
Kaplice atletikou posedlá
Štafetový pohár a Pohár rozhlasu  

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na prahu letních

prázdnin a dovolených
Vás mohu potěšit
zprávou, že se nám
podařilo vysoutěžit
dodavatele na stavbu

rozhledny, která bude dominantou
Hradišťské hory. Na červnovém zastu-
pitelstvu bylo projednáno a schváleno
zvýšení investice do této stavby sou-
visející s bezpečnostními požadavky.
Doufám, že nová rozhledna přitáhne
do našeho regionu další návštěvníky,
a zvýší tak atraktivitu našeho města.
V sousedství velkých turistických cen-
ter, jakými jsou Český Krumlov a Li-
pensko, je velice těžké zaujmout
turisty. Doposud mohli navštívit hrady
na Malši podporované stejnojmenným
spolkem, Krampus galerii a motoristy
tradičně od jara do podzimu přitahuje
Blanská kotlina. Kousek od ní bude
stát rozhledna, z níž bude možné po-
hlédnout do malebné krajiny Kaplicka.
V posledních letech je patrný nárůst
turismu v oblasti Novohradska, neboť
lidé dnes rádi vyhledávají klid a po-
hodu průmyslem nezasažené krajiny,
k níž právem patří i Kaplicko. Mnozí
občané žehrají na špatné gastrono-
mické a ubytovací služby, ale při-
znejme si, ty souvisí i s počtem
zájemců o naši destinaci. Atraktivita
prostředí je zárukou zvyšující se
úrovně služeb, které v konečném dů-
sledku přinášejí efektivitu i místním
občanům. Nedílnou součástí je i kul-
turní vyžití v našem městě, na po-
čátku prázdnin tak návštěvníky přivítá
v době od 6. do 9. července letní kino
v městském parku. Kulturní a infor-
mační centrum dále připravuje různé
letní akce, které by měly být soustře-
děny např. do prostoru koupaliště.
Celé Kaplicko mohou návštěvníci po-
znat i díky možnosti zapůjčení elek-
trokol a elektroskútrů právě v KIC
Kaplice.               dokončení na str. 3
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6. - 9. července 2018
oblíbené české filmy 
každý den od 21.30 hodin 

Jan Bohdal

Před několika lety podporoval Český at-
letický svaz jednu soutěž a to Pohár roz-
hlasu, soutěž pro děti prvních stupňů. Už
pět let funguje i štafetový pohár, který se
týká dětí prvního stupně. ČAS dodává di-
plomy, poháry a případné další ceny. „Vý-
sledky všech jednotlivých kol až po
republikové jsou zveřejňovány na strán-
kách ČAS www.atletika.cz a můžete se
zpětně přesvědčit, jak kdo závodil v uply-
nulém roce či v minulých letech,“ vysvět-
luje Vladimír Kratochvíl, učitel tělocviku a
atletický trenér ZŠ Školní Kaplice. „Štafe-
tový pohár považuji za nejkrásnější atle-
tickou soutěž, která asi pro děti je,“
hodnotí Kratochvíl s tím, že tento závod
je složen samozřejmě ze štafet. Smíšené
štafety věkově blízkých kategorií první až
třetí třídy a čtvrté a páté třídy sbírají vý-
sledné časy v různých kombinacích štafe-
tových běhů, které se následně sčítají.
Děti takový závod, kdy se postupně sčítají
časy a nervozita družstev trvá až do sa-
motného konce, podle Kratochvíla ne-

smírně baví. V Kaplici proběhly už tři roč-
níky této soutěže, vždy na začátku
května. Celkem se zúčastnilo jedenáct
družstev z okresu Český Krumlov. V kraj-
ském kole postoupila ZŠ Fantova. V kraj-
ském kole pak kaplická škola obsadila
šesté místo, když splnila časový limit „ex-
tratřídy“, který je pomyslně na hranici de-
víti minut. Aby škola postoupila na
republikové finále, musí zaběhnout cel-
kový čas pod devět minut, ukazují histo-
rické výsledky. V celorepublikovém finále
pak proti sobě nastoupí vždy nejlepší z
každého kraje, tedy celkem čtrnáct týmů.
Pohár rozhlasu se koná poprvé v Kaplici.
Může se do něj přihlásit jakákoliv škola z
dané oblasti a jedná se v podstatě o atle-
tický mítink. Na přípravě spolupracují na
Krumlovsku ZŠ Fantova a Školní, protože
akce podobných rozměrů by se za účasti
několika jedinců nedala zvládnout. „Spo-
lupracují zejména všichni kantoři, známe
se dobře a spolupracujeme na těchto akcí
rádi,“ dodává Kratochvíl.

