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Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne
11. února 2013

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Zastupitelstvo města po projednání:
I. schvaluje
prodej části pozemku p.č. 15/4 o výměře 48 m² v k.ú. Žďár u Kaplice
Josefu Diorkovi, bytem Žďár čp. 8 za cenu 100 Kč/m² + náklady
spojené s prodejem
prodej pozemků p.č. 802/2 o výměře 261 m², p.č. 820/2 o výměře
174 m² a p.č. 804/2 o výměře 381 m² vše v k.ú. Kaplice firmě
ISOTHERM s.r.o., IČ 60647612, se sídlem Linecká 646, Kaplice
za cenu 200 Kč/m² + náklady spojené s prodejem
prodej části pozemku p.č. 99/2 o výměře 45 m² v k.ú. Kaplice
Romaně a Bohumíru Makovcovým, bytem Kaplice 345 za cenu 275
Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP)
prodej pozemku p.č. 1697/98 o výměře 853 m² v k.ú. Kaplice Petru
Markovi, bytem Kaplice 773 za cenu 750 Kč/m² + NSP
prodej části pozemku p.č. 2878/1 o výměře 473 m² v k.ú. Hradiště u
Kaplice Rudolfu Hejlovi, bytem Hradiště 9 a Evě Vaněrkové, bytem
Kaplice 776 za cenu 50 Kč/m² + NSP
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3352/3 o výměře cca
50 m² v k.ú. Hradiště u Kaplice za cenu 100 Kč/m² + NSP
revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 5.11.2012 o prodeji
pozemkových parcel KN p.č. 1697/89 o výměře 775 m² a p.č.
1697/90 o výměře 801 m² v k.ú. Kaplice Pavlu Lattnerovi, bytem
Rožmitál na Šumavě 113 a schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemkových parcel KN p.č. 1697/89 o výměře 775 m² a p.č.
1697/90 o výměře 801 m² v k.ú. Kaplice za účelem výstavby
rodinných domů za cenu 750 Kč/m² + náklady spojené s prodejem
poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím pro rok
2013 dle předloženého návrhu
Dohody o poskytnutí finančního příspěvku s neziskovými organizacemi tak, jak byly předloženy

II. zamítá
• prodej části pozemku p.č. 185 v k.ú. Kaplice
• prodej pozemku p.č. 401/54 v k.ú. Pořešín
• prodej pozemků p.č. 260/13, p.č. 260/14 a p.č. 260/3 vše v k.ú.
Mostky
• prodej pozemků p.č. 225/6, p.č. 225/9 a p.č. 225/14 vše v k.ú. Pořešín
III. pověřuje
• strážníka Martina Grigu, dle § 3, odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, v platném znění, plněním některých úkolů při řízení
Městské policie Kaplice
• kontrolní výbor zastupitelstva města provedením kontroly průběhu
rekonstrukce kina v Kaplici včetně smluvních vztahů
IV. bere na vědomí
• zprávu starosty města, že kompetence a rozpočtovou kapitolu týkající
se umisťování volně pobíhajících psů a koček do útulku v Českém
Krumlově bude spravovat Městská policie Kaplice
Mgr. Pavel Talíř, starosta města

Ing. Josef Kaloš, místostarosta

Starostův sloupek
Vážení spoluobčané,
ve svých řádcích se tento měsíc chci věnovat několika tématům.
První téma je Městská policie Kaplice. K 1. 2. 2013 zůstalo u
městské policie 5 z původních 7 zaměstnanců. Ke konci ledna
ukončil pracovní poměr strážník pověřený vedením městské policie.
Situací u městské policie se zabývalo lednové pracovní zasedání
Zastupitelstva města Kaplice, kde se někteří zastupitelé kriticky
vyjadřovali k její činnosti. V průběhu tohoto jednání se hledal způsob
jak práci městské policie zefektivnit. Dne 11. 2. 2013 se konalo
veřejné zasedání zastupitelstva, kde jedním z bodů programu bylo
předložení koncepce a jmenování strážníka pověřeného vedením
městské policie. Vedením městské policie byl pověřen pan Martin
Griga, který upozornil na nedostatky legislativy, výrazně
komplikující činnost policie. Nicméně zastupitelstvo touto svou

volbou dává příležitost městské policii k obhajobě své existence a
doufá, že nový vedoucí strážník přinese do činnosti městské policie
nové přístupy, větší aktivitu a zároveň propagaci činnosti městské
policie, která není zřízena za účelem represe, ale zejména pro
prevenci kriminality.
Dalším bodem mého sloupku je internetová diskuse na webových
stránkách města. I když jsem často kritizován, že internetovou diskusi
nečtu, není tomu tak. Všechny příspěvky mi chodí také do e-mailové
pošty a zabývám se jimi. Stále mi však připadá, že diskuse neplní
svůj účel, neboť drtivá většina příspěvků je anonymní. Někteří
přispěvovatelé průběžně své přezdívky mění a někdy diskutují i sami
se sebou. Na neanonymní příspěvky reagují na diskusi jednotliví
úředníci města a já se snažím odpovídat na dotazy prostřednictvím
těchto řádek. Jeden dotaz na diskusi, vznesený panem Janem
Opekarem, který své jméno vždy uvádí, což mu slouží ke cti, se týkal
personálního složení pracovní skupiny k odpadovému hospodářství.
Skupina byla vytvořena na základě petice proti zvýšení ceny za
odpady, která byla doručena Městu Kaplice. Touto peticí se zabývalo
zastupitelstvo a ustanovilo pracovní skupinu ve složení: Ing. Eva
Žižková (odborný referent na úseku odpadového hospodářství odboru
životního prostředí a ÚÚP), Iveta Haisová (Technické služby Kaplice
spol. s r.o.), Ing. Pavel Svoboda (místostarosta města), Mgr. Radek
Brůžek (zastupitel města), Luděk Michera (zástupce veřejnosti) a
dále nominuje svého zástupce též Gymnázium, SOŠE a SOU
Kaplice, které se pyšní titulem ekoškola. Budoucnost internetové
diskuse vždy a na všech úrovních určují sami přispěvovatelé. Jsou-li
příspěvky věcné, kritické a neanonymní, pak má diskuse svůj smysl.
Sklouzne-li však, jak se často stává, k anonymním urážkám, spekulacím nezakládajících se na žádných faktech a osobním invektivám,
pak taková diskuse postrádá smysl. Domnívám se, že diskuse na
městských stránkách se spíše ubírá tím negativním směrem.
To, že zastupitelé a radní města drží slovo, že kromě poplatků za
odpady, nebudou zvyšovat ostatní náklady občanů, potvrzuje
skutečnost, že v letošním roce nedojde na základě rozhodnutí rady
města ke zvýšení nájmů z bytových a nebytových prostor ani o
inflaci, která v loňském roce činila 3,3 %.
Dobrou zprávou pro občany města Kaplice, ale i širokého okolí je
skutečnost, že v regionálním operačním programu Jihozápad byla
schválena dotace na vybudování první etapy obchvatu města Kaplice
ve výši 92 mil. Kč. Tato akce by měla být dokončena nejpozději do
30. 6. 2014 a jedná se o největší investici ve městě v novodobé
historii.
A protože nám pomalu končí ponurá zima, dovolte mi, abych Vám
všem popřál příjemné období jara.
Mgr. Pavel Talíř, starosta města

