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Starostův sloupek
Po Dalimilově kronice se nejen kaplické veřejnosti dostalo příležitosti
shlédnout další výstavu, na níž si v historické expozici mohli
návštěvníci zalistovat v replice největší knihy světa Ďáblově bibli a
spatřit Kaplický misál. Škoda, že se Švédům válečná kořist
z třicetileté války tak zalíbila, že si ji ponechávají i po více než
třistapadesáti letech trvale.
Je dobře, že se kulturně informačnímu centru podaří poměrně
pravidelně dostat do města podobný „majstrštych“ a tak se již dnes
můžeme těšit na podzimní výstavu obrazů kaplického hudebníka a
výtvarníka Milana Kyzoura.
V denním tisku se vedou poměrně široké diskuze nad úhradou provozních nákladů v mateřských školách a jejich placené rozšíření do
poslední třídy, která je přípravou dětí pro vstup do základní školy.
Musím konstatovat, že se tato skutečnost rodičů předškolních děti
v Kaplici netýka, protože město dlouhodobě poplatek nevybírá. Toto
rozhodnutí zastupitelstva města je poměrně podstatným příspěvkem a
podporou mladým rodinám s dětmi, protože pro ilustraci rodiče v Č.
Krumlově měsíčně platí 250,- Kč za dítě a v Č. Budějovicích
330,- Kč.
Cestovat se dá kamkoliv, ale ne často se cestuje za duhou. Tuto
možnost měli účastníci vernisáže knihy tří autorek v sále městské
knihovny, kde byla pokřtěna kniha právě s názvem Putování za
duhou, v níž má čitatel možnost putovat historií i současností Kaplice
a jejím okolím. Za zmínku stojí především fakt, že je tato kniha
doplněna výtvarnými pracemi žáků Základní a Praktické školy
z Omlenické ulice. V nejbližší době dojde za spolupráce KICu a
města k dotisku stovky kusů a tak, jak uvedly autorky, se s jejich
samizdatem budou moci seznámit i další čtenáři.
Školákům a studentům přeji pěkně prožité prázdniny a dospělákům
pohodové dovolené.
Ferdinand Jiskra

V Pořešíně zahájí prázdniny
dostavbou části kanalizace
a vodovodních řadů
Město Kaplice se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Grantového
programu Jihočeského kraje na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury a získalo
na projekt obnovy
vodovodu a kanalizace v Pořešíně částku 4.847.665,- Kč z celkových
způsobilých nákladů vyčíslených na 7.906.478,- Kč. Město se bude
na financování projektu podílet částkou nejméně 3.058.813,- Kč.
Účelem stavby je odvod splašků a dešťových vod do čističky
odpadních vod a zásobování osady pitnou vodou. Stavební práce na
projektu budou započaty 1. 7. 2008 a dokončeny do 14. 11. 2008.
Stávající systém kanalizačních stok ústí do ČOV vybudované
v jihovýchodní části Pořešína v roce 2003. Původní kanalizační stoka
z betonových a kameninových trub bude rekonstruována, napojena do
šachty pod požární nádrží a odtud bude převedena pod silnicí
III/15716 až do prostoru pod domem čp. 63, kde se trasa lomí a
pokračuje v místní komunikaci k domu čp. 35. Na tuto část pak
naváže nově vybudovaná stoka 1 v délce cca 445 m, která bude řešit
odkanalizování nové zástavby.
V současné době je Pořešín zásobován pitnou vodou přívodním
řadem napojeným na nově vybudovanou větev vodárenské soustavy
Jč kraje. Tato větev propojuje přívodní řad z Netřebic do Pořešína.
Rozvodná vodovodní síť byla v Pořešíně vybudována v roce 1958
z ocelových trubek, které vzhledem ke svému stáří a korozi vykazují
vysoké ztráty. Záměrem projektu je obměna starých materiálů a
rozšíření stávající vodovodní sítě s ohledem na novou zástavbu.
Vzhledem k velikosti území, na kterém je nutno vyřešit zásobování
vodou, je rozděleno vybudování vodovodních sítí do etap. V této
etapě budou budovány vodovodní řady A (délka cca 612 m, je
zaokruhován s přívodním řadem, lokalita nové výstavby směrem k
návsi), A I (délka cca 99 m, od domu čp. 11 jihozáp. směrem k čp.
12), A II (délka cca 101 m, nad požární nádrží směrem k čp. 6) a A III
(délka cca 73 m, k čp. 17).
Dostavba kanalizace a vodovodu Pořešín je umístěna na parcelách č.
20/1, 35, 38/2, 41/1, 75/1, 76/1, 1356/2, 1357/1, 1357/2, 2107/5,

2111/3, 2139/1, 2139/2, 2146/1, 2146/4, 2146/6, 2146/9, 2146/10,
2152/1 a 2152/15 v k.ú. Pořešín.
Na nové vodovodní potrubí budou zároveň připojovány stávající
vodovodní přípojky, vyměněna veřejná část domovní přípojky a bude
provedena navrtávka s osazením uzavírací armatury pro nově
připojované nemovitosti. Rozvodný řad B v jižní zástavbě směrem na
Kaplici a rozvodný řad C v areálu zemědělského družstva bude řešen
v následujících etapách v závislosti na vyhlašování dotačních titulů.
Veškerá projektová dokumentace k provedení vodního díla je
k nahlédnutí na MěÚ v Kaplici, odbor správy majetku.
Děkujeme všem obyvatelům Pořešína za pochopení, vstřícnost a
trpělivost při výstavbě vodovodu a kanalizace v jejich osadě.
Ivana Putzerová, odbor správy majetku MěÚ Kaplice

Termíny svozu odpadu
Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu
ve 2. pololetí roku 2008 (papír, sklo a PET láhve).

Měsíc

Vývoz papíru Vývoz skla

Červenec
10. + 24. 7.
21. 7.
Srpen
7. + 21. 8.
18. 8.
Září
4. + 18. 9.
15. 9.
Říjen
2. + 16. + 30. 10 13. 10.
Listopad
13. + 27. 11.
24. 11.
Prosinec
11. + 25. 12.
22. 12..
Vývoz PET lahví - pravidelný odvoz každé pondělí
Případné změny budou občanům včas oznámeny.
PET láhve / Do žlutých nádob odhazujte PET láhve od nápojů, které
nejsou znečištěné chemikáliemi a oleji. Prosíme, nezapomínejte je
sešlápnout!
Sklo / Do zelených nádob odhazujte láhve od nápojů, skleněné
nádoby a skleněné střepy – tabulkové sklo. Prosíme, nevhazujte
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Papír / Do modrých nádob odhazujte noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, sešity, krabice, papírové obaly. Prosíme
nevhazujte mokrý, mastný, uhlový, voskovaný papír a použité
plenky.
Nebezpečné a objemné odpady a použité elektrozařízení odnášejte do
sběrného dvora v Kaplici v Omlenické ulici.
Provozní doba sběrného dvora pro veřejnost
Pondělí ZAVŘENO
Úterý a pátek
8.00 – 16.00
Sobota 8.00 – 12.00
Středa a čtvrtek 10.00 – 18.00
(Polední přestávka: 12.00 – 12.30 hodin)