na str. 7 se více ke sportu   



Zápis z jednání Rady města Kaplice

strana 2

• Vzetí na vědomí dopisu od fyzické
osoby, týkající se chodu výtopny a sy-
stému zásobování tepla města Kaplice.
• Schválení propachtování části pozemku
p.č. 1362 o výměře 400 m2 v k.ú. Kaplice
dvěma fyzickým osobám za účelem zří-
zení zahrádky. Pacht se schvaluje na dobu
neurčitou, výše pachtovného 2,00
Kč/m²/rok. Rada města pověřuje starostu
města podepsáním pachtovní smlouvy.
• Schválení propachtování části pozemku
p.č. 554 díl 6 o výměře 169 m2 v k.ú.
Kaplice dvěma fyzickým osobám za úče-
lem zřízení zahrádky. Pacht se schvaluje
na dobu neurčitou, výše pachtovného
2,00 Kč/m²/rok. Rada města pověřuje
starostu města podepsáním pachtovní
smlouvy.
• Schválení zvláštního užívání veřejného
prostranství pro umístění cirkusu PRINCE
na části pozemku p.č. 1226/1 o výměře
350 m² v k.ú. Kaplice, fyzické osobě pod-
nikající za cenu 1.000,00 Kč/den, v době
od 29.05.2018 do 03.06.2018. Rada
města pověřuje starostu města podepsá-
ním pachtovní smlouvy.
• Zamítnutí žádosti fyzické osoby o sou-
hlas s umístěním sídla nově vznikající
společnosti DK Střechy s.r.o. v bytě č. 6 v
Kaplici, ul. Linecká 847.
• Souhlas dle § 21 zákona č. 186/2013
Sb., o státním občanství České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, s udělením
státního občanství České republiky fyzické
osobě.
• Schválení přenechání bytů do nájmu na
dobu určitou.
• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového
řízení, schválení cenové nabídky na výkon
TDS a koordinátora BOZP na akci „Sta-
vební úpravy sálu Kulturního domu v Ka-
plici“ od firmy Daniel Tibitanzl, IČ
01108140, za cenu 136.000,00 Kč bez
DPH a pověření vedoucí Odboru správy
majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpi-
sem závazné objednávky.
• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového
řízení, schválení realizace stavby rekon-
strukce chlapeckých záchodů v učebno-
vém pavilonu v přízemí a prvním patře
Základní školy Kaplice, Školní 226 společ-
ností STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. s r.o.,
IČ 26064995, se sídlem Mojné 70 za cenu
533.135,00 Kč bez DPH a pověření ve-
doucí Odboru správy majetku a ekono-
miky MěÚ Kaplice podpisem závazné
objednávky.
• Uložení vedoucí Odboru správy majetku
a ekonomiky MěÚ Kaplice průběžně kon-
trolovat dodržování termínů u veškerých
stavebních a udržovacích prací a v případě
nedodržení termínu pro dokončení díla
uplatňovat sankce v plné výši vyplývající
ze smluvních vztahů.
• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového
řízení, schválení provedení měření a regu-
lace u změny vytápění v domech v Kaplici,
ul. Náměstí čp. 46 a 47 společností MRCZ
s.r.o., IČ 02934892, se sídlem Olešnice 56
za cenu 279.980,00 Kč bez DPH a pově-
řuje vedoucí Odboru správy majetku a
ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem zá-
vazné objednávky.

