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Starostův sloupek
Vážení spoluobčané, dovolte vám sdělit důležitou informaci, která se
týká vydávání nových pasů. Od 1. dubna se budou pasy vydávat se
dvěma tzv. biometrickými údaji. První, již užívaný, je fotografie
dotyčného a druhý, nově zavedený, je otisk prstu. S tímto novým
pasem lze cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do
USA. Žádost o nový pas se podává tak jako dosud na městském
úřadě. Všechny původní typy pasů jsou pak platné po dobu v nich
uvedenou.
Opakovaně se v souvislostí s úklidem sněhu potvrdilo rčení: „Ještě se
nenarodil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Mluvím o
stanovisku jedné občanky z Dlouhé ulice, která se domnívá, že úklid
sněhu v týdnu od 23. 2 do 27. 2. byl podle ní z různých důvodů
zbytečný. Skutečností zůstává, že to byl názor ojedinělý a snad
jediný. I proto krizový štáb města, neplést si se štábem řešící krizi
hospodářskou, rozhodl na základě vyhodnocení stavu a reakcí
veřejnosti odklidit sníh nejen z dotčené ulice. Zde není podstatné, že
se mělo čekat na oteplení, nebo že dvě hodiny hučely stroje, či bylo
zvýšeno znečištění ovzduší. Podstatou věci je fakt, že následně během
krátké doby bylo město zbaveno dost nepříjmeného příkrovu sněhu a
cesty a chodníky byly uklizeny. Osobně zde musím upozornit na
kvalitně odvedenou práci technickými službami. V článku ze 3.
března uveřejněném v Českokrumlovských listech se hovoří o
využívání zdravého rozumu. Vážená paní, jsem plně přesvědčen, že
při rozhodnutí o odklízení sněhu z ulic města, měli ti, kteří o tom
rozhodli, rozum zdravý.
Po dvou letech stagnace způsobené omezenou možností získání
dotace a následnou nerozhodností investora se rýsuje posun ve
výstavbě základní technické vybavenosti určené pro bytovou
výstavbu v lokalitě „Jih“. Do této akce vstupuje nová developerská
firma, která odkoupila firmu původní a má záměr kromě vybudování
ZTV i výstavbu samotných rodinných a řadových domů. S realizací
výstavby se počítá od poloviny letošního roku.
Koncem března se uskutečnila prezentace obrazové publikace Kaplice, která svým pojetím rozšiřuje již vydanou turistickou či odbornou
literaturu zaměřenou na naši oblast (viz foto vpravo). V české,
anglické a německé jazykové mutaci vhodně přibližuje město a jeho
osady. Zájemci si ji mohou zakoupit v kulturně informačním centru.
S přáním klidného příletu „niedertálskému orlovi“ /vloni se objevil
4. dubna/, veselých Velikonoc a konečně jara se mějte dobře.
Ferdinand Jiskra

číslo 4 / duben 2009
VELKOPLOŠNÁ PANORAMATICKÁ
LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY
S CESTOVATELEM L. ŠIMÁNKEM

Havajské
ostrovy
Kaplice 9. dubna od 19.00 hodin,
kulturní dům
Leoš Šimánek s manželkou, synem
a dcerou procestoval všech šest hlavních
ostrovů, a to nejen v létě, ale také v zimě.
Havaj poznali jako jen málokdo. Pěšky,
na koních, horských kolech a kajacích se
dostali do nejodlehlejších míst souostroví. Po čtyři měsíce si Leoš
Šimánek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské ostrovy jsou
přírodním unikátem, který nemá ve světě obdoby…
Nejnavštěvovanější diashow tohoto cestovatele také v Kaplici!
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Nový typ cestovního pasu
Informace o zahájení vydávání cestovních pasů se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s oběma
biometrickými údaji
Od 1. dubna 2009 se bude vydávat nový typ cestovního pasu –
cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím
dva biometrické údaje.
Žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s jedním biometrickým údajem lze podat nejpozději
do 24. března 2009. S tímto cestovním dokladem bude možné
cestovat do všech států světa, včetně bezvízových cest do USA, i po
1. dubnu 2009.
Upozorňujeme, že v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu
biometrického pasu bude možné z technologických důvodů podat
v období od 25. března 2009 do 31. března 2009 pouze žádost o
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji, nebo žádost o provedení změn a doplnění
údajů ve všech typech cestovních pasů.
Všechny typy cestovních pasů zůstanou platné po dobu v nich
uvedenou. Připomínáme, že k cestám do států Evropské unie lze
kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy.
Zdroj Min. vnitra ČR

Městský kamerový dohlížecí systém
informace
Jednotlivé kamerové body systému jsou ve městě rozmístěny v
exponovaných lokalitách se zaměřením na vytváření bezpečnostních
zón v dohledu na dodržování veřejného pořádku, k předcházení
páchání trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání. Základní
podmínkou, kterou má kamerový systém plnit, je však jeho
preventivní funkce - předcházení páchání trestné činnosti
a narušování veřejného pořádku. Vyhodnocením statistik nápadu
trestné a přestupkové činnosti poskytnutých Obvodním oddělením
Policie ČR v Kaplici, byly ve městě vytipovány jednotlivé lokality a
na těchto místech umístěny kamery.