Kam s tuky a oleji po smažení
Nádoby na potravinářský olej a tuk
Stanoviště těchto nádob:
1. Sídliště 9. května, u prodejny Jednota, parkoviště u chodníku
2. Na Vyhlídce u potravin Flop
3. Ulice Šumavská, u čp. 888, u stanoviště kontejnerů na tříd. odpad
4. Ve Sběrném dvoře
Nádoby (zelené) slouží k ukládání potravinářského oleje a tuku v použitých PET lahvích,
nebo jiném obalovém materiálu z PVC.
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat
jako s odpadem. Shromažďovat do použitých
PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do
určených separačních nádob. Po ochlazení
odpadní vody v kanalizaci totiž dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k zanesení, respektive zalepení odpadních
systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v
přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k
ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky
se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny
a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Navíc se olej často
smísí s jinými nečistotami, vytvoří tuhé nánosy a brání průtoku vody.
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KULTURNÍ NABÍDKA
Změna programu vyhrazena březen

Taneční kurzy v kulturním domě
Kurz základních tanečních pro mládež
Od středy 3. 4. 2013 (17:00 - 19.30 hodin) – 8 lekcí výuky tanců

2. března, sobota

od 20.00 hodin

MAŠKARNÍ BÁL TJ SPARTAKU
Hraje kapela MIDI music band.
Kulturní dům Kaplice

Vstupné 110,- Kč

8. března, pátek

od 19.00 hodin

MATURITNÍ PLES MS4
Pořádají studenti SOŠ Velešín, oboru Mechanik, seřizovač.
Kulturní dům Kaplice
15. března, pátek

od 21.00 hodin

WHITE LASER PARTY
Kulturní dům Kaplice

Pořádá DISCOWORLD. Vstupné 50,- Kč

21. března, čtvrtek od 19.30 hodin

KONCERT

PETRA JANŮ
se skupinou GOLEM
Vstupné 330 / 280 / 230,- Kč
Kulturní dům Kaplice
24. března, neděle

od 15.00 hodin

MAŠKARNÍ KARNEVAL
PRO DĚTI
Karneval s diskotékou. Tancování, skotačení a soutěžení s Pejskem,
Kočičkou a Včelkou Májou. Dětské písničky z pohádek, večerníčků a
dětských muzikálů. Malování na obličej během celého programu.
Kulturní dům Kaplice
Vstupné 60,- Kč / MASKY ZDARMA
25. března, pondělí

od 10.00 hodin

VELIKONOČNÍ TRADICE
Velikonoční trhy na náměstí, pletení pomlázek, ukázky velikonočních tradic, kulturní program. Zve KIC Kaplice ve spolupráci s DDM
Kaplice, ZUŠ Kaplice, G, SOŠE a SOU Kaplice a dalšími.
Náměstí Kaplice
-----------------------------------------------------------------------------------

Kurz tanečních pro dospělé
Od středy 3. 4. 2013 (19:45 - 21.15 hodin) – 6 lekcí výuky tanců
Kurzy vede českokrumlovský taneční pár Jiří a Zuzana Máčovi.
Přihlásit se můžete on-line systémem na www.tanecnikrumlov.cz –
přihláška. Informace na: zuzana.macova.tanecniCK@seznam.cz nebo
na tel. 777 813 880. Na oba kurzy jsou dosud volná místa!

Březen – měsíc čtenářů
„S námi vždy all inclusive“
Oddělení pro děti a mládež:
Celý měsíc: soutěž Doplň postavy ze známých pohádkových příběhů
Knihovna otevřená všem (metodické návštěvy, informatiky atd.)
(po telefonické dohodě)
V týdnu od 18. - 22. 3. 2013
- zápisné na 1 rok pro nové čtenáře zdarma
- čtenářská amnestie (odpouštíme poplatky za upomínky,
ztracené knihy … )
28. 3.
Velikonoční dílnička 12-16 hod. /čtvrtek/
29. 3.
Setkání nejpilnějších čtenářů v knihovně od 10 hodin
v dětském oddělení
Oddělení pro dospělé
Po celý měsíc březen – výstavka knih „Naše zahrada“
5. 3.
beseda „Jak posílit imunitní systém u dětí i dospělých
v 18.00 hodin v dětstkém odd. knihovny
V týdnu 18. - 22. 3. 2013:
- zápisné pro nové čtenáře na 1 rok zdarma
- čtenářská amnestie (odpouštíme poplatky za upomínky)
- 20. 3. – „Nebojte se internetu“ 9.00 - 15.00 hodin.
(po domluvě až do 17.00 hod.)
26. 3.
Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
v 18.00 hodin
29. 3.
posezení s nejpilnějšími čtenáři knihovny za rok 2012,
vyhodnocení, v dětském odd. knihovny od 10.00 hodin.
www.kapliceknihovna.estranky.cz