• Schválení provedení teplovodních přípo-
jek do domů v Kaplici, ul. Náměstí čp. 41
za cenu 132.805,00 Kč bez DPH, ul. Če-
skobudějovická čp. 24 za cenu
275.312,00 Kč bez DPH a ul. Českobudě-
jovická čp. 26 za cenu 127.730,00 Kč bez
DPH společností Technické služby Kaplice
spol. s r.o., IČ 63907992, se sídlem Bě-
lidlo 180, Kaplice a pověřuje vedoucí Od-
boru správy majetku a ekonomiky MěÚ
Kaplice podpisem závazné objednávky.
• Schválení zhotovení stavebních prací –
přesun volejbalového hřiště do areálu
koupaliště a terénní úpravy společností
Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ
63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice
za cenu 334.976,00 bez DPH a pověřuje
vedoucí Odboru správy majetku a ekono-
miky MěÚ Kaplice podpisem závazné ob-
jednávky.
• Schválení provedení výměny plynového
kotle v bytě č. 4 v Kaplici, Dlouhá 158 fir-
mou Vladimír Suchý, montáže a opravy
plynových kotlů, IČ 46627146, za cenu
61.420,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí
Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ
Kaplice podepsáním závazné objednávky.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor (garážové stání) v Ka-
plici, ul. Linecká čp. 847, p.č. 413/3, pří-
zemí. Pronájem se schvaluje na dobu
neurčitou, výše nájemného dle Směrnice
pro výpočet nájemného z pronájmu neby-
tových prostor.
• Schválení nového Ceníku služeb kultur-
ního domu a kina s platností od 1. června
2018 tak, jak byl předložen.
• Schválení Darovací smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako dárce) a příspěvkovou
organizací Domov Libníč a Centrum soci-
álních služeb Empatie, IČ 00666271, se
sídlem Libníč 17 (jako obdarovaný), spo-
čívající v poskytnutí jednorázového fi-
nančního daru ve výši 3 000,00 Kč jako
příspěvek na úhradu nákladů za sociální
službu pro občana města Kaplice tak, jak
byla předložena.
• Vzetí na vědomí výsledku poptávky a
schválení Smlouvy o dílo č. 14/M/2018 na
zhotovení stavebního díla „ZMĚNA VYTÁ-
PĚNÍ V OBJEKTECH Č.P. 46-47“ mezi měs-
tem Kaplice a firmou Jiří Sedláček,
vodoinstalatérství, topenářství, IČ
73533611, s cenou díla 529.442,00 Kč
bez DPH a termínem pro zhotovení díla
červen–červenec 2018 tak, jak byla před-
ložena.
• Vzetí na vědomí výsledku poptávky a
schválení Smlouvy o dílo č. 15/M/2018 na
zhotovení stavebního díla „OPRAVA STŘE-
CHY ČESKOBUDĚJOVICKÁ 30–31, KAP-
LICE“ mezi městem Kaplice a firmou Jiří
Novák, IČ 72123630, s cenou díla
1.738.694,00 Kč bez DPH a termínem pro
zhotovení díla červenec–srpen 2018 tak,
jak byla předložena.
• Zamítnutí žádosti společnosti STAVEBNÍ
FIRMA BÍNA, spol. s r.o. o schválení Do-
datku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/M/2018
ze dne 13.02.2018 na zhotovení staveb-
ního díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY – STÁNEK
SPARTAK“ mezi městem Kaplice a společ-
ností STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. s r.o.,
IČ 26064995, Mojné 70, s prodloužením
termínu k dokončení díla do 16.11.2018 a
trvá na dodržení termínu dle uzavřené