Rozmístění jednotlivých kamerových bodů:
kamera č. 1 a 2 monitorují Náměstí a dění v přilehlých ulicích
kamera č. 3 monitoruje ulici Tržní, parkoviště před poštou a přilehlé
ulice kamera č.4 sleduje situaci na parkovišti v Českobudějovické
ulici, části městského parku a na dalších místech v této lokalitě
Provedeným vyhodnocením trestné a přestupkové činnosti za rok
2007 a 2008 ve městě lze konstatovat snížení protiprávního jednání a
to především v lokalitách, kde jsou umístěny kamerové body. V roce
2007 bylo spácháno 131 trestných činů a 439 přestupků, v roce 2008
to bylo 110 tr. činů a 400 přestupků. V lokalitách s kamerami bylo
spácháno 7 tr. činů, z toho zjištěni 3 pachatelé, dále bylo spácháno v
těchto lokalitách 20 přestupků, z toho bylo zjištěno 5 pachatelů. Z
uvedeného výčtu je možno usoudit, že kamerový systém plní
především svou preventivní funkci, pro kterou byl ve městě zřízen.
Proto zastupitelé města na svém zasedání podpořili návrh městské
policie a obvodního oddělení Policie ČR o jeho rozšíření do dalších
lokalit města s cílem dalšího snižování kriminální delikvence,
eliminace rizikových jevů ve městě a tím docílit většího pocitu
bezpečí občanů.
Josef Malovec, Mgr. Jiří Havelka

I Kaplici navštívili Tři Králové
S nadšením a zápalem pro věc vyrazili ve dnech 8. – 10. 1. 2009 po
Kaplici a okolních obcích skupinky Tří králů.
Charitativní sbírka začala ve čtvrtek 8. 1. v 9.00 hodin požehnáním
pátera Šimáka a poté již koledníci vyrazili do ulic.
Ptáte se, kde a jak Tříkrálová sbírka probíhala?
Letos koledovalo 12 skupinek Tří králů, kteří vyrazili postupně do
ulic Kaplice, Rychnova nad Malší, Malont, Pořešína, Dolního
Dvořiště, Rožmitálu na Šumavě, Omleniček, Blanska, Výhně,

Soběnova a Pohorské Vsi. Po třech dnech obětavé práce na koledníky
čekalo velmi milé překvapení. Výtěžek z Tříkrálové sbírky pro oblast
Kaplicka za rok 2009 je 66.925,- Kč.
Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která
peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na
humanitární účely v zahraničí a druhá část výtěžku je poskytnuta
Charitě Kaplice na provoz sociálních služeb, jimiž jsou:
Charitní pečovatelská služba Kaplice
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.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo
Posláním sociální služby je prostřednictvím nabízených aktivit
navazovat kontakt s uživateli, usilovat o sociální začlenění a pozitivní
změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc,
podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
Tolerance Kaplice
Posláním Tolerance Kaplice je sociálně znevýhodněným uživatelům
napomáhat k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
zprostředkováním sociální rehabilitace v Kaplici a jeho blízkém okolí
do 15 km.
Všem koledníkům a vedoucím skupinek velmi děkujeme, že byli
ochotni věnovat svou práci a čas, proto aby i ti z nás, kteří možná
neměli tolik štěstí, mohli důstojně žít. Všem dárcům velmi děkujeme,
že měli otevřená srdce a štědré ruce.
Tým Charity Kaplice

I. Výročí Charity Kaplice
Charita Kaplice v úterý 10. 3. 2009 odpoledne oslavila první rok své
existence. V rámci výročí slavnostně otevřela nové prostory sociální
služby Tolerance Kaplice, která se nachází přímo na náměstí Kaplice.
Tímto by Charita Kaplice chtěla velice poděkovat Jednotě, družstvu
spotřebitelů v Kaplici, která pronajala tyto prostory za výhodných
podmínek.
„Za ten rok je toho za námi mnoho. Hlavně jsme zkvalitňovali služby,
jež pod hlavičkou organizace poskytujeme. Těmi jsou Charitní
pečovatelská služba kaplice, která v loňském roce poskytla své služby
48 uživatelům, poté Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo,
které navštívilo 283 uživatelů. A v neposlední řadě Tolerance
Kaplice, kterou využilo 82 uživatelů,“ vyčíslila ředitelka Marie
Froulíková.
Průběhem odpoledne provázely hudební kapely Trio bez B a
Trioband. Svým vystoupením doprovodný program obohatily: Storm
Dancers, Taekwon-Do v podání žáků Kaplice a břišní tanečnice pod
vedením Pavlíny Myslivcové. Všichni zmiňovaní účinkovali bez
nároku na honorář, mnohokráte děkujeme.
Slavnostního aktu se zúčastnila poslankyně Vlasta Bohdalová, senátor
Tomáš Jirsa, starosta města Velešín Josef Klíma, místostarosta města
Kaplice Jiří Havelka, někteří zastupitelé zmiňovaných měst a široká
veřejnost. Všem za účast a podporu velice děkujeme!

I
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
duben

13. pondělí
20.00 hod.

14. úterý
15. středa
20.00 hod.

1. středa

Rodinná komedie USA
99 min.
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Je údržbářem v hotelu svého otce a rád by byl něčím
víc, zvlášť když zjistí, že pohádky, které před
spaním vypráví své neteři a synovci, se mu druhý
den v nějaké podobě vyplní… Režie: A. Shankman.
Hrají: A. Sandler, K. Russell, G. Pearce, C. Cox
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
6. pondělí
Fantasy thriller USA
92 min.
20.00 hod.
UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ
K vlkodlakovi Lucianovi, který se ujímá role vůdce,
aby sjednotil Lycany v boji proti démonickému králi
upírů, se připojí i jeho tajná láska, krásná upírka
Sonja. Režie: P. Tatopoulos. Hrají: R. Mitra, M.
Sheen, B. Nighby
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
7. úterý
České drama
90 min.
8. středa
OCAS JEŠTĚRKY
20.00 hod.
Jeho narození provází věštba – zemře ve věku 29
let. A teď je mu právě tolik a svět se mu hroutí. Po
setkání s podivínským Gabrielem vstupuje do jeho
života nový impuls, ale zároveň i stále větší
problémy... Režie: I. Trajkov. Hrají. D. Švehlík, K.
zima, K. Dobrý
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
11. sobota
Pásmo pohádek pro nejmenší
63 min.
16.00 hod.
CVRČEK A SPOL.
Cvrček a slepice, Modrý kocourek, Cvrček a
housličky, Mrňous a čarodějnice, Cvrček a pila,
Strašení čmeláků
Vstup 20,- Kč
Na květen připravujeme: BOLT – PES PRO…, KURÝR
3, EL PASO, POCHYBY, VÉVODKYNĚ, SEX DRIVE, PŘÍBĚH
O ZOUFÁLKOVI, AUSTRÁLIE
20.00 hod.