Povídání s besedou
JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM
u dětí i dospělých
ANEB KAŽDÁ NEMOC MÁ SVÉ PŘÍČINY

PŘIPRAVUJE SE V DUBNU 2013
9. dubna, úterý od 19:00 hodin

JAN KRAUS
A MATĚJ RUPPERT
v talkshow HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Talk show s populárním hercem a bavičem Janem Krausem a
zpěvákem Matějem Ruppertem (Monkey Business). Moderuje
Václav D. Kosík. Předprodej vstupenek od 11. 3.
Kulturní dům Kaplice
Vstupné 200,- Kč

--------------------------------------------------------------------------20. dubna, sobota odjezd v 10:00 hodin / představení ve 14.00 hodin

ZÁJEZD NA MUZIKÁL
MARY POPPINS
Rodinný muzikál plný strhujících hudebních, tanečních a stepařských
čísel. Nechte se přenést do kouzelného světa fantazie a zažijte mnoho
nádherných dobrodružství s nejoriginálnější chůvou všech dob…
Rezervace v infocentru do 14. 3. 2013 (tel. 308 311 388)
Cena 690 + 275,- Kč (vstup a doprava autobusem).
Divadlo Hybernia Praha. JSOU STÁLE JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA!

Podvečerní povídání s následnou besedou. Pořádá NATUR
APATYKA, České Budějovice, p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik.
* IMUNITNÍ SYSTÉM A MOŽNOSTI SAMOLÉČBY
* IRISDIAGNOSTIKA
diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky
To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční duhovka je
aktuální mapou. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti,
přechodné aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné na
duhovce lidského oka rozeznat ještě před jejich propuknutím. Cílem
irisdiagnostiky není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.

Kdy:
Kde:

dne 5. března 2013 v 18.00 hodin
Městská knihovna Kaplice, vstup zdarma

Kaplické dny s řemesly a jarmarkem
Zveme všechny tvořilky a tvořily na Kaplické dny s řemesly a
jarmarkem v termínu 26. - 27. 4. 2013. Své výrobky můžete přijít
jen ukázat, prodat nebo i názorně předvést v řemeslných dílnách.
Prosím ozvěte se na telefonní číslo Městské knihovny (tel. 380 321
641, e-mail: knihovna@mestokaplice.cz) nebo paní Petře Hromkové
(tel. 728 082 021) nejpozději do 10. 4. 2013. Těšíme se
Jana Urazilová, knihovnice
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DDM Kaplice nabízí dětem:
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009
2. 3.

Výlet na výstavu psů
Výstaviště v ČB (oblastní kolo) – dětem z kynologického
kroužku bude hrazena jak cesta, tak vstup (ostatní zájemci
vstup 40 Kč a cesta tam a zpět 72 Kč). Prosíme o včasné
nahlášení zájemců na tel.: 728 976 524 – Jitka Sládková.
Odjezd 9.10 hodin, návrat v 16.00 hodin. S sebou svačinu,
pláštěnku, nějaké kapesné. Místa jsou omezená, přednost
mají děti z kynologického kroužku. Děkujeme za pochopení.
6. 3.
Keramické dopoledne v ZŠ Benešov nad Černou – 1.tř.
12. 3., 19. 3. Keramický šperk jinak
Máte rádi barvičky a ještě raději se jimi zdobíte? Přijďte si
od 18.00 hod. do DDM vytvořit základní díly z keramiky,
které si další úterý dozdobíte v originální šperky. Prosím,
hlaste se předem v DDM u Aleny Voglové – cena 150 Kč.
23. 3.
Velikonoční jarmark v Benešově nad Černou od 13.00
hod., výtvarné dílny pro děti a dospělé

Velikonoční prázdniny
28. 3.

28. 3.

29. 3.
30. 3.