V Kaplici vyrostou tenisové kurty
S celou řadou aktivit pro seniory, děti či osoby závislé na drogách
přišel v těchto dnech Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na
území správního obvodu města Kaplice.
„Plán určuje aktivity, které budou v následujících letech realizovány
v sociální oblasti. Snaží se pomoci nejenom seniorům a dětem, ale i
uprchlíkům, bezdomovcům, obětem domácího násilí, osobám se
zdravotním postižením a mnoha dalším,“ uvedla Martina Kučerová ze
společnosti G-PROJECT, která plán spolu s městem Kaplice
sestavila. V následujících letech by tak na Kaplicku například mohlo
vzniknout centrum denních služeb, azylový dům pro matky s dětmi či
dětská hřiště.
„Aktivity, které budeme v budoucnu realizovat, vycházejí především
z výsledků dotazníkových šetření mezi veřejností. Občané v nich za
jeden z nejpalčivějších problémů označili problematickou mládež.
Proto se budeme v následujících letech pokoušet tento problém
vyřešit dostatečnou nabídkou volnočasových aktivit pro děti. Tu teď
řešíme především v areálu města Na Bělidle a v areálu základních
škol,“ uvedl Jiří Havelka, místostarosta města Kaplice.
Právě v areálu města Na Bělidle již probíhá výstavba tenisových
kurtů, v areálu základních škol proběhne modernizace stávajícího
skateparku.
Kontakt: Ing. M. Kučerová, 775 643 107
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Sociálně patologické jevy
Neboj se hledat pomoc!
(pro malé a velké)
V současném čísle Kaplického zpravodaje Vás seznámíme
s projektem Neboj se hledat pomoc! (pro malé a velké).
Projekt Neboj se hledat pomoc! (pro malé a velké) vznikl v rámci
Komise pro sociálně právní-ochranu dětí na Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Kaplice. Probíhal ve školách na
Kaplicku, ve školním roce 2007/2008.
Na počátku projektu jsme vytvořili nástěnku, která se zabývá
sociálně patologickými jevy (šikanou, týráním, sexuálním
zneužíváním a drogami).
Tato nástěnka byla v říjnu 2007 vyvěšena na těchto školách na
Kaplicku: Základní škola Malonty, Základní škola Omlenická,
Základní škola Školní, Základní škola Fantova, Gymnáziu, SOŠE a
SOU v Kaplici.
V návaznosti na nástěnku byly v listopadu 2007 rozdány ve výše
zmíněných školách dotazníky, které měly prověřit orientaci dětí
v problematice sociálně patologických jevů. Dotazník byl rozdělen do
třech částí, první se zabývala šikanou, týráním a sexuálním
zneužíváním, druhá drogami a třetí byla zaměřená na volný čas žáků.
Školy na Kaplicku se zapojily do výzkumu dobrovolně a přislíbily
pomoc školních metodiků prevence při vyplňování a vyhodnocování
dotazníků, kterým tímto děkujeme za spolupráci a trpělivost.
Dotazníky byly rozdány žákům ve 4. – 9. třídách a v primě a
sekundě na osmiletém gymnáziu. Žáci je vyplňovali jednu
vyučovací hodinu.
Od ledna 2008 do května 2008 jsme ve spolupráci se školními
metodiky prevence dotazníky vyhodnocovali. Celkem bylo
vyhodnoceno 649 dotazníků.
Z výzkumu vyplynuly následující výsledky:
1. část dotazníku: Na otázku: „Co je podle tebe šikana?“ 491
(75,65%) žáků uvedlo alespoň jeden z možných znaků. Na otázku:
„Co je podle tebe týrání?“ 413 (63,64%) žáků uvedlo alespoň jeden
z možných znaků. Na otázku: „Co je podle tebe sexuální
zneužívání?“ 409 (63,02%) žáků uvedlo alespoň jeden z možných
znaků. Tyto výsledky nasvědčují relativně dobré úrovni znalosti
možných znaků sociálně patologických jevů.
Na doplňující otázku, zda se s výše uvedenými jevy žáci setkali, 131
(26,68%) žáků odpovědělo, že se setkalo se šikanou, 34 (8,23%) žáků
odpovědělo, že se setkalo s týráním a 25 (6,11%) žáků odpovědělo, že
se setkalo se sexuálním zneužíváním - u tohoto čísla ale musíme být
opatrní, neboť žáci často do této otázky řadili i osahávání. Tomu
nasvědčuje i to, že 10 žáků odpovědělo, že se se sexuálním
zneužíváním setkalo ve škole.
2. část dotazníku: V této části dotazníku byly otázky zaměřené na
problematiku drog. Na otázku: „Jaké znáš drogy?“ uvedlo 612
(94,29%) žáků různé druhy drog a 275 (44,93%) pod označení drogy
řadí i drogy legální. Na otázku, zda se žáci s drogami setkali,
odpovědělo kladně 185 (30%) žáků. Zde je patrná společenská
tolerance legálních drog: 275 žáků uvedlo, že mezi drogy patří i
drogy legální, ale pouze 185 žáků uvedlo, že se s drogami setkalo.

Bohoslužba pod širým nebem
ve Výhni u Kaplice jí sloužil pomocný biskup P. Posád

Z výše zmíněných odpovědí vyplývá možná dobrá znalost drog mezi
žáky. Alarmující je i počet 51ti (27,56%) žáků, kteří se nějakým
způsobem podle svých slov zapojili do užívání drog – samozřejmě, že
tyto odpovědi zahrnují i kouření a pití alkoholu. Také z jejich
odpovědí jasně vyplývají riziková místa na Kaplicku, neboť na
otázku, kde se s drogami setkali, se nejčastěji objevovaly následující
oblasti: Blanský kopec, Kaplice – autobusové nádraží, Kaplice – park,
skatepark u Penny marketu, Kaplice - lékárna u školy, Velešín – park.
Na otázku „Proč lidé berou drogy?“ 175 (26,96%) žáků uvedlo
„z důvodu zlepšení nálady“ (ze zábavy a frajerství), 148 (22,80%)
žáků uvedlo „z důvodu problémů“, 129 (19,87%) žáků odpovědělo
„z důvodu závislosti“, 111 (17,10%) žáků uvedlo „touhu zkusit to (z
blbosti)“.
3. část: Třetí část dotazníku byla zaměřená na volný čas žáků. Na
otázku „Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas?“ odpovědělo 347
(53,46%) žáků venku s kamarády, 300 (46,22%) žáků zvolilo
možnost doma, 145 (22,34%) sportem, 68 (10,47%) v kroužcích a 77
(11,86%) zvolilo jinou možnost (procházky se psem, koněm,…) Na
otázku „Kde nejčastěji trávíš svůj volný čas?“ odpovědělo 466
(71,80%) žáků venku, 395 (60,86%) žáků doma, 26 (4,01%) žáků
v tělocvičně, 48 (7,40%) žáků u příbuzných a 63 (9,71%) žáků zvolilo
jinou možnost (např. kroužky,…) Na otázku „S kým nejčastěji trávíš
svůj volný čas?“ odpovědělo 483 (74,42%) žáků „s kamarády“, 305
(46,99%) žáků „s rodinou“, 50 (7,7%) žáků „samo“ a 67 (10,32%)
žáků zvolilo jinou možnost (např. se zvířaty). Na otázku „Co ti
v tvém bydlišti chybí? (Jakým způsobem bys chtěl trávit svůj volný
čas?)“ 225 (34,67%) žáků odpovědělo v rámci kategorie sport. Na
prvních třech místech se umístily následující možnosti, které dětem
nejvíce chybí: Sportovní centrum (golf, florbal, squash, posilovna,
tenis, box, kickbox, volejbal, tenis, bowling, skatepark, fotbal,
prolézačky), Krytý bazén, Zimní stadión (kluziště, hokej,
sjezdovka, areál na bruslení, lanovka). 103 (15,87%) žáků
odpovědělo v rámci kategorie zábava. Na prvních třech místech se
umístily následující možnosti, které dětem nejvíce chybí: Více
kamarádů, Zábavní centrum (pouť, skákací hrad, autodrom, párty,
spol. akce), Kino (odpovídali i žáci z okolních obcí). 29 (4,47%) žáků
odpovědělo v rámci kategorie příroda a zvířata. Na prvních třech
místech se umístily následující možnosti, které dětem nejvíce chybí:
Zvířata (psi, koně), Příroda (čistá příroda, výlety, zeleň), Moře.
Na základě tohoto výzkumu jsme prověřili základní orientaci žáků v
problematice sociálně patologických jevů a výskyt těchto jevů mezi
žáky. Dále nám výzkum potvrdil riziková místa na Kaplicku a žáci
dostali možnost vyjádřit se k tomu, co jim v jejich bydlišti chybí.
Připravovanými navazujícími aktivitami na tento výzkum by měly být
besedy se žáky zúčastněných škol, kde bychom se jednotlivým
otázkám blíže věnovali.
Podrobné vyhodnocení výzkumu a jeho grafické zpracování si můžete
prohlédnout na www stránkách Města Kaplice www.mestokaplice.cz
v sekci Prevence sociálně patologických jevů od července 2008.
Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý

Den dětí v městském parku
poděkování
DDM Kaplice děkuje za spolupráci na oslavě Dne dětí všem
účinkujícím a vedoucím kroužků, jmenovitě paní Jiřině Sedláčkové,
Ivaně Remenárové a Aleně Brožové. Dále patří poděkování paní
Žofkové, která umožnila dětem projížďku na koni, paní Soně
Dvořákové za krásnou ukázku z výcviku psů a panu Šedivému za
umožnění chytání ryb v parkovém rybníčku. Na programu pro děti
spolupracovali i místním hasiči, Český svaz chovatelů Kaplice, PC
Servis Kaplice, místní klub Veterán Car Club, Jednota Kaplice,
vodácký oddíl, pionýrská skupina Poutníci Kaplice a žáci 8. a 9. tříd
ZŠ v Kaplici.
Děti a jejich rodiče strávily příjemné odpoledne plné soutěží a zábavy
v městském parku. K dobré náladě a spokojenosti přispělo nejen
slunečné počasí, ale především skupina DISCOWORLD, která celé
odpoledne provázela slovem, hudební produkcí a k potěše všech dětí
vystoupením klaunů. /Fotografie na str. 15/
Za DDM Kaplice Jana Srogončíková
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
červenec
1. – 31. 7. 2008 DOVOLENÁ
Na srpen připravujeme: LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN, INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ...,
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ, SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ, KARAMAZOVI, SEX VE MĚSTĚ, KULIČKY

KULTURNÍ NABÍDKA
červenec
5 - 6. července

Pořádá: Veterán Car Club

SRAZ VETERÁNŮ VŠECH ZNAČEK
/Putování za červenou růží/ Sraz na hřišti Spartak Kaplice.
Orientační soutěž, soutěž elegance, zábava až do rána. Od 8.00 příjem
vozidel, v 10.00 hodin start soutěže (100 km).
1. – 31. července

8.00 – 17.00 hodin

VÝSTAVA: RYSÍ HLÍDKY
Vestibul kina Kaplice / více viz článek níže

Pozvánka na výstavu o Rysích hlídkách
Je třeba chránit rysy v naší přírodě?
Hnutí DUHA připravilo výstavu o ochraně rysa ostrovida na Šumavě
(projekt Rysí hlídky). Tuto výstavu instalovala naše místní skupina
nejprve na Gymnáziu v Kaplici a nyní se stěhuje do vestibulu kina
Kaplice. Uspořádání výstavy umožnila Nadace Veronica.
Speciálně vyškolení dobrovolní spolupracovníci Hnutí DUHA každou
zimu vyráží do terénu na Šumavě, kde se vyskytují ohrožení rysi.
Hlídky, organizované v odborné spolupráci se Správou chráněné
krajinné oblasti Šumava, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné
šelmy systematicky střílejí.
Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů.
Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího
počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata
chránit. Hlídky zároveň získávají důležité údaje o výskytu šelem.
Šumavské hlídky probíhaly už třetím rok v oblasti mezi Volary,
Prachaticemi a Českým Krumlovem. Účastníci získávají nejen
znalosti o životě rysa ostrovida a monitoringu velkých šelem, ale
osvojují si také zásady práce v terénu.
Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté
zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků
poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené
obnově. Ale ze čtrnácti rysů, která správa šumavského národního
parku označila vysílačkou, bylo patrně už osm zastřeleno. Počet
ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více
než 500 kusů.
Ondřej Šanda, Hnutí DUHA Č. Budějovice

Kaplický poutník vyjde koncem roku
KIC Kaplice připravilo pod vedením Václava Hajera spolu
s externími spolupracovníky „Kaplického poutníka“, což je kniha
zahrnující celou řadu vhodně zvolených a obsahově promyšlených
patnácti procházek. To vše je doplněno historií, přírodopisem,
pozoruhodnostmi a zajímavostmi. Kniha se týká kaplického regionu.
Po projednání s nakladatelstvím BASET Praha oznamujeme, že
k vytištění této knihy dojde v prosinci 2008, tedy očekáváme
začátkem roku 2009 křest této knížky v Kaplici a její volný prodej.
Těm, kdo se na tvorbě knihy podíleli, bych chtěl poděkovat. Díky
jejich společnému úsilí se čtenářům dostane do rukou ucelená kniha o
našem regionu.
Josef Sejk, ředitel KIC

Pěvecký sbor Kaplice v Dačicích
V neděli 15. 6. 2008 se Pěvecký sbor Kaplice vypravil na festival
sborového zpěvu Dačická cantilena. Odjezd byl plánován na pátou
hodinu raní od kulturního domu, leč nejstarší člen sboru se nedostavil.
Vedoucí sboru Lenka Menšíková ho tedy mobilem vzbudila v 5.03
hod. a dotyčný byl již v 5.10 před domem, kde sledován dvaceti páry
ospalých očí ostatních neohrabaně nastoupil do malého autobusu,
který zvenku vypadal sice větší než twingo, ale ne o moc. Cesta
probíhala plynule do okamžiku, kdy jsme se dostali na klikatou silnici
za Kunžakem. Z útrob svižně jedoucího vozidla se ozvalo známé
„Pokud nechcete uklízet, zastavte“. Mořskou nemoc dostal
nejhubenější člen sboru, který zbledl takovým způsobem, že se ho
ostatní i báli. Po čtvrthodinové zastávce se opět mohlo pokračovat v
jízdě a ačkoliv náš soubor byl z nejvzdálenějšího města, přijel, jak už
to bývá, ze všech souborů nejdříve.
Den byl náročný. Ráno proběhla zkouška společného vystoupení
všech sborů (175 lidí) a zkoušky jednotlivých sborů. K obědu se
podávala vynikající svíčková omáčka, takže po obědě okolo druhé
hodiny, kdy začínal koncert pro veřejnost, se všem zpěvákům chtělo
skoro všechno, ale určitě ne zpívat. Nakonec ale zvítězila touha
předvést své kvality a všichni zůčastnění dali do svých vystoupení
poslední zbytky sil.
Dačické cantileny se zúčastnilo celkem šest pěveckých sborů:
Dačický pěvecký sbor, Pěvecký sbor Smetana Telč, PS Slavík Pacov,
Smíšený PS Karla Němečka Moravský Krumlov, Viva la bella ZUŠ
Slavonice (jako host) a PS Kaplice. Nutno dodat, že kapličtí zpěváci
rozhodně svému městu ostudu neudělali, ba naopak patřili k těm
nejkvalitnějším. Účast na Dačické cantileně byla zároveň přípravou či
testem před soutěžním festivalem v Itálii, kam má kaplický soubor
namířeno 16. října tohoto roku. Z Dačic se večer všichni kapličtí
zpěváci vraceli s dobrou náladou a posíleným sebevědomím, takže už
se nemuselo nikomu stavět. Do Itálie se všichni členové sboru moc
těší a o případném úspěchu či neúspěchu podají určitě do Zpravodaje
hlášení.
Jiří Havelka, nejstarší člen sboru