20. pondělí
21. úterý
20.00 hod.

22. středa
17.30 hod.

27. pondělí
20.00 hod.
28. úterý
17.30 hod.

29. středa
20.00 hod.

Drama USA
166 min.
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Narodil se jako malý stařeček, ale s přibývajícím léty
zevnějškem mládne, zatímco všichni kolem něj
pozvolna stárnou… Režie: D. Fincher. Hrají: B. Pitt,
C. Blanchett, T. Swinton
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Španělské drama
131 min.
CHE GUEVARA - REVOLUCE
Životopis kontroverzního revolucionáře, který dokázal
strhnout dav a stal se hlavní postavou revoluce na
Kubě padesátých let. Režie: S. Soderbergh. Hrají: B.
Del Toro, E. Ramirez
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Česká komedie
115 min.
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Život středoškolské profesorky zpestřuje bývalý
manžel, ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale
zejména vztah s lékařem záchranné služby. Režie: M.
Poledňáková. Hrají: K. Magálová, J. Bartoška, E.
Holubová, O. Kaiser
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Promítání pro děti ČESKÉ ZNĚNÍ
76 min.
LOVECKÁ SEZONA 2
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté!
Režie: M. O´Callaghan. Mluví: Ondřej Brzobohatý,
Jitka Ježková, Tomáš Racek
Vstup 70,- Kč
Přírodopisný film Francie
85 min.
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Obřady lásky desítek zvířecích druhů v úžasné show,
připravené samotnou matkou přírodou... Skrz nádherné
a dojemné obrazy jste zváni na cestu do různých koutů
světa. Režie: L. Charbonnier
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Komedie USA
92 min.
RŮŽOVÝ PANTER 2
Inspektor Clouseau musí dopadnout lupiče, ale jelikož
mu zloděj stále uniká, požádá o pomoc další detektivy.
Ti však nejsou zcela normální, a tak nebude o zábavu
nouze. Režie: H. Zwart. Hrají: S. Martin, J. Reno, A.
Garcia
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
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KULTURNÍ NABÍDKA
duben
1. duben, středa

od 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ KONCERT
FRANTIŠKA HUDEČKA
Zazní díla Fryderika Chopina. Koncert k výročí 160. let od
skladatelova úmrtí. Pořádá ZUŠ a KIC Kaplice.
Kaple ZUŠ Kaplice
vstupné dobrovolné
3. duben, pátek

Občanská komise Městského úřadu Kaplice,
zve všechny seniory na francouzský film
Zamilovaná zvířata. Jemná, divoká i smrtelná
hra zvířecího svádění, milostné hry živočichů
pod mořskou hladinou i v korunách vysokých
stromů…
Filmové přestavení se uskuteční v úterý 28. 4.
2009 od 15.00 hodin v kině Kaplice.

od 19.00 hodin

EWA FARNA S KAPELOU
Koncert držitelky nejprodávanější desky loňského roku.
Předprodej vstupenek v infocentru /200,- Kč, na místě 250,- Kč,
Kulturní dům Kaplice
4. duben, sobota

Zamilovaná zvířata
filmové představení pro seniory

… pozvánka na str. 3

SANDL – PRAMEN MALŠE
První akce projektu „Poutní místa na Malši“.
Pozn. autobus je již naplněn, účast možná i vlastní dopravou.
Sandl, Rakousko
6. - 11. dubna

VELIKONOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ
Kaplické náměstí
9. duben, čtvrtek

od 19.00 hodin

Pozvánka do Archy
Nedělní bohoslužby
vždy v 9.00 hodin
Barevný dramaťák
pondělí ve 14.30 hodin
Angličtina
středa v 18.00 hodin
Setkání nad Biblí
čtvrtek v 19.00 hodin
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti pátek ve 12.30 hodin

Cesty apoštola Pavla
6. ekumenický večer se uskuteční na katolické faře
Středa 1. dubna v 18.00 hodin

Sederový večer
Naším hostem bude Sylvie Wittmannová, která působí v židovské
liberální komunitě Bejt Simcha v Praze.
Čtvrtek 9. dubna v 18.00 hodin, budova Archy
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení, Křesťanské sdružení mladých lidí

HAVAJSKÉ OSTROVY
Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří

Turínské plátno - svědek zmrtvýchvstání?

Velkoplošná panoramatická live-diashow. Předprodej 120,- Kč.
Kulturní dům Kaplice

Dokumentární film o vědeckém výzkumu údajného pohřebního plátna
Ježíše Krista. Vědci odhalili podivuhodné skutečnosti, které mohou
být stopou Kristova zmrtvýchvstání. Promítání se uskuteční ve
sborovém domě Českobratrské církve evangelické Archa.
Čtvrtek 16. dubna od 18.00 hodin. Pořádá Římskokatolická církev

17. duben, pátek

od 21.00 hodin

DISCO SHOW
Kulturní dům Kaplice

30. duben, čtvrtek

MAJÁLES
Studentský majáles v režii Gymnázia a SOŠE Kaplice.

Průvod městem, náměstí
30. dubna, čtvrtek

od 18.00 hodin

SLET ČARODĚJNIC
Zábavný program pro děti na náměstí viz titulní strana, lampionový
průvod, oheň na Suchém vrchu.