Velikonoční turnaj v ping-pongu
od 9.30 hod. v tělocvičně ZŠ Omlenická, pro všechny děti,
chlapce i dívky, všechny věkové kategorie. Zápisné 20 Kč.
Přihlášky do 20. 3. v DDM v kanceláři u Jitky Sládkové
nebo na tel.: 728 976 524.
Zajíček s plnou kapsou perníčků – pečení perníčků a
malování zajíčka, pro všechny děti od 6 let, přihlášky Lenka Menšíková, 724 967 183
Výlet do ZOO Ohrada – čas odjezdu a příjezdu bude
upřesněn. Cena přibližně 200 Kč (cesta + vstupné)
Výlet na mezinárodní výstavu psů na Výstavišti v ČB,
vstup 70 Kč, doprava 72 Kč. Prosíme o včasné nahlášení
zájemců Jitce Sládkové na tel. 728 976 524. Odjezd 9.10
hod., návrat v 16 hodin. S sebou svačinu, pláštěnku, nějaké
kapesné. Místa jsou omezená, přednost mají děti
z kynologického kroužku. Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce kina v Kaplici
Mgr. Stanislav Trs a tým KIC Kaplice, místostarosta města Ing. Pavel
Svoboda a odbor majetku MěÚ se již od počátku roku 2012
pokoušeli najít alternativy, jak zrekonstruovat kino v Kaplici.
Začátkem školního roku se hledání alternativ změnilo ve skutečnost,
kdy rozhodný krok k zachování kina udělalo Zastupitelstvo města.
S tímto krokem byla spojená investice do technologie v promítárně a
rekonstrukce sálu včetně ozvučení. Městu se podařilo získat dotaci ze
Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české
kinematografie v páté vlně digitalizace kin ve výši 300.000,- Kč.
V rámci procesu digitalizace byla v kině instalována digitální
technologie odpovídající DCI standardům včetně zachování možnosti
promítat 35 mm filmy, digitální zvukový kinoprocesor a komponenty, které zajistí ozvučení v kvalitě DOLBY Digital 7.1.
Prvotní snahou města bylo zachovat a zhodnotit specifické kulturní
zařízení, kterým kino se svým sálem bezesporu je. Abychom mohli
nabídnout divákovi kvalitní projekci obrazu i zvuku, 3D projekci,
v příjemném prostředí, s možností promítání premiérových filmů,
živá vysílání sportovních utkání, sledování on-line kulturních
představení, bylo nutné provést postupně i úpravy předsálí tak, aby
splňovalo současné požadavky na multifunkční kulturní zařízení a
návštěvník mohl prostor kina využít včetně všech doprovodných
aktivit.
Na prvním místě musíme připomenout významnou pomoc místních
firem a podnikatelů, kteří věnovali na přestavbu kina v Kaplici
finanční prostředky. Všichni tito sponzoři, kterým patří opravdu
velký dík, budou uvedeni na pamětní tabuli, která bude umístěna
v prostoru předsálí kina. Celková částka věnovaná kaplickému kinu
přesáhla k dnešnímu dni výši dvou milionů korun z cizích zdrojů.
V upraveném předsálí tak vznikne prostor pro historickou expozici,
budou zde k vidění i exponáty dosavadní promítací techniky. Zdi
předsálí jsou nasvíceny tak, aby je bylo možné využít jako galerii.
Slavnostní otevření kina je plánováno na 20. března. Dopoledne bude
věnováno sponzorům. Podvečerním představením, na které zveme
všechny občany a zájemce o kulturu, bychom chtěli zahájit novou
etapu života kaplického kina. Program bude v předstihu zveřejněn na
stránkách města i KICu. Všichni jste srdečně zváni.
I. Putzerová, MěÚ Kaplice, Odbor správy majetku

Pozvánka do Archy
Nedělní bohoslužby s nedělní školou pro děti vždy v 9.00 hodin
Kurz německého jazyka
pondělí v 18.00 hodin
Kurzy Univerzity třetího věku (1x za 14 dní) středa ve 13.00 hodin
Kaplický čtvrtek (1x za měsíc)
čtvrtek v 18.00 hodin
Setkání nad Biblí
čtvrtek v 19.00 hodin

Jak hraji šachy
Naším hostem bude Mgr. David Navara, český šachista, patřící do
světové špičky. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 7. března v 18.00 hodin ve sborovém domě ČCE Archa.

Páté (čtvrté) přikázání - Ekumenický večer
Středa 13. března 2013 v 18.00 hodin na katolické faře
Velikonoční bohoslužby
Čtvrtek 28. března - výlet pro děti a dospělé do Velešína
- v 18.00 hodin Sederový večer s připomínkou židovských velikonoc
V pátek 29. března v 18.00 hodin budeme číst pašijní příběhy a
slavit svatou Večeři Páně
V neděli 31. března v 9.00 hodin se konají slavnostní bohoslužby s
vysluhování svaté večeře Páně

Změna e-mailové adresy INFOCENTRA.
V případě, že se budete obracet na kaplické
infocentrum, používejte prosím nyní adresu:

infocentrum@kickaplice.cz

Masopust s vojákem Švejkem, Kaplice, 2. února 2013
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Ohlašování do systému ISPOP
v roce 2013

Menu k MDŽ ve Slovanském domě
G,SOŠE a SOU, Kaplice

Dne 3. 12. 2012 byla spuštěna nová verze informačního systému
plnění ohlašovacích povinností ISPOP, kdy došlo k napojení ISPOP
na informační systém základních registrů (ISZR). Nově registrovaní
uživatelé tak již nebudou muset vyplňovat do registračního formuláře
všechny údaje o subjektu, ale vyplní pouze IČO (u právnické osoby a
OSVČ) a číslo občanského průkazu nebo pasu (u fyzických osob). Na
základě těchto údajů si ISPOP zbývající údaje načte ze základních
registrů.
Pro registrované uživatele jsou v jejich účtech k dispozici nové verze
formulářů pro ohlašování v roce 2013. Pro vybrané ohlašovací
povinnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, došlo ke změně
nástroje pro ohlašování - dosavadní webové formuláře jsou
nahrazeny interaktivními PDF formuláři. Od 7. 12. 2012 jsou na
webové stránky ISPOP vkládány aktuální manuály (pro ohlašovatele
a ověřovatele) a postupy (registrace) platné pro ohlašování v roce
2013 společně s aktuálními informace pro ohlašování jednotlivých
agend (odpady, ovzduší, voda, IRZ).
Novinky v hlášení znečišťování ovzduší
Poplatník je povinen nejpozději do 31. března 2013 podat ne
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jak tomu bylo
doposud, ale nově krajskému úřadu poplatkové přiznání
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP) ve formě datového standardu MŽP. Poplatkové
přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše
poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než
5 000 Kč. Krajský úřad následně vydá do 4 měsíců od podání
poplatkového přiznání platební výměr.
To znamená, že povinnost podávat hlášení o znečišťování ovzduší
(hlášení souhrnné provozní evidence za každou provozovnu) mají
všichni, kteří jsou uvedeni mezi vyjmenovanými zdroji v příloze č. 2
zákonač. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. c),
ale toto poplatkové přiznání budou podávat jen ti, kteří si postupem
podle starého zákona spočítají, že výše poplatku za provozovnu je
vyšší nebo rovna 5000,- Kč, viz. § 15 odst. 8, a § 41 odst. 13 zákona
o ochraně ovzduší. „Malé zdroje“ nemusí nic oznamovat, poplatky se
již na ně nevztahují.
Změna adresy CENIA !!