Putování za duhou
Středu 18. 6. 2008 si naše škola pečlivě zakroužkovala v kalendáři.
Právě tento den shlédla světlo světa „naše“ ilustrovaná knížka pověstí
s příznačným návzem „Putování za duhou“. Za onou pomyslnou
duhou si můžeme představit spoustu věcí; naší historii, naše pověsti,
naši minulost. Každopádně poohlédnutí zpět a propojení se
současností.
K tomuto nápadu nás přivedla p. knihovnice Daniela Wimmerová,
která jakožto člověk zajímající se o četbu, historii, turistiku a
fotografování, měla spoustu materiálu vztahujícího se ke Kaplici a
nejbližšímu okolí.
Naše škola se takového nápadu hned chytla a vrhli jsme se do téměř
půl roku trvající práce… Četli a vyprávěli jsme si pověsti, které nám
Dana postupně přinášela spolu s nádhernými fotografiemi oněch míst,
a následně je výtvarně ztvárňovali – kreslili jsme, malovali na
hedvábí, na sklo, zkoušeli jsme různé druhy textilních batik
(voskovou, hliněnou). Zkrátka a dobře nahromadilo se nám tolik
výtvarných děl, že se do knihy, i kdybychom ji nafoukli, všechna
nemohla vejít. A právě proto byla ve středu 18. 6. 2008 uspořádána
výstava v oddělení pro děti Městské knihovny, kde byla ona zmíněná
kniha slavnostně pokřtěna kaplickým starostou p. F. Jiskrou za
přítomnosti dětí = ilustrátorů ze ZŠ a PŠ Omlenická v Kaplici a tří
spoluautorek: knihovnice p. D. Wimmerové, p. ředitelky Mgr. L.
Šímové a učitelky VV Mgr. M. Halabrínové, které si s knížkou užily
své, ale jsou na ni poprávu pyšné.
Jenom je trochu mrzí, že ji mohly vytisknout z finančních důvodů
pouze ve 3 výtiscích a několika DVD verzích. Tímto se naše škola
obrací na širokou veřejnost s prosbou o pomoc s vytisknutím této
knihy.
Výstava potrvá po celou dobu letních prázdnin. Každého, kdo výstavu
doposud nenavštívil, co nejsrdečněji zveme. Přijďte a potěšte se
našimi obrázky! /Fotografie z akce na str. 15/
ZŠ a PŠ Omlenická
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Zajímavá kultura v okolí
Novohradské Znění 2008 /11. - 13. 7./
mezinárodní festival world music, Nové Hrady
Koncerty festivalu
DO TANCA!
World music inspirovaná moravskou tradiční muzikou. T. Kočko &
ORCHESTR, FLERET & Jarmila Šuláková. Vstup 100,- Kč
Pátek 11. 7. Zámecký park /19.30 – 22.00/
VIA LUCIS - na cestě zvuku a světla
Koncert mezinár. alikvot. sboru „European Overtone Choir“
Sobota 12. 7. Kostel sv. Petra a Pavla /18.00 - 19.00/
SETKÁNÍ POD PLATANEM
Koncert world music. Intuitivní zpěv (Regina Lindinger), šamanský
hrdelní zpěv, horalské divopiesne (Žiarislav a Bytosti), koncovky,
housle, rytmy přírodních národů v doprovodu psychedelické trubky.
Vstup 100,- Kč
Sobota 12. 7. Zámecký park /20.00 - 22.30/
Filmové projekce festivalu /dokument. filmy na Zámku Nové Hrady
What the Bleep Do We Know? (Co my víme?) 12. 7. od 11.30
TABU POSLEDNÍ ŠAMAN, vstup volný, 13. 7. od 9.30
Festivalová školka
V průběhu festivalu bude pro děti od tří let otevřena Festivalová
školka, kde se o děti postarají kvalifikovaní pracovníci.
11.7. 17.00 – 18.00 Zpívánky s Tomášem Kočkem
12.7. 10.00 – 11.00 Hrátky s písničkou
12.7. 15.00 – 15.40 Létající buben dětem - Létající koberec
Předprodej vstupenek síť Ticketpro či přímo na místě, permanentku á
500,- Kč (koncerty, páteční dílny, filmové projekce a přednášky) lze
objednat v KIC Nové Hrady (kic@novehrady.cz)

Jedna noc na Karlštejně
31. července
Nový český muzikál na motivy hry
Jaroslava Vrchlického v podání Divadla
Hluboká nad Vltavou. Autor hudby: Z.
Barták. Od 21.00 hodin na nádvoří Státního
hradu v Nových Hradech. Vstup: 150,- Kč,
děti zdarma/50,- Kč. Rezervace vstupenek a
další informace na KIC Nové Hrady, tel.
386 362195, 602 150 208, kic@novehrady.

Borovanské borůvkobraní
Víkend 11. - 13. července 2008 bude v Borovanech u Českých
Budějovic patřit již tradičním borůvkovým slavnostem, při nichž si
přijdou na své především milovníci lesních i pěstovaných borůvek a
dobrot z nich. V pátek zahájí slavnosti koncertem cimbálová muzika
Hradišťan v kostele Navštívení Panny Marie.
Hlavní borůvkový program vyvrcholí v neděli „BORŮVKOBRANÍM“. Soutěž v pojídání kynutých borůvkových knedlíků se
koná u školní jídelny místní základní školy, další gastronomickokulturní program a borůvkový i řemeslný jarmark proběhne v areálu
zámku. Pro děti jsou v zámeckém parku připraveny soutěže
s pohádkovým kaprem Jakubem Borůvkářem, loutkové pohádky i
soutěž dvojic-jedlíků O poklad borůvkového koláče. V modré tvůrčí
dílně si můžete nabatikovat tričko, vyrobit korále…
Zahrádkáři zde najdou rady odborníka na pěstování kanadských
borůvek i možnost zakoupení sazenic, hospodyňky inspiraci
v borůvkové kuchařce a rady kuchařských mistrů. Dozvíte se také
mnohé o léčivých účincích malých modrých bobulek a jejich
magických silách. Borůvkové menu je v tento den nabízeno
v místních restauracích Alf, Valeš, Borovanský mlýn (zde i
borůvkové pivo), U Hofhanzlů a v kavárně Zámek. O kulturní
program se během dne postarají kapely Prima Quintett, orchestr Péro
za kloboukem, Pražský hradčanský orchestr, divadlo Studio dell arte
či žonglér Vojtáno. Časový program celé akce a přihlášky do soutěže
jedlíků najdete na www.borovany-cb.cz.