Náměstí, Suchý vrch
30. duben, čtvrtek

od 21.00 hodin

KISSMÁNIE LIVE
Hraje DJ. Basslicke (Kiss Radio)
Kulturní dům Kaplice

PŘIPRAVUJE SE NA KVĚTEN
1. květen, pátek

od 14.00 hodin

MÁJOVÁ VESELICE
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „Zelená melodie“ z Kamenného Újezda. Pořádá zájmové sdružení důchodců „Svépomoc“.
Slovanský dům
Vstupné 40,- Kč
4. května, pondělí

BESEDA S ÚČASTNÍKY DAKAR 2009
Jan Froněk a jeho rodinný tým o své letošní účasti na proslulé
motoristické rallye…
Kulturní dům Kaplice
7. května, pátek

KAMELOT - TURNÉ 2009
Kulturní dům Kaplice

od 19.00 hodin

Velikonoční bohoslužby
Římskokatolické církve v Kaplici a Blansku:

KAPLICE
5. dubna /Květná neděle/ Památka Kristova vjezdu do Jeruzaléma,
v 9.30 hodin mše sv., 15.00 – 17.00 hodin zpovídání
7. dubna – rozjímání s promítáním o Kristově křížové cestě, 18.00
8. dubna – růžencové rozjímání s promítáním od 18.00
9. dubna /Zelený čtvrtek/ Památka poslední večeře Páně, mše sv.
v 18.15 hodin, od 19.45 večeře na faře (každý je zván) a ve 21.00
hodina modlitby s Kristem v Getsemanech (malý kostel)
10. dubna /Velký pátek/ Památka ukřižování Krista – rozjímání
křížové cesty od 8.00 a Velkopáteční obřady v 18.15 hodin
11. dubna /Bílá sobota/ soukromá modlitba u „Božího hrobu“
v kostele (9.00 – 19.00 hodin) a ve 20.30 oslava Kristova vzkříšení
12. dubna /Velikonoční neděle/ - Slavnostní mše sv. v 9.30 hodin,
poslech velikonoční hudby od 17.00 hodin
BLANSKO
10. dubna /Velký pátek/ - rozjímání křížové cesty s promítáním
v 17.00 hodin
13. dubna /Velikonoční pondělí/ - mše sv. v 9.30 hodin
POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ
13. dubna /Velikonoční pondělí/ - mše sv. v 15.00 hodin
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PROGRAM DDM Kaplice

Kaplický Majáles

Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

duben
Velikonoční prázdniny v DDM
9. 4.

Tvořivé dopoledne
věnované velikonočním tradicím. Upleteme si pomlázku,
vytvoříme velikonoční aranžmá. Od 9.30 hodin v DDM.
S sebou 2 vyfouknutá vajíčka, vrbové proutky, přezůvky a
dobrou náladu. Účast nutno nahlásit a zaplatit poplatek 20,Kč na materiál do 5. 4. 2009 v DDM.
Počet účastníků dílny je omezen.

10. 4. Velikonoční dílna
Upečeme si velikonoční věnec, nabarvíme vajíčka,
navážeme pentle… a domů si odneseme velikonoční líto.
Od 10.00 hodin. S sebou 3 vyfouknutá vajíčka, přezůvky.
Účast nutno nahlásit a zaplatit poplatek 40,- Kč na materiál
do 5. 4. 2009 v DDM.
Počet účastníků dílny je omezen.

24. - 26. 4. Kaplické hrátky
28. 4.

1. ročník hudebně-dramatické přehlídky dětských souborů.
Bližší info v letácích a na www.ddmkaplice.cz.
Okresní kolo ašsk ve volejbalu
- ZŠ Křemže – dívky /kat. 4/ od 9.00 hodin
- ZŠ Školní kaplice – hoši /kat. 4/ od 9.00 hodin

Haló, haló! Na vědomost se dává, že ve čtvrtek 30. 4. 2009 se
uskuteční dlouho očekávaný kaplický MAJÁLES. Vše se bude
odehrávat v Kaplici na náměstí. Čeká vás bohatý program a
spousta zábavy. Jste srdečně zváni.
Studenti gymnázia a obchodní akademie

Zajímavá (nejen) kultura v okolí
4. dubna

Bujanovské koláčové běhy

Začátek prvního závodu v 9.30 hodin. 17 různých kategorií zaručuje,
že se do závodu může přihlásit opravdu každý. Děti od mateřských
školek až po dospělé amatéry či profesionály. Připraven je program
s hudbou, projížďky na koních, závěrečná bohatá tombola, ale také
občerstvení a koláče. Přítomen bude masér. Bujanov, areál školy.
http://kolacovybehy.stranky1.cz/uvod/

4. 4. Jarní velikonoční trhy města v kaštanové aleji
Od 10.00 hodin, zajištěno občerstvení a zajímavý program, s dětmi
pokračujeme v nové tradici města, a to výzdobě velikonoční břízky
kraslicemi,vystoupení studentské skupiny G 9. České Velenice

8. dubna Turínské plátno
Přednáška Petra Šimka a Lukáše Malíka od 19.00 hodin v klubovně
na faře. Borovany

12. dubna Trio Arundo – Velikonoční koncert

KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Od 8. dubna 2009
Začátečníci od 18.00 hodin, pokročilí od 19.30 hodin
Přihlášky – tel.: 604 102 515, damayanti@seznam.cz

COUNTRY SALOON
STEAK – RESTAURANT Českobudějovická 778, Kaplice

WWW.COUNTRYSALOON.EU
První tón ve 21.00, poslední v 02.00 hodin

Kulturní program DUBEN 2009
ZELENÝ čtvrtek 9. 4.
Výjimečnou lahůdku, kterou si pivaři mohou dopřát
pouze jednou v roce, připravil pro své příznivce
Country Saloon. O ZELENÉM čtvrtku si tak gurmáni
mohou vychutnat ZELENÉ PIVO, zhotovené jen
pro tento ojedinělý okamžik.
ZELENÉ PIVO je výjimečné svým zabarvením, má příjemnou
hořskot a plnou chuť. Jde o třináctistupňové pivo s obsahem
alkoholu 5,8 %. Prodává se pouze na Zelený čtvrtek, který letos
připadá na 9. dubna.

---------------------------------------------------

COUNTRY BÁL
18. 4. sobota, vstupné 40,- Kč

V kostele sv. Anežky od 16.00 hodin, vystoupí Trio Arundo –
výtečný pražský soubor (Jan Mach – klarinet, Jan Souček – hoboj,
Václav Vonášek – fagot), zazní skladby W. A. Mozarta, L. van
Beethovena, B. Martinů, J. S. Bacha. České Velenice

13. dubna – Novodobá historie kostela sv. Linharta
Ve 13.00 hodin na Velikonoční pondělí v prostorách kostela
v Pohorské Vsi Páter Pavel Šimák slavnostním slovem zahájí
informativní výstavu dokumentačních fotografií. Po slavnostním
otevření výstavy v Pohorské Vsi se bude sloužit slavnostní mše
v ruinách kostela Panny Marie Dobré rady v Pohoří na Šumavě.
Začátek mše je stanoven na 14.30 hodin.