smlouvy.
• Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o
poskytování služeb VEMA V4 CLOUD č.
2011/121 mezi městem Kaplice a společ-
ností Vema, a.s., IČ 26226511, se sídlem
Okružní 871/3a, Brno s úpravou smluv-
ních vztahů s ohledem na požadavky Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, označované jako GDPR
tak, jak byl předložen.
• Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/576/18 reg. č. 452-04-02/18
ve výši maximálně 444.000,00 Kč na re-
alizaci stavební akce „Přístavba garáže
hasičské zbrojnice Hubenov, JPO III“ mezi
Jihočeským krajem (jako poskytovatel),
IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadi-
onu 1952/2, České Budějovice a městem
Kaplice (jako příjemce) tak, jak byla před-
ložena.
• Schválení Smlouvy o užití Ortofota ČR
mezi Zeměměřickým úřadem, IČ
60458500, se sídlem Pod sídlištěm
1800/9, Praha a městem Kaplice, jejímž
předmětem je bezplatné poskytnutí
oprávnění k výkonu práva užít data ve
formě digitálního produktu „Ortofoto
České republiky“ tak, jak byla předložena.
• Schválení Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. CB-014330041279/001 mezi
městem Kaplice a společností E.ON Distri-
buce, a.s., IČ 28085400, se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice spočíva-
jící v umístění kabelu NN a pilíře NN na
pozemky města Kaplice p.č. 1702/13,
1697/76, 1697/44 vše v k.ú. Kaplice za
jednorázovou úplatu ve výši 21.900,00 Kč
bez DPH, v rámci stavební akce s názvem
„Kaplice K/1702/3, Kovaříček chata - NN“
tak, jak byla předložena.
• Schválení Darovací smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako obdarovaný) a společ-
ností Engel strojírenská spol. s r.o., IČ
62497219, se sídlem Českobudějovická
314, Kaplice, kdy předmětem daru je pře-
ložka vodovodního řadu LT 250 v hodnotě
2.838.372,43 Kč tak, jak byla předložena.
• Schválení Nájemní smlouvy č. 15/2018
na krátkodobý pronájem prostor kultur-
ního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305
mezi městem Kaplice a Tomášem Gre-
plem, IČ 64261867, za účelem pořádání
koncertu „HANA ZAGOROVÁ A PETR
REZEK“ dne 15.11.2018 tak, jak byla
předložena.
• Schválení Nájemní smlouvy č. 16/2018
na krátkodobý pronájem prostor kultur-
ního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305
mezi městem Kaplice a Tomášem Gre-
plem, IČ 64261867, za účelem pořádání
besedy „CESTOU necestou s MIROSLA-
VEM DONUTILEM“ dne 06.12.2018 tak,
jak byla předložena.
• Schválení Smlouvy č. 020/18 o realizaci
pořadu – koncertní vystoupení skupiny
INFLAGRANTI s doprovodnou skupinou a
exkluzivní host zpěvák JOSEF VOJTEK
jako NOVOROČNÍ KONCERT v kulturním
domě v Kaplici, ul. Linecká čp. 305, dne
13.01.2019 mezi městem Kaplice a agen-
turou ATRIBUT Ladislav Šifta, IČ
11306777, tak, jak byla předložena.
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• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
OKNOTHERM spol. s r.o., IČ 46678352, se
sídlem Linecká 377, Kaplice (jako pří-
kazce), jejímž předmětem je úplatné za-
jištění reklamních služeb na akci „Sucháč
Fest“ dne 30.06.2018 v kaplickém měst-
ském parku za cenu 10.000,00 Kč bez
DPH tak, jak byla předložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a Janem Na-
vrátilem, IČ 73521230, se sídlem České
Vrbné 1984, České Budějovice (jako pří-
kazce), jejímž předmětem je úplatné za-
jištění reklamních služeb na akci „Sucháč
Fest“ dne 30.06.2018 v kaplickém měst-
ském parku za cenu 20.000,00 Kč bez
DPH tak, jak byla předložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
Trans World Hotels & Entertainment, a.s.,
IČ 64358267, se sídlem Česká Kubice 64
(jako příkazce), jejímž předmětem je
úplatné zajištění reklamních služeb na
akci „Sucháč Fest“ dne 30.06.2018 v ka-
plickém městském parku za cenu
35.000,00 Kč bez DPH tak, jak byla před-
ložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
AUTA BOREK a.s., IČ 25163051, se sídlem
Pražská 285, Borek (jako příkazce), jejímž
předmětem je úplatné zajištění reklam-
ních služeb na akci „Sucháč Fest“ dne
30.06.2018 v kaplickém městském parku
za cenu 5.000,00 Kč bez DPH tak, jak byla
předložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
ISOTHERM s.r.o., IČ 60647612, se sídlem
Linecká 646, Kaplice (jako příkazce), je-
jímž předmětem je úplatné zajištění re-
klamních služeb na akci „Sucháč Fest“ dne
30.06.2018 v kaplickém městském parku
za cenu 20.000,00 Kč bez DPH tak, jak
byla předložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
HAUSER spol. s r.o., IČ 14500051, se síd-
lem Kamarytova 2689, České Budějovice
(jako příkazce), jejímž předmětem je
úplatné zajištění reklamních služeb na
akci „Sucháč Fest“ dne 30.06.2018 v ka-
plickém městském parku za cenu
50.000,00 Kč bez DPH tak, jak byla před-
ložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
BRAWE, spol. s r.o., IČ 49195972, se síd-
lem Omlenická 852, Kaplice (jako pří-
kazce), jejímž předmětem je úplatné
zajištění reklamních služeb na akci „Su-
cháč Fest“ dne 30.06.2018 v kaplickém
městském parku za cenu 30.000,00 Kč
bez DPH tak, jak byla předložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-
tem Kaplice (jako příkazník) a společností
Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ
63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice
(jako příkazce), jejímž předmětem je
úplatné zajištění reklamních služeb na
akci „Sucháč Fest“ dne 30.06.2018 v ka-
plickém městském parku za cenu
5.000,00 Kč bez DPH tak, jak byla před-
ložena.
• Schválení Příkazní smlouvy mezi měs-