Charitní pečovatelská služba Kaplice
a její půl rok
Je tomu již půl roku co se Charitní pečovatelská služba Kaplice
rozšířila do města Velešín a přešla pod nově vzniklou organizaci
s vlastní právnickou subjektivitou Charitu Kaplice. Během půl roku
došlo k patrným i nepatrným změnám ve zkvalitnění naší sociální
služby, a to na obou místech našeho působení.
Než se dostanu k samotné rekapitulaci našeho půlročního snažení
chtěla bych Vám připomenout poslání a hlavní činnosti naší služby.
Posláním Charitní pečovatelské služby Kaplice je poskytovat pomoc
a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
nemoci či zdravotního postižení, tak aby mohli co nejdéle setrvat ve
svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného
života společnosti. Tato pomoc směřuje k obyvatelům města Kaplice,
Velešín a okolních obcí.
Dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťuje CHPS
Kaplice tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek, pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní sociální
poradenství.
Nyní se posunu v čase. V lednu letošního roku jsme začali zajišťovat
pečovatelskou službu ve městě Velešín a jeho blízkém okolí do 5 km.
Do té doby jsme působili jen ve městě Kaplice a blízkém okolí do 15
km. Ve Velešíně jsme z počátku byli v nelehké situaci. Nová
organizace, nové tváře, nová pravidla a zákon o sociálních službách
v čele nesliboval uživatelům zrovna lepší časy. Nakonec především
díky pečovatelkám Janě a Gábině se docílilo dobrého jména nejen
Charitní pečovatelské služby, ale i celé organizace Charity Kaplice.
Pečovatelská služba dostala novou a snad i lepší tvář.
Ve Velešíně se každý pátek koná tzv. „Páteční“ dýchánek, který se
pokaždé nese v jiném duchu např. v duchu Velikonoc, MDŽ,
canisterapie, Taekwon-da apod. Historicky první páteční dýchánek se
konal 11. 1. 2008. Kromě pátečních dýchánků se stalo jistou pravidelností, že dětičky z MŠ svým smíchem a představením rozzáří chodby
„našeho“ tzv. Domu s pečovatelskou službou.
Snažíme se také o to, aby se tzv. „Pátečních“ dýchánků účastnili
uživatelé z města Kaplice, což se už několikrát podařilo. Jedním
z úspěšných „Pátečních“ dýchánků byla oslava MDŽ, která se konala
7. března. V ten den se sešel celý tým CHPS Kaplice v čele
s ředitelkou Charity Kaplice Marií Froulíkovou.
Během půl roku našeho působení se uspořádala knihovna v Domě
s pečovatelskou službou a došlo k menším úpravám kanceláří na obou
pracovištích. Charitní pečovatelská služba se může pyšnit i svou
kronikou, kterou mají na starost pečovatelky působící v Kaplici.
V prvním čtvrtletí měla CHPS Kaplice 30 uživatelů. V současné době
máme 27 uživatelů pečovatelské služby. Ve Velešíně je nyní 23
uživatelů, přičemž ke dvěma uživatelům se dojíždí do dvou okolních
obcí. V Kaplici a okolí jsou prozatím 4 uživatelé.
Tým CHPS Kaplice byl posílen o jednoho pracovníka na poloviční
úvazek sociálního pracovníka. Doposud měla naše sociální služba 5
pracovníků, z toho čtyři pracovnice v sociálních službách vykonávající pečovatelskou činnost a jednoho vedoucího služby, který
zastával a stále zastává pozici sociálního pracovníka.
Na závěr bych se chtěla zmínit o kurzech, které by tým CHPS Kaplice
měl v dalším půl roce absolvovat. Jedná se o kurz Krizové intervence
a kurz první pomoci. Absolvování těchto kurzů povede k dalšímu
zkvalitňování sociální služby.
Nyní nám nezbývá nic jiného než čekat co nového nám další měsíce
přinesou. Doufáme, že do dalšího půl roku vkročíme pravou nohou.
V případě zájmu o poskytování pečovatelské služby na území města
Kaplice či města Velešín kontaktujte vedoucí CHPS/sociální
pracovnici Bc. Dagmar Grillovou, která Vám poskytne bližší
informace o dané službě (tel.: 731 604 402)
Bc. Dagmar Grillová, Vedoucí CHPS /sociální pracovnice
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Zeptali jsme se Policie ČR…
Zeptali jsme se na obvodním oddělení vedoucího Policie ČR
v Kaplici, nadporučíka Vladimíra Boledoviče, jak pracuje místní
policie a jaké území spravuje...
Obvodní oddělení Policie ČR v Kaplici má působnost na 14 územních
celcích obecních úřadů, z toho dvou městských (Kaplice a Velešín).
V průměru má rajon 45 km. Na severu tento rajon vymezuje výjezd
z okresu České Budějovice do okresu Český Krumlov, spadá do něj
už Holkov, hranice pokračuje přes Římovskou přehradu (polovina
plochy přehrady), Svatý Ján nad Malší, směrem k Malči, Besednici,
východní hranice rajonu se táhne přes Benešov nad Černou až
k Pohoří na Šumavě. Jih potom uzavírá státní hranice s Rakouskem až
po Horní Dvořiště, západně rajon vymezuje pomyslná linie mezi
Mýtem, Metlicí, podél řeky Vltavy, vrchem Poluška, Háji až
Holkovem.
Dnešní obvodní oddělení v Kaplici obhospodařuje bývalý rajon tří
obvodních oddělení, působily zde obvody Benešov nad Černou, Dolní
Dvořiště a Kaplice, roku 1982 se vše sloučilo pod obvod Kaplice. Po
roce 1990 působila v Malontech a Dolním Dvořišti pohraniční
policie, jíž dohromady tvořilo asi 80 pohraničních policistů. Další
reorganizací byly 1. 1. 2008 v okrese zrušeny Referáty cizinecké a
pohraniční policie a téhož data vznikl jediný Inspektorát cizinecké
policie o síle cca 80 lidí, kteří působí v celém českokrumlovském
okrese. Náplň práce Inspektorátu cizinecké policie v Dolním Dvořišti
se změnila a obvodnímu oddělení v Kaplici přibylo ještě více práce.
Tudíž bylo do Kaplice přičleněno tabulkově 10 míst. Skutečný stav
by měl včetně vedení činit 37 policistů v tomto obvodu, přesto jich za
současné situace fyzicky 9 chybí.
Jakým způsobem je službami pokrýván rajon?
Jednotlivé revíry obecních či městských úřadů jsou pokryty
konkrétními policisty, jejichž prvořadým úkolem je znát ve svém
revíru představitele lidosprávy, osoby žijící v místě, majitele firem,
restaurací, podniků a dalších zařízení. Tito policisté zde spolupracují
hlavně s úřady, které jsou zodpovědny za veřejný pořádek na
teritoriu. Policisté tu působí rovněž v oblasti dopravy.
Vyjíždí se tam na nápad trestné činnosti a přestupků. Další šetření by
zde měl provádět policista, jemuž je revír svěřen.
Kolik policistů je přiděleno do samotné Kaplice?
Jelikož je nápad trestné činnosti v obvodu Kaplice největší, je na
tento revír vyčleněno 7 policistů. Ovšem co se tohoto rozdělení mezi
revíry týká, v případě nutnosti jsou všechna teritoria zastoupena i
jinými policisty, vykonávajícími zde práci, která nesnese odkladu.
Na obvodním oddělení v Kaplici pracuje skupina dokumentace,
zpracovávající trestnou činnost. V této skupině funguje 7 policistů,
jejichž náplň práce tvoří ze 70% zpracovávání případů a rovněž se
podílí o víkendech i nocích na zabezpečování veřejného pořádku
v rajonu formou dvoučlených motorizovaných hlídek. Ze zákona
policisté na obvodním oddělení zpracovávají trestné činy, u nichž
horní hranice trestné sazby nepřesahuje tři roky. V případě vyšší
sazby vyjíždí k případu výjezdová skupina z okresního ředitelství
Policie ČR Český Krumlov. U zvlášť nebezpečných trestných činů
vyjíždí krajská výjezdová skupina.
Jak to vypadá konkrétně?
Policista z obvodního oddělení vyjíždí po oznámení případu jako
první na místo, tady zjišťuje k jaké události došlo, informuje operační
středisko a po kvalifikaci se začíná čin zpracovávat. V případě činu
majetkového charakteru, jako jsou vloupačky do vozidel, chat,
různých objektů, přivoláváme na místo okresního technika, psovoda a
příslušníka kriminální policie. Okresní technik snímá a zajišťuje
veškeré stopy jako jsou stopy daktyloskopické, trasologické (otisky
bot, pneumatik) či biologické, pachové atd. Zajištěné stopy se
předávají na oddělení kriminalistické expertýzi a techniky v Českých
Budějovicích, kde se provádí jejich vyhodnocování a následně se
využívají k porovnávání se zajištěnými stopami obdobné trestné
činnosti a možnými pachateli.
Má Kaplice svého psa a psovoda?
Co se týče působnosti psovodů u policie, tak do nedávné doby
působilo družstvo psovodů na okresním ředitelství v Českém