V sobotu 16. 2. 2013 se konala volební valná hromada Jihočeské
pobočky Asociace kuchařů a cukrářů ČR v Českých Budějovicích.
Hlavním bodem byla volba představenstva na rok 2013/2014. Noví
členové představenstva AKC ČR představili především nové vize
v duchu pořádání pestrých kurzů a seminářů pro kuchaře a cukráře,
pořádání soutěží a výstav tohoto oboru. Naše škola G, SOŠE a SOU
Kaplice je členem AKC ČR a spolupracuje s asociací a bude se i dále
účastnit akcí pořádaných asociací s žáky školy.
Žáci oboru Kuchař-číšník 3. ročníku se v současné době pod vedením
učitelů připravují na závěrečné zkoušky. Již si vylosovali témata
podle Jednotného zadání MŠMT. Žáci v rámci závěrečné zkoušky
sestavují slavnostní menu v duchu vylosovaných témat. S přípravou a
sestavováním menu se žáci učí pracovat v průběhu odborného
výcviku.
Středisko odborného výcviku Slovanský dům pro vás chystá na 8.
března 3-chodové menu k Mezinárodnímu dni žen – hovězí polévku
s játrovou rýží, marinovaný vepřový plátek s bylinkovou kaší a
tvarohové knedlíčky s nugátem.
Ve spolupráci s městem a školskou kulturní komisí připravuje naše
škola G, SOŠE a SOU Kaplice také Den učitelů, který se bude konat
27. března v sále Slovanského domu.
Ilona Straková, G, SOŠE a SOU Kaplice

Základní umělecká škola informuje
Druhé pololetí školního roku začalo v soutěživém duchu. 2. února
se zúčastnila kapela Trimonáda: Nela Kratochvílová – housle, zpěv,
Karolína Macháčková – housle, zpěv (ze třídy Mgr. A. Opekarové a
Bc. J. Jírů), Johana Schwarzová – violoncello, zpěv (ze třídy P.
Schwarzové) a Linda Nguyen – klavír (ze třídy L. Schwarze)
celostátního kola DĚTSKÉ PORTY v Praze. V Divadle „Za plotem“
si kapela „vyhrála a vyzpívala“ 1. místo – gratulujeme.

Od 1. 6. 2012 sídlí CENIA na nové adrese (CENIA, česká informační
agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 05 Praha 10).
Upozorňujeme proto všechny ohlašovatele, že veškerou písemnou
komunikaci týkající se systému ISPOP a agendy IRZ (žádost o změnu
provozoven) je nutné adresovat na nové sídlo CENIA.

Ing. Eva Žižková, referentka OŽPaÚÚP

Charita Kaplice informuje
Dne 28. 1. 2013 naše organizace převzala
z rukou ministryně práce a sociálních věcí
Ludmily Müllerové Základní certifikát
Auditu rodina & zaměstnání. Tento
certifikát uděluje Ministerstvo práce a
sociálních věcí a dokládá tím, že se Charita
Kaplice úspěšně zapojila do programu pro
rozvoj prorodinně orientované personální
politiky. Pro naši organizaci to znamená, že
se mimo jiné zavazujeme: umožnit využití
pružné pracovní doby širšímu okruhu
zaměstnanců, vytvořit komplexní metodiku
upravující nástup na MD/RD, její průběh a
návrat z ní, včetně možnosti spolupráce, zanést do pracovního řádu
možnost distančních forem práce, umožnit krátkodobou přítomnost
dětí zaměstnanců na pracovišti v naléhavých situacích aj.
Dosud se do tohoto projektu zapojilo 15 společností, z toho Základní
certifikát získalo 13 společností: Tchibo Praha, DPD CZ, Arch.
Design, Městský úřad Hodonín, Město Třeboň, o.s. Heřmánci,
Centrum pro rodinu a sociální péči, Charita Kaplice, VÚHŽ,
INOTECH ČR, BOSCH DIESEL, LUBSTAR a Plzeňský Prazdroj.
Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Kaplice

Další gratulace patří souborům ze třídy p. učitele Václava Klaboucha,
které 14. února uspěly v okresním kole národní soutěže ZUŠ v oboru
Komorní hra s převahou dechových nástrojů.
1. místo s postupem do krajského kola získaly tyto soubory:
Kaplické flétny: Simona Kozáková, Kristýna Mocková, Adéla
Proboštová, Sára Šítalová, Daniela Nováková – flétny, Johana
Schwarzová – violoncello (ze třídy P. Schwarzové), Vendula
Haplová – klavír (ze třídy Mgr. M. Bukovské).
Kapličtí trubači: Tadeáš Novák, Tadeáš Ivanič, Josef Maurenc,
Luboš Sípal.
Ráda bych poděkovala žákům za reprezentaci, učitelům za přípravu,
rodičům za podporu a popřála všem sílu a chuť k dalšímu
„muzicírování“.
Další poděkování patří Městu Kaplice za poskytnutí prostor pro
novou učebnu dechových nástrojů a Městské policii za ochotu a
dobrou spolupráci.
za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová
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Brána názorům otevřena ...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci: Infocentrum Kaplice, Linecká 305,
382 41 Kaplice, e-mail: infocentrum@kickaplice.cz
Redakce se nemusí ztotožňovat s otištěnými
příspěvky. Anonymy nezveřejňujeme.