25. dubna Košíkářský kurz
Řemeslný a tvůrčí kurz v Podzámčí. S proutky a prstíky vám pomůže
košíkář Jan Smrt. Od 9.00 hodin. Informace a přihlášky na tel. 736
711 253. Borovany.

25. – 26. dubna Gregoriánský chorál
a literátské bratrstvo v Českém Krumlově
Vikariátní úřad Český Krumlov ve spolupráci s regenschorim u sv.
Víta v Českém Krumlově J. Balkem zve na II. seminář sakrální
hudby: Hudba a liturgie.
25. 4. - seminář v kapli sv. Václava kostela sv. Víta v Českém
Krumlově od 14.00 hodin (lektoři: RNDr. J. Gerbrich, Janáčkova
akademie múzických umění v Brně, PhDr. M. Horyna, Ph.D.,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), od 17.00 hodin
zpívané chorální modlitby v kostele sv. Víta v Českém Krumlově,
duchovní slovo: P. Dr. V. Pícha, JC.D., vikář českokrumlovský, zpívá
Svatomichalská gregoriánská schola (Brno), řídí J. Gerbrich.
26. 4. – latinská mše svatá ve farním kostele sv. Václava ve Velešíně
od 8.00 hodin. Latinská mše svatá v kostele sv. Víta v Českém
Krumlově od 9.30 hodin.

K tanci Vám zahraje country kapela

PYŠKOT
Jack Daniels párty 0,04 l = 40,- Kč,
krásné hostesky, soutěže o zajímavé ceny.
Pivo Mušketýr 11º 0,5 l = 19,- Kč

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76,
uzávěrka 4. čísla 20. 3. 2009. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC
Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová, V. Hajer,
Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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Poplatek za odpad
Upozornění pro občany
Do konce dubna mají občané povinnost zaplatit místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 ve výši 500,- Kč na
osobu mající v obci trvalý pobyt.
Poplatek je možno hradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně
ekonomického odboru č. dveří 204 (1. patro), poštovní poukázkou
nebo převodem na bankovní účet města.
Ekonomický odbor Města Kaplice

Třídíme odpad – Zpětný odběr
a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s.
Milí čtenáři,
vězte, že nefunkční elektrospotřebiče stejně jako papír či sklo nepatří
do běžné popelnice. Pokud totiž zdraví škodlivé nebo naopak
recyklovatelné materiály vyhodíte spolu s běžným komunálním
odpadem do kontejneru, pak skončí na řízené skládce odpadů.
Novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost 13. srpna 2005,
ukládá výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů povinnost zajistit a
financovat zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování
použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů i firem.
Aby byl systém zpětného odběru a recyklace elektrospotřebičů
nastartován, je potřeba výrazné spolupráce samotných občanů. Podle
průzkumu, provedeného u nás v loňském roce, v popelnici končí více
než tři čtvrtiny kompaktních zářivek a polovina fénů a kulem a
lineárních zářivek. Pro životní prostředí to vůbec není příznivé.
Všechny elektrovýrobky uváděné na trh jsou nyní povinně
označovány symbolem přeškrtnutého kontejneru, který znamená, že
takto označená elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Je
proto potřeba odevzdávat veškeré vysloužilé elektrospotřebiče do
sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci.
Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.
Odtud putují staré spotřebiče do dílen, kde jsou nejprve rozebrány na
jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti
obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, akumulátory).
Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu
materiálu. Recyklované materiály nahrazují primární suroviny a
používají se pro výrobu nových produktů. Míra využití elektroodpadu
je přesně specifikována v zákoně o odpadech. Podle zákona je nutné
zajistit recyklaci 50 – 80 % každého elektrospotřebiče. Staré
elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, protože jejich
sběr a recyklace jsou placeny z příspěvků výrobců a dovozců
elektrozařízení a dále z příspěvku na recyklaci, který hradí uživatelé
při nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci se uvádí
odděleně od ceny výrobku a liší se podle typu elektrozařízení.
Nezapomeňte, vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnice,
patří na sběrný dvůr.
Odbor životního prostředí, MěÚ Kaplice

Úspěchy Fantovky
V měsících únoru a březnu se naše dvě žákyně, Petra Feketová – 9. A
a Hanka Pechová – 9. C (na fotografii vpravo), zúčastnily olympiády
v anglickém a německém jazyce.
Žákyně zvítězily v okresním kole v Českém Krumlově a postoupily
do kola krajského. Petra nás perfektně reprezentovala v jazyce
anglickém a v kraji se umístila na krásném 3. místě. Hanka předvedla
své vědomosti v jazyce německém a obsadila 5. místo.
Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
ZŠ Fantova, Kaplice

Jak přežít v silničním provozu
Desatero chodecké bezpečnosti:
1. Pokud je u silnice chodník a pokud tato není obytnou zónou, není
(s výjimkou přecházení) místem pro chůzi.
2. Na silnici, kde chodník není, nesmím jít po straně ve směru jízdy
vozidel.
3. Pokud je ve vzdálenosti do 50 metrů přechod, vždy jej použiji, před
vstupem do vozovky se rozhlédnu na obě strany, nevstupuji před
přijíždějící vozidlo.
4. Ani na přechodu nevstoupím do vozovky bez rozhlédnutí a zbrkle,
nemám absolutní přednost před projíždějícími vozidly.
5. Nepřecházím mezi zaparkovanými vozidly.
6. Bezpečné místo pro přecházení není na nepřehledném úseku silnice
např. za zatáčkou nebo tam, kde mám zakrytý výhled.
7. Silnice či zábradlí u ní nejsou místem pro hry.
8. Nedobíhám zbrkle autobus, na cestu do školy nebo zaměstnání si
nechám vždy dostatek času, spěch vede k riskování.
9. Na nástupním ostrůvku autobusu se s kamarády nepošťuchuji, když
chci přejít na chodník, nikdy nevstoupím do vozovky bez
rozhlédnutí.
10. Tmavé nevýrazné oblečení není vhodné pro pohyb v silničním
provozu, ale i pestré barvy je lepší doplnit reflexními materiály a
odrazkami.

SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
duben
7. 4.
LAZEC
14 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Č. Krumlova. Trasa: ČK Vyšný - Lazec - Lazecký vrch - nad Č. Dvůr - Chvalšiny; autobus.
13. 4. VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – LOUZEK PONDĚLÍ 14 km
Odchod z náměstí v 13.00 hodin (buřty na opečení) - vede Merhout
14. 4.
DÍVČÍ KÁMEN
14 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Č. Krumlova; na vlak v 10.37
do Třísova. Trasa: Třísov - po Č. - Dívčí kámen - Boršov - Včelná;
vlak v 15.22 hodin.
21. 4.
SV. JAN NAD MALŠÍ
11 km
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče – Chlum –
Pod Horou – Sv. Jan nad Malší – Velešín, autobus.
25. 4.
MATĚJČKŮV MEMORIÁL SOBOTA
15 km
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Blažkov - Omlenička - Výnězda
- Matějčkova vyhlídka - Poluška - Věž. Pláně - Dolní Pláně; autobus
v 16.05 hodin. Vede Merhoutová.
28. 4.
MLÝNCE
14 km
Autobusem z aut. nádraží v 7.33 hodin do Studánek. Trasa: Studánky
- po M. - Radvanov - Mlýnce - Hor. Dvořiště; vlak v 14.37 hodin.
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Základní umělecká škola Kaplice
Účast na charitativním koncertu
V sobotu dne 14. března 2009 se uskutečnil již II. charitativní
„Koncert pro Andu“ ve Vyšším Brodě, kterého se zúčastnila i dětská
kapela ZUŠ Kaplice pod vedením učitele pana V. Čížka. Výtěžek
koncertu – více než 28.000,- Kč byl věnován hematologii při dětském
oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích.

Pošta očima dětí
„Pošta očima dětí“ je název výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ
Kaplice, která probíhá do 5. dubna 2009 v Poštovním muzeu Praha
(Nové Mlýny 2, Praha 1). Slavnostní vernisáže dne 4. 2. 2009 se
zúčastnilo 35 žáků školy a komorní soubor zobcových fléten pod
vedením pana učitele V. Klaboucha.
Rozsáhlý projekt vznikal od roku 2007 pod vedením učitele
výtvarného oboru Mgr. M. Kubaláka a ředitelky školy Mgr. B.
Němcové. Podnět ke ztvárnění minulosti i současnosti českého
poštovnictví vyplynul z desetileté spolupráce kaplické ZUŠ
s Poštovním muzeem a v souvislosti s 90. výročím Poštovního muzea
Prahy. K výstavě vydala Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum
dopisnici s přítiskem (autorkou malby použité pro přítisk je žákyně
naší školy Sabina
Vankó, autorkou
návrhu
na
příležitostné
razítko je také
naše
žačka
Johana Jonášová,
grafický design
vytvořil
Mgr.
Kubalák.)
Od
roku 2007 vydala
škola k tomuto
tématu 3 kalendáře dětských prací.
Za podporu naší školy, za mnohaletou spolupráci a za umožnění
realizace této výstavy děkujeme zejména řediteli Poštovního muzea
Prahy PhDr. Janu Galuškovi, vedoucímu Oddělení dějin pošty a
telekomunikací PhDr. Janu Kramářovi a vedoucímu pobočky
Poštovního muzea ve Vyšším Brodě panu Luboši Kocmanovi.
Mgr. Němcová Božena, ředitelka školy

Úspěšná autorka
Klára Pánková (Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice) se se svou básní
„Závislosti – LÁSKA“ zúčastnila 7. ročníku autorské literární soutěže
Psaní pod Černou věží o cenu „Jihočeská žabka“.
Ze všech jihočeských škol byla nominována do prvních šesti
soutěžících a pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků do secesního
sálu Krajského úřadu v Českých Budějovicích, které proběhlo 31.
března 2009 (po uzávěrce Zpravodaje).
Závislosti – LÁSKA
Láska je jako kapka rosy,
jež se v očích třpytí.
Je to, to krásné cosi,
bez čeho život nemá zbytí.
Láska je jako silný plamen,
co žhne dnem nocí v každém z nás.
Když obejmu tě kolem ramen,
ta chvíle je nejkrásnější z krás.
Láska je jako poupě růže,
tolik křehká a zranitelná.
Jen něhou ona vykvést může,
a stát se neporazitelná.
Láska je jako lehký vánek,
co lapí tě ve tvých snech.
Dopřává ti sladký spánek
a k ránu bere dech.
Láska je ten krásný pocit,
když dotýkám se tvých rtů
a nevím co si štěstím počít,
když vkrádáš se do mých snů.
-----------------------------------------------------------------------------------

Děti děkují hasičům
V rámci enviromentální výchovy jsme požádali o návštěvu s dětmi
v hasičské zbrojnici v našem městě. Chci poděkovat všem
zaměstnancům, kteří pro nás tuto prohlídku a ukázku připravili.
Dětem se dopoledne moc líbilo. O nový dorost se nemusí hasiči
obávat. Všichni hoši tvrdí, že budou odvážní a stateční hasiči. Za děti
děkuje ředitelka MŠ H. Trajerová, MŠ Nové Domky

Na Tutanchamona
ani mamuta nezapomeneme
Dne 10. 3. 2009 se někteří studenti našeho gymnázia a obchodní
akademie (hlavně my nejmladší z primy, sekundy a tercie) zúčastnili
zájezdu do Brna. Navštívili jsme zde výstavu Poklady faraóna
Tutanchamona a také zhlédli výstavu pravěkých lidí v Anthropos.
Uchvátila nás mohutnost mamuta v životní velikosti i neuvěřitelné
bohatství ukryté v hrobce mladého faraóna. Teď víme, že Homo
Habilis byl člověk zručný a faraón Tutanchamon velmi slavný a
bohatý muž starověkého Egypta ☺.
studentky sekundy I. Baudyšová a M. Mrzenová

Rádi bychom poděkovali
Poděkování – tombola maškarní ples
FK Topmen Spartak Kaplice srdečně děkuje všem sponzorům, kteří
přispěli dary do tomboly na maškarní ples konaný 7. 3. 2009. Výtěžek
plesu bude použit na rozvoj sportu a tělovýchovy mládeže v Kaplici.
A. Kopún

Poděkování fi ALUPLAST a OKNOTHERM
KIC Kaplice děkuje firmám ALUPLAST a OKNOTHERM za
sponzorský dar na akci z 14. března 2009 v kulturním domě.