Krumlově, kde zabezpečovalo 24 hodinovou službu a v případě
potřeby kteréhokoliv obvodního oddělení vyjížděli psovodi k akcím.
Mimo jiné byli využíváni i na pátrání po hledaných či ztracených
osobách apod. V současné době jsou psovodi rozmístěni po
obvodech. Dříve měla své psovody i Kaplice, ale to už dnes neplatí.
Kdo je vlastně mezi policisty psovodem?
Psovodi jsou policisté speciálně vyškolení pro tyto účely a se svým
psem se společně zůčastňují různých kurzů. Psi se navíc rozdělují
podle své specializace, máme psovody se psy vycvičenými na
pachové stopy, další psi jsou určení jako obranáři, ti chrání hlídku
před napadením v případech větších ohrožení. Policie disponuje i
plemenem psů, jež dokáže odhalit uschované a převážené drogy…
Jaké případy trestné činnosti a přestupků policisté řeší, k jakým
případům tady u nás nejčastěji vyjíždějí, kdy lze využít vrtulník letky
Ministerstva vnitra či soudního znalce z oboru lékařství nebo jiného
odvětví nebo jak je to s planými výjezdy, jsou-li zpoplatněny či ne, to
vše se dočtete v dalším pokračování.
red

Jak dopadly „Odpady“
Po dva květnové týdny probíhala v Infocentru výstava o odpadech
spojená s výtvarnou soutěží a Kaplický zpravodaj o ní již
v předchozích číslech informoval. Vítězové však byli známi až po
uzávěrce minulého čísla, a proto přichází závěrečná rekapitulace
teprve nyní.
Do soutěže se zapojily všechny kaplické školy a dále také školy
v Malontech a v Benešově. Sešlo se celkem 47 exponátů, z toho 15
v kategorii do 11 let. Výrobky byly posouzeny jednak porotou
složenou z učitelů, jednak hlasujícími návštěvníky výstavy. Z obou
hodnocení pak bylo zvlášť sestaveno pořadí. Jako jeden z členů
poroty musím říci, že rozhodování mezi tolika krásnými a nápaditými
výrobky nebylo vůbec snadné. Nicméně nakonec jsme pořadí
sestavili. Po otevření krabice s 208 hlasovacími lístky a sečtení hlasů
jsme pak s překvapením (a trochu i s úlevou) zjistili, že exponáty
oceněné návštěvníky jsou až na jednu výjimku jiné, než pro které se
rozhodla učitelská porota. Tak se alespoň dostalo ocenění více dětem.
Ráda bych poděkovala našim sponzorům, kteří věnovali finanční
prostředky či věcné ceny pro tvůrce vítězných exponátů. Jsou to
Technické služby Kaplice s. r.o., Jednota DS Kaplice a ALU.PLAST
s.r.o. Dík ale patří také členům Ekotýmu gymnázia, kteří se podíleli
na přípravě výstavy, sdružení Calla, které zapůjčilo informační
panely, všem šikovným dětem a jejich učitelům, kteří vystavili své
výtvory, zaměstnancům KIC za jejich vstřícnost a v neposlední řadě
všem, kteří se přišli podívat a bez nichž by výstava neměla smysl.

Celkové pořadí hlasování návštěvníků:
Kategorie A (děti do 11 let)
1. Číše (43 hlasů), školní družina ZŠ Malonty
2. Květiny ve váze s motýlky (34), žáci 1. stupně ZŠ Malonty
3. Dovolená (23), kolektiv žáků 1. třídy ZŠ Malonty
Kategorie B (děti od 12 let)
1. Recyklista (63), žáci 9. třídy ZŠ a PŠ Omlenická, Kaplice
2. Hafani rafani (28), žákyně 8. třídy ZŠ Malonty
3. Mozaika Kaplice (17), Eva Thurnová, Gymnázium Kaplice

Hodnocení poroty složené z učitelů:
Kategorie A (děti do 11 let)
1. Fantazie - strom, kolektiv žáků 2. třídy ZŠ Benešov n. Černou
2. Dovolená, kolektiv žáků 1. třídy ZŠ Malonty
3. Ovečka, David Bohoněk, ZŠ a PŠ Omlenická, Kaplice
Kategorie B (děti od 12 let)
1. Watto - Hvězdné války, Barbora Dvořáková, Kaplice
2. Ekolík zelený a Tříďal pozorný, Petra Kačalová a Kája
Bubeník, ZŠ a PŠ Omlenická, Kaplice
3. Malontští zlobivci, kolektiv žáků 7. třídy ZŠ Malonty
Hana Kýbusová, Ekotým Gymnázia a SOŠE v Kaplici
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Výstava výtvarných prací
na ZŠ Fantova
Ve čtvrtek 5. června čekalo rodiče žáků naší školy překvapení. Po
skončení rodičovských schůzek zazněla ve vestibulu školy hudba a
zpěv, která přilákala všechny hosty na slavnostní zahájení výstavy
výtvarných prací žáků naší školy. Děti z kroužků „Zpívání a hraní pro
radost“ pod vedením paní učitelek M. Jakešové a L. Jandové ukázaly,
co se za rok naučily. Žák 9. ročníku Michal Abrahám zase všechny
posluchače přesvědčil, že 2. místo v soutěži Jihočeský zvonek mu
právem patří. Diváci si při tónech písní mohli prohlédnout výstavu,
ochutnat občerstvení pod taktovkou zdravé výživy a přijít na chuť
sladkostem z receptů paní učitelek. Smyslem výstavy bylo nejen
ukázat, co naši žáci umí, ale prodejem vystavených děl získat i
prostředky na zařízení nové učebny výtvarné výchovy. Fantováci již
třetím rokem sbírají starý papír a v poslední době i víčka od PET
lahví, aby tak přispěli na vybudování nové „výtvarky“, ale takto
získané prostředky stále nestačí pokrýt mnohatisícové náklady na její
zřízení. Za pomoci rodičů a řady sponzorů se jí v příštím roce
konečně dočkáme. Nebude v ní chybět ani keramická pec a hrnčířský
kruh. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim „sběračům –
dětem i rodičům“, ale zejména štědrým sponzorům - AGRO EKO
TREND s.r.o., ALPHA international s.r.o., Alu. Plast s.r.o., DrogerieVěra Feslová, Alena Faltinová, OKNOTHERM spol.s.r.o., PC Servis
KB s.r.o., TIP TRADING spol. s.r.o., AMERICAN CHANCE
CASINOS, EVEN s.r.o, PROXIMA v.o.s., bez jejichž pomoci by se
naše sny nemohly splnit.
Pedagogický sbor ZŠ Fantova, Kaplice