tem Kaplice (jako příkazník) a společností
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Kříženecký &
partneři, s.r.o., IČ 26033755, se sídlem
Na Sadech 2033/21, České Budějovice
(jako příkazce), jejímž předmětem je
úplatné zajištění reklamních služeb na
akci „Sucháč Fest“ dne 30.06.2018 v ka-
plickém městském parku za cenu
15.000,00 Kč bez DPH tak, jak byla před-
ložena.
• Schválení Smlouvy o reklamě mezi měs-
tem Kaplice (jako obstaratel) a společ-
ností ČEVAK a.s., IČ 60849657, se sídlem
Severní 2264/8, Č. Budějovice (jako ob-
jednatel), jejímž předmětem je úplatné
zajištění reklamních služeb na akci „Su-
cháč Fest“ dne 30.06.2018 v kaplickém
městském parku za cenu 5.000,00 Kč bez
DPH tak, jak byla předložena.
• Schválení provedení rozpočtového opa-
tření č. 8/2018 dle předloženého návrhu
Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ
Kaplice.
• Schválení směrnice č. 7/2018 pro naklá-
dání s osobními údaji s účinností od 29.
května 2018 tak, jak byla předložena.
• Jmenování na základě návrhu konkursní
komise konané dne 18.05.2018 do funkce
ředitele Základní školy Kaplice, Školní
226, pana Mgr. Pavla Petra s platností od
01.08.2018.
• Jmenování na základě návrhu konkursní
komise konané dne 15.05.2018 do funkce
ředitelky Mateřské školy Kaplice, Nové
Domovy 221, paní Janu Bartyzalovou s
platností od 01.08.2018.
• Rozhodnutí odvolat ke dni 31.05.2018
Miloslavu Moravcovou z funkce ředitelky
Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, IČ
70922616, se sídlem 1. máje 771, 382 41
Kaplice, pro závažné porušení a neplnění
právních povinností vyplývajících činností,
úkolů a pravomocí na vedoucím pracov-
ním místě ředitelky ve smyslu ust. § 166
odst. 5 písm. a) zák. č. 561/2004 Sb.,
školský zákon.
• Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
Kaplice, 1. máje 771.
• Schválení záměru podání žádosti o do-
taci v rámci Operačního programu Za-
městnanost na podporu sociálního
začleňování osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených pro-
střednictvím dalších programů a činností
v oblasti sociálního začleňování.
• Schválení poskytnutí stipendií studen-
tům Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice.

