
ani nemluvě. 
Často se ptám, proč přestáváme používat trvanlivý, léty vyzkoušený 
materiál a nahrazujeme ho novým, nevyzkoušeným a často 
škodlivým. To je dnes, bohužel, obecní trend, který se netýká jen 
plastů v okenních rámech.    

                  Růžena Šandová, Hnutí DUHA České Budějovice  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Řádková inzerce  
 

Koupím byt  2 – 3 + 1 v osobním vlastnictví (nebo vyměním za 
pěkný 1 + 1 v rekonstruovaném domě v Kaplici a doplatím). 
Rozumnou cenu respektuji a platím hotově. Případné a realizovatelné 
upozornění odměním. Nechci byt na sídlišti. Tel. kontakt: 
607 238 595 po celý den.  
 

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.  
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