Afričan na návštěvě v ZŠ Školní
Dne 15. 5. 2008 nás navštívil pan Lee ze Zambie, aby nám přednesl o
tom, co trápí jižní Afriku možná nejvíc, o viru HIV a o AIDS.
Já jsem mohl zkusit přeložit to, co pan Lee říkal, mluvil pomalou a
spisovnou angličtinou, takže mu možná žáci rozuměli. Abych byl
upřímný, když mi paní učitelka Blažková řekla, že to bude černoch,
představil jsem si dvoumetrového Američana, se kterým se budu
bavit o basketbale. Když jsem se dozvěděl, že je z Afriky, představil
jsem si dvoumetrového domorodce, ale realita byla taková, že byl asi
o hlavu a půl menší než já, ale za to byl velice milý a příjemný. Má
asi šest sourozenců a žije v Českých Budějovicích, kde je na praxi,
jejíž součástí jsou právě takovéto přednášky.
Ještě před tím, než přednáška začala, jsem měl možnost
pokonverzovat s Leem a dozvědět se něco navíc. Řekl mi, že má i
prezentaci o Zambii, ale prý je zde kvůli HIV a AIDS, tak na ní
bohužel nezbude čas, načež jsem mu řekl, že takové encyklopedické
podrobnosti o HIV, AIDS a léčbě nebudou tak zajímavé a možná
budou těžko pochopitelné; proto nám ukázal i prezentaci o své rodné
zemi.
Hlavním cílem přednášky a to, co asi nejvíce utkvělo všem v paměti,
byla skutečnost, že AIDS a HIV jsou dvě úplně rozdílné věci a až po
několika letech může propuknout syndrom zvaný AIDS. Je třeba
vědět, že v Africe v podstatě nikdo na AIDS neumírá, ale umírá na
nemoci, které AIDS provázejí, např. na chřipku, zápal plic a na další
obvyklé nemoci a infekce.
Z prezentace Zambie nám ukázal
typická jídla, jejichž jména jsme
nedokázali vyslovit, natož si je
zapamatovat, stejně jako jména
účesů a tanců. Barvy na Zambijské
vlajce nám vysvětlil takto: černá černé obyvatelstvo, oranžová železo a měď; suroviny, které se tu
těží, červená - krev, kterou prolili
obyvatelé ve válce za nezávislost.
Myslím, že pro všechny to nebyla
jen dobrá lekce angličtiny, ale i
dotek jiného stylu života a jiné
kultury, přičemž se něco nového
dozvěděli.
David Sládek, 9.A

Ze srdce Evropy do srdce Afriky
Středoafrická republika (SAR) patří mezi nejchudší země světa,
přesto však stojí na okraji zájmu rozvojové pomoci. Pořízení brýlí je
pro tamní obyvatele zcela mimo jejich finanční možnosti. Proto
vyhlásila pražská organizace Siriri sbírku nepoužívaných
dioptrických brýlí, které budou po vyčištění a přeměření odeslány do
SAR a tam je budou oční lékaři distribuovat dospělým i dětem
s odpovídajícími očními vadami.
V našem regionu se do této dobročinné akce zapojily společně
všechny kaplické školy, tj. Gymnázium, SOŠE a SOU, ZŠ Fantova,
ZŠ Školní, ZŠ a PŠ Omlenická, dále ZŠ Malonty, Jednota Kaplice,
Městská knihovna a optika Zlatá fontána. Díky ochotě mnoha dárců
bylo nakonec vybráno 246 ks brýlí. Největším počtem, a to 17 ks
brýlí ve velmi pěkném stavu, přispěla paní Dáša Veselá z Besednice.
Pokud jste o sbírce nevěděli a také máte doma nepoužívané brýle,
nevyhazujte je, protože akce se možná někdy v budoucnu bude
opakovat.
Všichni, kteří se na sbírce podíleli, ať už dárcovsky či organizačně, si
zaslouží poděkování. Za situace, kdy v chudobě žije polovina
obyvatel planety, je to sice to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,
přesto má každá podobná aktivita velký smysl nejen v tom, že
pomůže zlepšit život konkrétních lidí kdesi daleko v centru Afriky,
ale i v tom, že nám, občanům jedné ze 40 nejbohatších zemí světa,
možná pomůže dohlédnout dál než jen k vlastním starostem.
Hana Kýbusová, Ekotým Gymnázia a SOŠE v Kaplici

Pasování čtenářů
Ve dnech 3., 4. a 6. června 2008 navštívily děti z kaplických
základních škol knihovnu, aby se zde odehrálo slavnostní pasování
nových čtenářů.
Ze ZŠ Fantova se „na hrad a jeho hradní knihovnu“ vydaly tři první
třídy s 25 dětmi, ze ZŠ Školní nás navštívila jedna první třída o síle
24 dětí. Všechny děti, dokonce i paní učitelky, musely překonat
překážky, vedoucí k hradu. Následně musely předvést, jak se naučily
v první třídě číst. Každý z nich přečetl jedno slovo a pověsil na
provázek natažený mezi regály s knihami písmenko. Ze všech
pověšených písmen tak děti společně sestavily kouzelné heslo, které
jim otevřelo bránu do hradební knihovny. To heslo znělo: „Víš, že
v knihách je moudrost?“.
Za branou na ně čekala paní kněžna Žofie z Knížkovic, která svým
mečem všechny pasovala na rytíře krásného slova. Taktéž byly se
svými žáky pasovány i paní učitelky. Všichni obdrželi medaile, díky
nimž se mohou stát čtenáři knihovny na jeden rok zdarma.
Nejhezčí odměnou pro knihovnice se pak staly obrázky, které děti
bezprostředně po návštěvě knihovny namalovaly a přinesly je paní
kněžně Žofii.
(Foto z akce na str. 15)
Knihovna bude od 1. do 11. července 2008 zavřena z důvodu
povinné revize knihovního fondu.
pracovnice Městské knihovny v Kaplici
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Brána názorům otevřena ...
Vstupte! Nehas, co tě 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.

Poděkování - Den matek
Rádi bychom poděkovali paní Měšťanové z restaurace „Na Baště“,
která pro nás připravila ke Dni matek příjemné a milé posezení
s občerstvením. K tomu nám vyhrával a zpíval pan Rychnavský, i
jemu díky.
Domů jsme odcházeli nejen s kyticí růží, ale i s dobrou náladou.
Těšilo nás, že si na nás někdo vzpomněl.
Obyvatelé DPS Kaplice

Přání k významnému jubileu
Dne 6. 7. 2008 oslaví své životní jubileum naše maminka, babička a
prababička - paní Anna Vanišová.
Milá maminko, babičko, prababičko k tvým 85. narozeninám přejeme
hodně zdravíčka, pohodu, lásku, stálý optimismus a životní energii,
kterou rozdáváš všem okolo sebe. Zároveň tobě a našemu tatínkovi,
dědovi a pradědovi panu Josefu Vanišovi chceme popřát
k Diamantové svatbě, kterou spolu oslavili dne 12. 6. 2008, hodně
dalších sluníčkových dnů na společné cestě životem a poděkování za
chvíle, které můžeme spolu prožívat.
Přání posílají dcera Alena a zeť Vláďa, snacha Maruška, Julka,
vnoučata Jindra s Věrkou a pravnučkou Anežkou, Vláďa s Majkou a
pravnučkou Natálkou, Šárka s Honzíkem, Pepča se Štěpánkou.