• Schválení zhotovení prací v areálu kou-
paliště v Kaplici – obložení budov –
vstupní budova, převlékárna, čelní stěna
stánku a lomený podhled stánku modří-
novým palubkovým obkladem Rhombus
20/95 – sibiřský modřín, v celkové ploše
cca 360 m² firmou Pavel Čurda, IČ
11310537, za nabídkovou cenu
533.991,00 Kč bez DPH.
• Schválení provedení výměny plynového
kotle v bytě č. 2 v Kaplici, ul. Šumavská
čp. 889 firmou Vladimír Suchý, montáže

a opravy plynových kotlů, IČ 46627146,
za cenu 61.620,00 Kč bez DPH a pověřuje
vedoucí Odboru správy majetku a ekono-
miky MěÚ Kaplice podepsáním závazné
objednávky.
• Vzetí na vědomí předložené cenové na-
bídky, schválení pořízení mobilního podia
o rozměrech 8 x 6 m od společnosti Šiba
plus s.r.o., IČ 24254479, se sídlem Ke
hřišti 507, Černošice za cenu 260.848,00
Kč bez DPH a pověřuje vedoucího odboru
Kulturního a informačního centra MěÚ
Kaplice podpisem závazné objednávky.
Rada města Kaplice ve složení Mgr. Pavel
Talíř, Mgr. Libor Lukš, Pavla Opekarová,
JUDr. Vanda Kárová, Josef Šedivý, Ing.
Jitka Sládková a Ing. Karel Mach
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EKO-KOM třídění
odpadu rok 2017

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o
množství odpadu, který naše obec
vytřídila v roce 2017 a předala dále k
využití. V přehledu je uveden také
objem finančních prostředků, které
obec vyfakturovala a obdržela od spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s.  

Období Tuny Částka (Kč)
Rok 2017 celkem 382,264 817 574,50
1. čtvrtletí 2017 92,114 192 230,00
2. čtvrtletí 2017 108,225 217 706,50
3. čtvrtletí 2017 91,689 203 107,00
4. čtvrtletí 2017 90,236 204 531,00

Úspora energie: 9 002 717 MJ

83. schůze, 6. 6. 2018 

pokračování ze str. 1
Jsem si vědom problematického pří-

stupu do centra Kaplice v souvislosti
s rekonstrukcí Linecké ulice, ale
pevně věřím, že Kaplice má co nabíd-
nout, a tak si případní turisté cestu k
nám najdou. Vzhledem ke stálé kri-
tice, že se neustále něco opravuje,
bych mohl dojít k závěru provádět
opravy v lednu, v noci a potichu. Při-
znejme si, že zkvalitnění životního
prostoru s sebou často přináší různá
nepříjemná omezení, ale ve výsledku
stojí za to.  Jako příklad bych mohl
uvést rekonstrukci a rozšiřování firmy
Engel, které nebylo pro občany města
právě jednoduché, ale přineslo všem
zlepšení pracovních podmínek a příle-
žitostí. Slavnostní otevření tohoto zá-
vodu v měsíci červnu opět přispělo k
propagaci Kaplice ve všech médiích.

S přáním hezkých prázdninových
dnů Váš starosta Pavel Talíř

Slovo z radnice



Koupaliště je od léta
s novým bazénkem
pro děti, příští rok
bude celé v novém

Jan Bohdal

Loni občané odevzdali k recyklaci 24
038,87 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. Naše obec obdržela cer-
tifikát vypovídající o přínosech třídění a
recyklace elektrozařízení. Díky environ-
mentálnímu vyúčtování společnosti ASE-
KOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vy-
sloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolu-
pracuje na recyklaci vytříděných elektro-
zařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčto-
vání společnosti ASEKOL vyplývá, že ob-
čané naší obce v loňském roce vyřadili 24
038,87 kilogramů elektra. Tím, že jsme
ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 282,35 MWh elektřiny, 13 486,03
litrů ropy, 1 338,06 m3 vody a 13,22 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 62,45 tun

CO2 ekv., a produkci nebezpečných od-
padů o 277,80 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědo-
míme, že recyklace běžných 100 televi-
zorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k
sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uži-
vatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří třídě-
ním takto zásadně přispívají k ochraně ži-
votního prostředí, si zaslouží obrovský
dík. 