K přesunu kašny
by se měli vyjádřit občané
Ve svém sloupku v posledním čísle Kaplického Zpravodaje uvádí
starosta města, že letošní prioritou je rekonstrukce náměstí. Ta podle
zpracované studie přinese podstatnou a nevratnou změnu do stávající
podoby náměstí - přesunutí kašny do středu náměstí. "Je třeba si
uvědomit, že náměstí a přilehlé budovy vytvářejí charakter celému
městu..." píše p. starosta. Naši zastupitelé a vedení města by si měli
uvědomit, že kromě nich zde žije dalších x-tisíc obyvatel, kteří by k
podobě svého města měli mít možnost se vyjádřit.
Představu, žel kvůli počasí pouze krátkou, jak by náměstí s kašnou
uprostřed vypadalo, si mohli občané města udělat při zhotovení
modelu ze sněhu. A při následném masopustu se také mohli
přesvědčit, že umístění kašny uprostřed náměstí je velmi nepraktické
- naši předchůdci dobře věděli, proč kašnu z tohoto místa přesunuli
tam, kde nepřekáží akcím s větší účastí občanů. Jsem toho názoru, že
před započetím nákladné rekonstrukce náměstí by se vedení města
mělo zeptat občanů, zda si vůbec tuto změnu přejí.
Jan Rous, Kaplice

moderně opravovány, např. vkusně osazeny plastovými okny,
v příslušné barvě a stylu.
Pak si vzpomenu na návštěvu v zámecké kavárně u věže v Č.
Krumlově, kde je zachován styl původního okna (včetně původního
materiálu a zpracování). Jehož výsledkem bylo, že netěsnostmi
v rámu byla vidět obloha a v zimních měsících se nedalo o posezení
v jeho blízkosti vůbec bavit.
Investoři jsou v článku označováni jako novodobí zlatokopové. Já to
vidím zase jinak. Smekám před odvahou v malém příhraničním
městečku vybudovat moderní ubytovací zařízení a k tomu rozjet
posilovnu, sálové aktivity + wellness služby, které mnohým
Kapličákům chyběly a kvůli kterým museli cestovat mnoho
kilometrů nebo se s nimi rozloučit (a to v době kdy z Kaplice odchází
katastr. úřad, banky a jiné...), pokud vznikne moderní stavba a k tomu
ještě s možností vyžití občanů, nemá to chybu.
Milý pane Šando, v závěru článku užíváte velice často slovo brutální.
Mě zas připadá brutální činnost ekologických hnutí a památkářů,
kteří neumí učinit kompromisy a nejraději by nás nastěhovali do
jeskyní nebo zatuchlých domečků.
Marcela Soukupová

Rádi bychom poděkovali
Poděkování panu Buchwaldkovi
Vedení KIC Kaplice by touto cestou chtělo velmi poděkovat panu
Josefu Buchwaldkovi za významnou finanční podporu ve výši
400 000,- Kč, poskytnutou na rekonstrukci kaplického kina.

Vysvědčení trochu jinak

Kaplici nejspíše čekají změny. Kašna z roku 1646 by se měla přestěhovat zpět
na své původní místo, do středu náměstí, odkud byla přemístěna za druhé
světové války. O posledním lednovém víkendu se kaplický sochař Milan Stefan
Troják pokusil o vizualizici tohoto plánu - v podobě vysochání kašny ze sněhu
na plánovaném místě. Vizualizace měla obyvatelům města, radním a také
sponzorům pomoci s rozhodnutím, zda stěhování provést…

Foto: Petr Skřivánek

Ad památková zóna
Chtěla bych reagovat na článek pana Mgr. Martina Šandy z minulého
vydání Zpravodaje.
Při pohledu na současnou fotografii z loňského roku, kde Masnou
ulici hyzdila ruina domu, je patrné, že se z Masné ulice se stala
docela výstavní a reprezentativní ulice města Kaplice. Historie je sice
jedna věc, ale vývoj doby se nedá zastavit. Je jasné i z historie, že
vždy něco nového a avantgardního vzbuzuje diskusi, rozruch a až čas
ukáže, že se jednalo o dobrou věc (např. Tančící dům v Praze, ve své
době Eifelovka…)
Jsem Kapličák tělem i duší, neboť tady žiji od svého narození a
nemám pocit, že za Hotel Corona by jsme se měli stydět. Nejsem
profesí historik a ani památkář, ale někdy mi trvání na návratu do
minulosti za každou cenu připadá nelogické: ,,Pokrok se nedá
zastavit“. Můžeme se také domnívat, že tento článek vyšel proto, že
dům pana Šandy sousedí s hotelem Corona.
Mimo jiné při poslední návštěvě rakouského historického městečka
Freistadtu jsem byla překvapena, jak mohou být historické objekty

Předávání pololetního vysvědčení proběhlo v 2.A ZŠ Školní poněkud
netradičně. Ředitel Oknotherm s r.o. Mgr. Krba nás pozval přímo do
firmy. Měli jsme s ním a jeho manželkou domluvenu besedu o
Africe, o životě v Keni a safari. Druháci se zaujetím sledovali
fotografie a povídání. Po skončení přednášky převzali vysvědčení
přímo z rukou ředitele Oknothermu. Pěkné vysvědčení umocnilo
dojmy z Afriky a ve třídě děti doplnily věty do dopisu pro pana Krbu.
Vše ještě opatřily povedenými obrázky.
Na ukázku přikládám několik zajímavých dojmů osmiletých
posluchačů:
Věděl/a jsem, že v Africe je Keňa; jsou černoušci a hodně
chráněných zvířat; jsou mohutný zvířata; jsou chudé děti;
Dnes jsem se dozvěděl/a novinku, že černoši v Africe si hodně
váží věcí - myslel jsem, že tolik ne; je tam veselo - neperou se; Afrika
je moc veliká; za prodané věci dostanou jen málo peněz; se tam zvěř
nezabíjí
Vůbec by mě nenapadlo, že v Africe jsou lidé tak chudí;
v Africe je tolik zvířat; se lidé ke zvířatům takhle přibližují
Překvapilo mě, když jste byli v autě tak blízko lvů; jsem viděl
suvenýry; jsem se dozvěděla, že pijí krev s mlékem; jsem viděla ty
baráky
Chtěl/a bych, aby se tam měli černoušci dobře; abych viděl lva
zblízka; nebyli chudí; abych tam byl; žirafy byly tady; abych tam jel
s rodiči; se vám v životě dařilo.
Děkuji za to, že jste nás pozval; za prezentaci; za podívání, že mě to
poučilo; za promítání, že to bylo něco krásného, co se u nás nevidí;
za návštěvu, že tam bylo občerstvení; panu Krbovi, že naší třídě
ukázal zajímavé věci.
Dana Jiraňová a druháci