Malí fotbalisté děkují
Ráda bych poděkovala, společně s malými fotbalisty Spartaku
Kaplice (starší přípravka) firmě Jaroslav Pokrývka, zemní práce,
Benešov nad Černou za sponzorský dar.
Štrbačková Dagmar

Okna dřevěná, nebo snad z PVC?
Dovolte, abych zareagoval na článek p. Šandové z Hnutí DUHA
uveřejněném v červnovém čísle Kaplického zpravodaje.
„PVC je skutečná směs jedů jako je chlor, dioxiny, ftaláty aj…“
PVC je polymerní sloučenina skládající se z uhlíku, vodíku a chlóru.
Surovinou pro výrobu je nafta a sůl. Dále se do PVC přidávají
pigmenty (oxid titaničitý), kluzné prostředky (vosky), plniva (křída),
stabilizátory (na bázi olova, vápníku a zinku). Všechny prvky jsou
pevně vázány v řetězci polymeru a není možné, aby se samovolně
vyloučily. Výrobky z PVC, jako je vodovodní potrubí a další určitě
ke své spokojenosti užívá i autorka článku.
Zmíněná změkčovadla, jako jsou ftaláty se používají do výrobků
užívaných v kuchyni, podlahové krytiny, izolace elektr. kabelů aj.
(Ještě jsem neslyšel, že by někdo z výše uvedených důvodů odřezával
izolaci z kabelů).
„Mnohé z nich jsou rakovinotvorné, způsobují poruchy reprodukce…“
Tato debata probíhala před asi 15 lety ve Španělsku, kdy zastánci
dřevěných oken argumentovali, že plastová okna (nikoliv PVC jako
takový) způsobují impotenci. Jistě chápete, co to s horkokrevnými
Španěly dělalo.
„Následná likvidace PVC je velkým problémem. …“
Neznám výrobce plastových oken v ČR, který by neprodával odřezky
a zbytky profilů dál ke zpracování na další výrobky z PVC. Recyklují
se i celá okna s účinností na 98%, z toho PVC na 100%. Každý český
výrobce oken má prostřednictvím svého dodavatele profilů možnost
využívat i těchto zařízení. Nevím co se děje s vyřazovanými
dřevěnými okny, obávám se, že většinou končí na skládkách stavební
suti apod.

„… spalování, při němž se uvolňují nebezpečné látky, jako je
chlorovodík, dioxiny, …“
Uvedené a jiné látky vznikají při každém hoření, i v kamnech, nebo
např. při hoření dřevěných oken, cigarety apod. Je známo, že po
velkých lesních požárech v Kanadě, nebo USA je stopový obsah
dioxinů ve vzduchu větší, než v evropských velkoměstech. Jediným
skutečně nebezpečným produktem hoření je oxid uhelnatý. Dioxiny a
furany jsou většinou absorbovány sazemi a zbytky spalin. Bylo
provedeno mnoho rozborů následků průmyslových požárů, vč. např.
skladů PVC, kde se prokázalo, že obsah těchto látek ve vzduchu nijak
nepřekročil povolené hodnoty. Je mnoho jiných látek, zdraví
škodlivějších, které denně vdechujeme, aniž si to uvědomujeme.
„… energeticky úsporná mají na okraji tepelný můstek …“
Míněno jako vylepšení izolačních vlastností dřevěných oken. Autorce
ušlo, že tzv. tepelný rámeček je již dávno standardem.
„Výměna dřevěných oken za plastová není v 90% případů
ekonomicky výhodná, …“
„Zmiňovaný plast není vhodným materiálem pro venkovní použití po
dobu řádově několika desítek let.“
Ekonomické úvahy jsou zmatečné. Pokud se týká životnosti
plastových oken, tak ta je udávána na min. 40 – 60 let. V Německu
najdete funkční okna 40 let stará. Pokud se vyměňují, tak z důvodu
morálního zastarání. Tvrzení autorky nechápu.
Jediný odstavec, kde lze částečně s autorkou souhlasit, je, že pro
určité objekty jsou vhodnější okna dřevěná, pro jiné hliníková a jiné
zase plastová. Rozhodující je, jaké požadavky mají okna splňovat a
osobní vkus investora, nebo představa architekta.
Vážím si idejí, které zastává Hnutí DUHA. Obávám se ale, že takto
nekompetentní až diletantské názory mohou každému hnutí jenom
uškodit.
Mgr. Jiří Krba, majitel firmy OKNOTHERM spol. s.r.o.

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.
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.
Koupím domek, chalupu nebo byt i před opravou.
Tel. 722 618 912.
Restaurace U Candrů ve Vyšším Brodě přijme kuchařku/kuchaře,
pomocnou kuchařku/kuchaře, servírky/číšníky (možnost zaškolení) a
brigádníky na letní sezonu: servírky/číšníky, pomocné kuchařky/kuchaře. Tel.: 380 746 215.

Vestibul Kina Kaplice

OBRAZY: L. F. Mathis
Každý měsíc jeden obraz českého malíře, žijícího v Německu.

Pozvánka k sousedům / Rakousko
Letní divadelní dny 2008

Divadelní hra TRANSFER/ODSUN
Děj hry se odehrává v jižních Čechách a v Mühlviertelu mezi
roky 1934 – 1945. Vstupné 14 Euro
1. srpna 2008 od 20.00 hodin /k dispozici obsah hry česky/
Příhraniční scéna v Leopoldschlagu

Vzdání úcty Karlu Klostermannovi
Čtení v češtině a němčině
10. srpna od 15.00 hodin v kostele v Cetvinách
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SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
červenec
1. 7.
JAROMĚŘSKÝMI LESY
14 km
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Mostky - Dobechov - Nové
Stavení - Velký rybník - Jaroměř - Zámeček – Kaplice.
8. 7.
GRANÁTNÍK
14 km
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Č. Krumlova. Trasa: Č.
Krumlov - Nádr. ČD - Nový Dvůr - Granátník - Srnín - Liščí hora Č.K. nádr. - Č.K.;autobus
15. 7.
Z POHORSKÉ VSI DO MALONT
13 km
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa:
Pohorská Ves - Jednoty - Jelení vrch - vyhlídka nad Bělou - Bělá Malonty; autobus.
22. 7. Z DOLNÍ PLÁNĚ DO ČESKÉHO KRUMLOVA 12 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Dolní Pláně. Trasa: Dolní Pláně
- Věž. Pláně - Sedlice - Přídolí - Machovice – Křížová Hora - Č.
Krumlov; autobus.
29. 7.
SOBĚNOVSKÁ NÁDRŽ
11 km
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Mostky - Pytlový rybník Hradiště - Soběnovská nádrž - Sokolčí - Mlýn u Dubu - Blansko Suchý vrch – Kaplice.

Volejbal v Kaplici
Volejbalové družstvo mužů odbíjené Spartak Kaplice obsadilo v
právě skončené sezoně 2007-08 v krajském přeboru KP2 ve skupině
A 2. místo. Za největší úspěch lze pokládat jarní vítězství nad TJ
Slovan Č. Budějovice jako zatím jediným Kaplicí neporaženým
družstvem.
Konečná tabulka:
družstvo
vítězství
1. SK Špaček Č. Budějovice B
12
2. TJ Spartak Kaplice
10
3. TJ Slovan Č. Budějovice B
9
4. TJ Hluboká nad Vltavou
7
5. TJ Borek
7
6. TJ Lokomotiva Č. Budějovice B
7
7. VŠSK Slavia PF Č. Budějovice B 4
8. TJ Sokol Křemže
0

prohry
2
4
5
7
7
7
10
14

body
26
24
23
21
21
21
18
14

Soupiska Spartaku Kaplice :
Pavel Ballák (1974), Radek Brůžek (1971), Jiří Havelka (1958),
Zdeněk Jan (1984), Martin Janoušek (1986), Michal Kerner (1977),
Petr Ondřich (1976), Jiří Papoušek (1966), Petr Světlý (1953),
Stanislav Tripes (1987)
Mgr. Jiří Havelka, předseda odd. volejbalu Spartak Kaplice
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