V současné chvíli mají Češi prostřednic-
tvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k
dispozici více než 16 000 sběrných míst.
To je pětkrát více než například v ekolo-
gicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je
již v každé středně velké obci. Zároveň
ulice a separační stání jsou doplněny o
červené kontejnery na drobné elektro.
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé
elektro, si může najít nejbližší sběrné
místo na www.sberne-dvory.cz nebo na
www.cervenekontejnery.cz.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

Odbor správy majetku a ekonomiky

Letos, stejně jako minulý rok, uvítali kli-
enti a pracovníci SR Tolerance první
slunečné dny prací na farní za-
hradě. Na letošní sezonu
jsme se důkladně při-
pravili. Pořídili jsme si
nové zahradní ná-
řadí: motyčky,
hrábě, rýče, konve
na zalévání, do-
konce i novou se-
kačku. Děkujeme
místnímu faráři P.
Pavlu Šimákovi za
poskytnutí části po-
zemku za budovou
fary, který k nácvikům
práce na zahradě využí-
váme již několik let. Kromě
prostoru k zahradničení jsme
měli na pozemku možnost umístit i ven-
kovní posezení a gril. 

Na zahrádce jsme zasadili pórek, ked-
lubny, špenát, brambory, petrželku a řed-
kvičky. Jahody jsme letos přesadili na jiný
záhon, aby se jim lépe dařilo. Již nyní sklí-

zíme první plody naší práce – ochutnali
jsme jahody a ředkvičky.  Během jara a
léta chodíme na zahrádku pravidelně plít
a zalévat. 

K údržbě zahrady patří i péče o
trávník. Letos poprvé klienti

zkusili práci s novou elek-
trickou sekačkou. Samo-

zřejmě, že po
podrobném vysvět-
lení, jak na to, a pod
dohledem pracov-
níků. Po chvilce ne-
jistoty obsluhu
sekačky velmi dobře
zvládli a posekali

téměř celou zahradu. 
Prací na zahradě si

klienti služby procvičují
jak manuální zručnost,

tak i schopnost se o něco
pravidelně starat. Klienti tak zí-

skávají nové kompetence pro práci v
zahradnictví, využít je mohou v pracov-
ním procesu nebo k pomoci rodičům na
vlastní zahradě.

Autor článku: Ludmila Marková a Petr
Šípek

Ivana Žáčková

Charita Kaplice - SR Tolerance 
- práce na farní zahradě
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Informace pro občany 

Areál kaplického venkovního koupaliště
se postupně připravuje na generání re-
konstrukci. Celková rekonstrukce by
měla být dokončena na podzim. Od léta
je hotový zbrusu nový dětský bazén a
brouzdaliště. Technologicky náročná re-
konstrukce velkého bazénu v přírodní
koupací biotop vyžaduje náročnější pří-
pravu, a proto se město rozhodlo v
zájmu kvality posunout její dokončení na
příští sezonu. Vedení města Kaplice se
tak rozhodlo neohrozit koupací sezonu.
Kvalitně provedené práce vyžadují delší
časové období a vše by se nestihlo při-
pravit pro letní koupání. Koupaliště je
dlouhodobou investicí na další léta a
urychlení procesu výstavby by ho jistě
negativně poznamenalo. "Nepřemýšlíme
jen v krátkodobém horizontu, koupaliště
nikdo z nás nemá jako předvolební
téma, ale jde nám to, že občané Kaplice
získají místo pro kvalitní letní odpočinek
a zábavu," řekl starosta Pavel Talíř. V
areálu koupaliště jsou již přesunuty
kurty pro beachvolejbal, proběhly další
práce spojené s přestavbou budov i kry-
tých venkovních zázemí (pergoly). Také
terénní práce, které srovnaly prostor
koupaliště do jedné roviny bez mezí a
vyvýšenin, prováděly Služby města Kap-
lice.

Kaplické infocentrum půjčuje po celé
léto až do 28. září elektrokola a elek-
troskútry. 