Předsíň Tutanchamonova hrobu byla plná pokladů…
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Z historie
Židé v Kaplici do roku 1910
Takzvaný „familiánský zákon“ z
roku
1772
diskriminačně
reguloval přirozený přírůstek
židovského obyvatelstva a přesně
stanovil počet 8.541 židovských
rodin, které směly v Čechách
pobývat. Podle tohoto zákona
získali Židé, v té době ženatí či
ovdovělí, právo pobytu a
„inkolát.“ Toto právo přecházelo
na prvorozeného syna, který
jediný se směl oženit a mít
rodinu. Ostatní děti se mohly
provdat nebo oženit do ciziny.
Familiánské místo mohly získat
teprve po uprázdnění některého z
nich úmrtím. Za císaře Josefa II.
se povolený počet rodin mírně
zvýšil na 8.600 pro celé Čechy.
Židovské domy byly od roku
1771 popisovány římskými čísly,
na rozdíl od domů obývaných
křesťany, které byly popsány
arabskými čísly.
Roku 1781 byla zrušena různá diskriminační opatření, kterými se
Židé měli odlišovat od křesťanů. Byla to nařízení, která se týkala
oblékání, nošení židovského znamení nebo židovského rukávce,
zákaz opouštění domu před ukončením křesťanské mše o nedělích a
svátcích a odvádění roční „židovské daně.“ Dále bylo Židům
povoleno vyučit se a provozovat řemesla a získávat vzdělání. Jejich
integrace byla podpořena zákazem používáním hebrejského nebo
židovského jazyka v úředních i obchodních listinách a pozměňování
jmen.
Patentem z roku 1787 nařídil Josef II. Židům německá rodná jména i
příjmení. Každý židovský otec, poručník a svobodný muž musel pro
sebe a svou rodinu zvolit příjmení. Patent obsahoval i seznam 109
mužských a 35 ženských povolených rodných jmen. Nejchudší Židé,
kteří nemohli platit žádné daně, neměli pro Rakousko-Uhersko
žádnou cenu. Stávali se pak velmi často prvními obětmi při
vypovídání židovských komunit.
Roku 1793 se konal od 17. ledna do 17. března soupis Židů. V
Kaplici byli v té době zapsány pouze dvě rodiny Židů a to rodiny
Blochů a Rindrů. Zákon z 21. 3. 1890 řešil uznávané „židovské obce“
a vymezil jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Podle tohoto
zákona byly stanoveny obvody „židovské obce,“ které muselo tvořit
nejméně 30 členů. Řádný chod a správa židovské obce vyžadovaly
zřízení a spravování zařízení včetně rabínů pro uspokojování
náboženských potřeb věřících. Finanční prostředky na činnost a
provoz židovské obce byly získávány hlavně z příspěvků členů, z
darů, nadací a poplatků za náboženské úkony. Zákon ukládal, aby v
každé židovské obci působil nejméně jeden rabín.
Kaplice patřila hluboko do minulosti do židovské obce Rožmberk nad
Vltavou a sválení nových stanov dle zákona z roku 1890 bylo
provedeno 9. září 1896. Nový obvod židovské obce Rožmberk tvořilo
území politického okresu Kaplice s výjimkou Nových Hradů a byly
vyjmuty dosavadní rakouské obce Rainbach a Rohrbach. V letech
1893 až 1897 byl představeným židovské obce v Rožmberku Adolf
Sternschein. Po jeho rezignaci se v zastupování židovské obce v
Rožmberku vystřídali Friedrich Sternschein, Ignác Offner, Sigfried
Holzbauer a od roku 1911 kaplický advokát JUDr. S. Kopperl. Ve
funkci rabína židovské obce Rožmberk se od roku 1896 postupně
vystřídali Dr. M. Rachmuth, Šimon Willinger, Markus Ziegler,
Mojžíš Margel, Filip Lederer a od roku 1909 dr. Leopold Gottselig. V
roce 1902 pobíral rabín v Rožmberku roční plat 1.200 korun a k
dispozici měl i byt. Obec spravoval pětičlenný výbor a desetičlenné
zastupitelstvo v tříletém volebním období.

Židovská obec Rožmberk nad Vltavou měla v roce 1902 v 13 místech
politického okresu Kaplice celkem 55 židovských rodin a v nich 194
osob. Nejvíce Židů bylo v Rožmberku, kde bylo 16 rodin a 46 osob.
Kaplice měla v roce 1902 8 židovských rodin a v nich 29 osob.
Největší počet židovských rodin se věnoval obchodu. V Kaplici
působil v tu dobu židovský lékař a židovský advokát. Není proto
divu, že na přelomu 19. a 20. století vznikaly mezi Rožmberkem a
Kaplicí spory o sídle židovské obce. Někteří Židé z Kaplice, vedeni
kaplickým advokátem JUDr. Maxem Kaufmannem, se nemohli smířit
s tím, že sídlem židovské obce je Rožmberk a ne Kaplice.
Poukazovali na odlehlost Rožmberka a jeho obtížnou dostupnost
zejména v zimě.
Napětí se stupňovalo a vyvrcholilo v roce 1901 podáním žádosti na
zrušení židovské obce Rožmberk a přičlenění jejího území k
židovským obcím v Č. Budějovicích a v Č. Krumlově. Tento návrh
však byl odmítnut, protože v Rožmberku byla synagoga, hřbitov i
rituální lázeň. V Kaplici sice existovala soukromá modlitebna, ale
většina Židů z Kaplice o svátcích navštěvovala synagogu v
Rožmberku. Zrušení židovské obce v Rožmberku se sice M.
Kaufmannovi nepodařilo, ale v roce 1910 byla obec přeložena do
Kaplice a židovská obec nesla nový název. Židovská náboženská
obec Rožmberk nad Vltavou se sídlem v Kaplici.
© František Schusser