Blešák 2013
Vybíráme nepotřebné věci. Které?
* CD/DVD
* knihy
* funkční elektroniku
* porcelán
* umění – obrazy * hračky
a další věci, které se dají prodat!
Kdy?
4., 5., 6. března a 11., 12. a 13. března 2013
Kam věci přinést?
Náměstí 42, Kaplice (kancelář Charity, otevřeno od 7.00 – 16.00)
Družstevní 596, Velešín (NZDM MOLO, otevřeno od 9.00 – 17.00)
Děkujeme za Vaší podporu, Charita Kaplice
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SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
březen
5. 3
Z LIČOVA DO KAPLICE
9 km
Autobusem z autobusového nádraží v 9.10 hodin do Ličova. Trasa:
Ličov – Dobechov – Mostky – Kaplice.
12. 3.
Z HOLKOVA DO ZLATÉ KORUNY
13 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin na nádr. ČD, vlakem v 9.16 hodin
do Holkova. Trasa: Holkov – Dolní Svince – Dolní Třebonín –
Chlumec – na M. – Štěkře – Zlatá Koruna – po Č., vlak v 12.48/14.48
hodin, z ČK autobus.
19. 3. Z MIRKOVIC DO CHABIČOVIC PŘES PŘÍDOLÍ 11 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice –
Mlačice – Přídolí – Zahrádka – Chabičovice, autobus v 12.50 hodin.
23. 3.
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY SOBOTA
Autobusem od školy (ČB) v 9.15 hodin do Zvíkova. Trasa: Zvíkov –
Zubčická Lhotka – myslivna v Háji – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně,
autobus v 15.55 hodin nebo pěšky do Kaplice.
8 – 16 km
26. 3.
Z TROJAN DO VYŠŠÍHO BRODU
14 km
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Trojan. Trasa: Trojany – po Č.
– Rožmberk nad Vltavou – po cyklo 1188 – Hrudkov – Vyšší Brod,
autobus v 13.05 nebo vlak v 12.29/14.29 hodin.

1. JARNÍ HUŠTĚNÍ
Turisté TJ Cíl Kaplice připravují ve spolupráci s městem Kaplice
netradiční zahájení cykloturistické sezóny. Na společnou
vyjížďku vyrazí v „retro“ stylu, v dobové výstroji a na kolech
vyrobených před rokem 1989. Sraz velocipedistů bude před
radnicí 1. května v 11 hodin. Odtud vyrazí na trať směr Malonty
s cílem v Bělé, kde se zúčastní oslav 1. máje.
Na akci jsou zváni všichni příznivci cykloturistiky se smyslem
pro recesi. Neváhejte oprášit staré stroje, dohustit duše, namazat
řetězy a postavit se na start!
„Doprovodné týmy“ mohou veterány doprovázet na moderních
kolech. Dotazy a přihlášky na akci zasílejte na e-mailovou
adresu: TJCil.Kaplice@seznam.cz

Den otevřených dveří
do MATEŘSKÉ ŠKOLY KAPLICE
1. Máje 771 (na sídlišti a třídy v ZŠ Školní) se koná
13. 3. 2013 od 9.00 do 11.00 hodin.
Těšíme se na návštěvu

---------------------------------------------------------------ZÁPIS DĚTÍ
do MATEŘSKÉ ŠKOLY KAPLICE,
1. Máje 771 (na sídlišti a třídy v ZŠ Školní)
na školní rok 2012/2013 se koná
19. 3. a 20. 3. 2013 od 9.00 hodin do 11.00 hodin.
K zápisu se dostavte s dokladem:
- žádost o přijetí dítěte k předškol. vzdělávání
- evidenční list s potvrzením od dětského lékaře
informace na www.mskaplice.cz nebo tel.číslo: 380 313 070

Termíny svozu odpadu
1. pololetí roku 2013 (papír, sklo a PET láhve).

Měsíc
Březen
Duben
Květen
Červen

Vývoz papíru

Vývoz skla

14. + 28. 3.
11. 3.
11. + 25. 4.
8. 4.
9. + 23. 5.
6. 5.
6. + 20. 6.
3. 6.
Vývoz PET lahví - pravidelný odvoz každé pondělí
Ing. Eva Žižková, referentka odboru OŽPaÚÚP, MěÚ Kaplice