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…

Letošní sníh a krize?
V dnešní době už jsme si zvykli na různé krize, včetně těch umělých.
Když napadne trochu sněhu, už mají naše média o „krizi“ postaráno a
hned je o čem psát. Také se hned sejdou krizové štáby k řešení
takových „krizí“.
Tak se stalo i v Kaplici v posledním únorovém týdnu. Ve městě byly
ulice normálně sjízdné a chodníky byly uklizené, neuklizené jako
každou zimu. Kolem chodníků byly malé sněhové bariéry a krizi nic
nepřipomínalo. Meteorologové hlásili velké oteplení a lidé se těšili na
jaro.
Příslušní úředníci však vyhlásili krizi a rozhodli. Do Dlouhé ulice
přijela těžká technika včetně sněhové frézy a začalo podivné
odklízení sněhu připomínající malé kluky hrající si na písku. Fréza se
pustila do malých sněhových bariér a sypala sníh do ulice. Poté sníh
z ulice jiné stroje shrnovaly ze strany na stranu. Takto stroje a
nákladní auta rachotily v ulici téměř 2 hodiny, aby si místní lidé užili
hluku i znečišťeného ovzduší.
Ráno byla Dlouhá ulice sice bez malých sněhových bariér kolem
chodníků, ale zato celá pokrytá uježděným zledovatělým sněhem. Pro
chůzi i jízdu autem byla o něco méně bezpečná, ale o to byl zásah
dražší.
Na můj dotaz ohledně této záležitosti se mi dostalo ze strany
Městského úřadu zajímavé odpovědi. Zásah být musel, neboť podle
zákona o provozu na pozemních komunikacích musí zůstat průjezdný
minimálně jeden jízdní pruh o šířce 3 m. Ale pánové, v Dlouhé ulici
byly celou zimu sjízdné i průjezdné oba pruhy, a to včetně obou dnů
23. 2. i 24. 2. t.r. To vím zcela bezpečně, neboť tam bydlím.
Dále je v odpovědi věta, která stojí za zaznamenání. „Nemohli jsme
prostě spoléhat na to, že se za 3 dny oteplí a sníh roztaje“.
Samozřejmě mě také zajímalo, kolik Město Kaplice zaplatilo za něco,
co příroda umí lépe, zdarma a bez negativ těžké techniky. Částka se i
s DPH vyšplhala na výši něco přes 9 tisíc. Jsem toho názoru, že
použité finance by mohly být využity na potřebnější věci.
Chápu, že na odklízení sněhu jsou vyčleněné finance, ale pořád je
třeba volit řešení dobré, jednoduché a levné. Také je výhodné
používat zdravý rozum.
Růžena Šandová, Kaplice
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1 A4 – corel Zpravodaj duben (fotky)
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Řádková inzerce
Hledám lidi, kteří si chtějí dopřát kvalitní přírodní kosmetiku a
parfémy a zároveň si přivydělat. Tel: 721 749 537
Nabízím výměnu obecního bytu 2 + 0 (65 m²) v Benešově nad
Černou za podobný v Kaplici (1.710,- Kč/měsíčně – nájem + služby).
Tel.: 775 187 221.
Hledám kontaktní lidi, kteří si chtějí přivydělat. Tel. 723 954 298.

Pásmo pohádek pro nejmenší

CVRČEK
A SPOL.
16.00 hodin, cca 63 minut

11. sobota, kino Kaplice
Cvrček a slepice, Modrý kocourek, Cvrček a housličky, Mrňous
a čarodějnice, Cvrček a pila, Strašení čmeláků

Vstup 20,- Kč
Nově otevřena ambulance

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
v poliklinice v Kaplici, ulice Gen. Fanty 25 /přízemí proti bufetu/
* EKG vyšetření, * diagnostika a léčba funkčních poruch hybné
soustavy, * infuze, * inhalace, * odborná pomoc při léčbě obesity (včetně sestavení individuálního jídelníčku), * vyšetření
krevní skupiny, hladiny cholesterolu, výpočet kardiovaskulárního rizika, * očkování (i před cestou do zahraničí).
Ordinace také provádí v oblasti závodní zdravotní péče preventivní
prohlídky a odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory
zdraví a sociální pohody zaměstnanců.

Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá: 7 - 11 hodin, Út: 14 - 18 hodin
Po dohodě možnost objednání, i mimo ordinačních hodin.
Lékař MUDr. Markulček má atestace a specializované způsobilosti v praktickém lékařství, vnitřním lékařství, diabetologii a
posudkovém lékařství, certifikát z manuální medicíny, kurz
echokardiografie, způsobilost v BOZP. Bohaté zkušenosti
z interního oddělení (posledně zástupce primáře a vedoucí JIP).

Ordinace přijímá nové klienty.
Tel.: 720 581 160 – v čase ordinačních hodin

Angličtina,
Němčina, Italština
__________________________________________________________________________

P.R.A.A., s.r.o.

Od 1. dubna do 30. června 2009
ARCHA Kaplice
pro začátečníky i pokročilé,
28 vyučovacích hodin
Cena 2.400,- Kč
Výuka je zaměřena zejména na komunikaci a je
vedena interaktivně tak, aby studující překonal
zábrany k mluvení. Proto je počet účastníků kurzu
omezen na max. 8 účastníků. Kurz bude otevřen
pouze za předpokladu 6 přihlášených.
Přihlášky:
P.R.A.A., s.r.o. 382 72 Dolní Dvořiště 212,
Giorgio Redivo, 777 281 964,
Ing. K. Pohlhammer Lauterbachová, 775 281 052,
lauterbachova@cbox.cz