Očima městské policie
V souladu s ustanovením § 135 občanského zákoníku touto cestou
vyzýváme majitele níže uvedených vraků (autovraků), které byly
odtaženy do areálu sběrného dvora v Kaplici, aby se k těmto
přihlásili, jinak bude postupováno v souladu se shora uvedeným
ustanovením a bude se jednat o věci opuštěné. Pokud se majitelé o
tyto věci nepřihlásí do 6. měsíců, bude s vlastnickým právem těchto
věcí disponovat město Kaplice. Seznam vraků (autovraků):
Osobní motorové vozidlo zn. Trabant, fialové barvy, zkorodovaná
levá přední část.
Osobní motorové vozidlo zn. Hyundai Accent, zelené barvy,
uražené předním pravé zrcátko.
Osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit 135 L, bílé barvy.
Osobní motorové vozidlo zn. Opel Omega, fialové barvy.
Osobní motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, zelené barvy,
poškozená přední část vozidla.
Osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit 136 l, fialové barvy,
chybějící přední světlomety.
Osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit, zelené barvy,
chybějící přední světlomety.
Bližší informace můžete získat na služebně Městské policie Kaplice,
případně na telefonním čísle 605111039 nebo na Odboru správy
majetku Městského úřadu Kaplice (telefon 380303161). Tato
informace bude formou veřejné vyhlášky vyvěšena na úřední desce
Městkého úřadu Kaplice i s přiloženými fotografiemi uvedených
vraků (autovraků).
Touto cestou Městská policie vyzývá všechny řidiče a motoristy
k důslednému dodržování obecně platných právních předpisů a
dopravního značení zde v Kaplici. Nejčastěji se setkáváme
s nerespektováním svislých a vodorovných dopravních značek (zákaz
vjezdu, zákaz stání, zákaz zastavení), stáním v obytné zóně mimo
místa označená jako parkoviště, nedovoleným stáním v křižovatkách,
na přechodech pro chodce či nedovoleným stáním s motorovým
vozidlem na veřejné zeleni. V této souvislosti dále apelujeme, aby
řidiči motorových vozidel maximálně využívali zřízené parkovací
plochy v katastru města Kaplice. Nesprávně zaparkované motorové
vozidlo zhoršuje průjezdnost, průchodnost a tím i bezpečnost občanů
a ostatních účastníků silničního provozu, znemožňuje případný zásah
složek IZS, zvyšuje možnost vzniku dopravních nehod.
Jak předcházet riziku napadení? Jak se chránit před okradením? Jak
se vyhnout podvodu? Jak zabezpečit majetek? Jak zabezpečit
rekreační objekt? Toto jsou bohužel otázky, které souvisí s dnešními
negativními jevy ve společnosti (páchání majetkové trestné činnosti,
násilné trestné činnosti, dalších sociálně patologických jevů apod.).
Odpovědi na řešení těchto otázek můžete nalézt na webových
stránkách města Kaplice, kde v sekci ,,Město“ je v levé části umístěn
odkaz ,,Prevence kriminality města“. Materiály umístěné v této sekci
byly zpracované předsedou komise prevence kriminality města
Kaplice Bc. Jiřím Kolínem a členem komise prevence kriminality
strážníkem (preventistou) Martinem Grigou.
Se shora uvedenými skutečnostmi vyvstane mnoho otázek, strážníci
Městské policie Kaplice Vám v řešení těchto otázek, v rozsahu svých
možností a oprávnění, pomohou, případně Vaše poznatky a
připomínky předají na příslušné orgány.
Martin Griga strážník pověřený řízením MP

Komunikujeme asertivně?
Tuto otázku si kladlo 16 učitelů z Fantovky při prvním výjezdním
školení o pololetních prázdninách v rámci projektu „Získávání nových znalostí a zkušeností pedagogů“. Zázemí jim poskytl byňovský
penzion Kamínek, kde si mohli učitelé v klidu Novohradských hor
nacvičovat techniky úspěšné komunikace s kolegy, žáky a rodiči.
Seznámili se s používáním neverbální komunikace pomocí gest,
postojů, mimiky a pohybů a to v konkrétních situacích. Nedílnou
součástí školení byl i nácvik asertivní komunikace, řešení
konfliktních situací a předcházení manipulaci. Učitelé se tak
opětovně stali žáky a řadu teorií ověřovali v praktickém životě. Snad
se jim podaří získané poznatky a dovednosti uplatnit i v situacích,
které výchova a vzdělávání dnes a denně přináší.
ZŠ Fantova
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Masopust a Velikonoce
Co se Vám vybaví, když se řekne masopust? Masky, koblihy ...
poslední příležitost najíst se masa v období před Velikonoci. Všechno
je správně! Masopustní veselí proběhlo i v Domově pro seniory v
Kaplici a na detašovaném pracovišti v Českém Krumlově.
Tentokrát trochu netradičně. V rámci projektu "Srdce na dlani" nás
navštívily děti z MŠ 1.Máje v Kaplici a slavili jsme společně. Celé
odpoledne se neslo v duchu masopustních her a soutěží. Tančili jsme
s balonky, chytali jsme ryby a vyhodnotil se nejkrásnější obrázek z
MŠ. Záhadnou disciplínou bylo se zavázanýma očima ustřihnout
dobrotu přivázanou na provázku. Někdo si tak odnesl jitrnici a jiný
suchý rohlík. K občerstvení nechyběly masopustní kobližky, káva a
limonáda. Na závěr byly rozdány ceny a sladkosti a pro rozdováděné
děti přišli rodiče. Společná akce se obyvatelům domova moc líbila a
se už těší na další.
Domovu pro seniory Kaplice letošní Velikonoce zpříjemní 2 nové
přírůstky do naší domovské rodiny. Jaro na zahradě přivítáme s
novou ovečkou a beránkem, kteří se narodili začátkem února.
Tématická dekorace, jarní květiny, tradice a malá jehňátka nás budou
provázet celými Velikonocemi.
Našim klientům, příznivcům, sponzorům a všem občanům Kaplicka
přejeme krásné a radostné Velikonoce.
Tým zaměstnanců Domova pro seniory Kaplice

Mateřská škola Nové Domovy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 3. 2013 od 9.00 do 14.00 hodin
Přijďte si s dětmi prohlédnout naší školu, všichni jste srdečně zváni.
ZÁPIS DĚTÍ 19. 3. a 20. 3. 2013 od 9.00 do 14.00 hodin.

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v infocentru
Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 20,- Kč.

Pronájem či prodej bytu. Byt 4+1 v Kaplici, zděná bytovka, el.
vytápění, 4. patro, v centru města, klidná zóna, v dosahu MŠ. ZŠ,
pošta, poliklinika, obchody. Tel. 607 720 301.
Sběratel odkoupí Vaše POHLEDNICE (pohledy) města Kaplice a
okolí do roku 1955, případně i celou sbírku pohlednic měst a obcí
ČR. Zaplatí Vám převodem nebo hotově. Volejte prosím na mobil:
776 542 543 nebo pište na e-mail: PohledniceKaplice@seznam.cz
Prodám garáž u školního statku. Cena 80 000,- Kč, při rychlém
jednání možná sleva. Tel. 607 720 301
Pronájem nebytových prostor v objektu Bistro bar Na Ostrůvku,
Linecká 348, Kaplice. Tel. 603 203 064.
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,
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„HODINOVÝ MANŽEL“
Elektrikář, truhlář, drobné
vodoinstalatérské práce,
drobné malířské práce
Kompletní stavební práce

Tel. 603 490 662