Ceny zápůjček: 
ELEKTROKOLO
290,-   den
261,-   den (zákazníci E.ON)

ELEKTROSKÚTR
390,-   den
273,-   den (zákazníci E.ON)

Při vícedenní zápůjčce je cena zvýhod-
něná. Doporučujeme kola i skútry předem
rezervovat buď v infocentru, nebo na tel.
380 311 388, 773 823 006, 704 716 820.

V infocentru disponujeme 4 trekovými
koly o dojezdu cca 80 km a 4 elek-
troskútry o dojezdu cca 40 - 60 km.

Elektroskútry 
a elektrokola 
v infocentru



Změny ve vydávání osobních dokladů od 1. července 2018 

OBČANSKÉ PRŮKAZY
* všechny občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji budou vydávány pouze s
kontaktním elektronickým čipem (ruší se
vybírání správního poplatku 500 Kč za vy-
dání občanského průkazu s čipem), 
* občan se může sám rozhodnout, zda si
čip při převzetí dokladu aktivuje (může
tak učinit i později); aktivace vyžaduje za-
dání identifikačního osobního kódu a de-
blokačního osobního kódu (4 – 10 číslic)
– zadání není povinné, 
* aktivovaný čip umožní využívání občan-
ského průkazu při vzdálené autentizaci
držitele a k přístupu k identifikačním úda-
jům držitele, 
* dosavadní občanské průkazy bez čipu
zůstávají v platnosti (nebude prováděna
hromadná výměna dokladů), 
* občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou
vydávány pouze z důvodu voleb, 
* lhůta pro vydání občanského průkazu
zůstává 30 dnů, bude však umožněno vy-
dávat občanské průkazy za správní pop-
latek v kratších lhůtách, a to v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních
dnů, 
* občanské průkazy v kratších lhůtách
budou vydávat nejen obecní úřady obcí s
rozšířenou působností (v hl.m. Praze
úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale
také Ministerstvo vnitra, 
* občan může při podání žádosti o vydání
občanského průkazu zadat své telefonní
číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt
mu bude zaslána informace o možnosti
převzetí dokladu, 
*převzít občanský průkaz vydávaný v
pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u
Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci
72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“). 

Vydání občanského průkazu v pra-
covních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (v
Praze u úřadů městských částí Praha 1 až
22) nebo u Ministerstva vnitra 
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 

Přehled správních poplatků za vydání ob-
čanského průkazu ve zkrácených lhůtách:

Vydání občanského průkazu do 5 pra-
covních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (v
Praze u úřadů městských částí Praha 1 až
22) nebo u Ministerstva vnitra 
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností v místě podání žá-
dosti nebo u Ministerstva vnitra 

Vydání občanského průkazu do 30
dnů 
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (v
Praze u úřadů městských částí Praha 1 až
22) (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností v místě podání žá-
dosti nebo 
- u obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, který si občan uvede do žádosti 
za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat
u Ministerstva vnitra) 

Správní poplatky za vydání občanského
průkazu pro občana mladšího 15 let 
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech
– 500 Kč. 
Správní poplatky za vydání občanského
průkazu pro občana staršího 15 let ve
zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech
– 1000 Kč. 
KDE se platí správní poplatek za vydání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě: 
Pokud bude občan přebírat občanský prů-
kaz v místě, kde podal žádost, platí se
celý správní poplatek při podání žádosti.
Pokud požádá o vydání občanského prů-
kazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme
občanský průkaz u Ministerstva vnitra
(dále jen „MV“), vybírá se část správního
poplatku u ORP a část správního poplatku
u MV.

CESTOVNÍ PASY
Od 1. července 2018 dochází ke změnám
ve vydávání cestovních pasů občanům,
kteří potřebují urychleně vycestovat do
zahraničí. 
Podání žádosti 
Občan může požádat o vydání cestovního
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
- v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
- do 5 pracovních dnů. 
Občan může žádost o vydání cestovního
pasu podat ve zkrácených lhůtách: 
- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s
rozšířenou působností („ORP“), 
- v Praze u úřadu městské části Praha 1
až 22 („ORP“), 
- u Ministerstva vnitra. 
Občan může při podání žádosti o vydání
cestovního pasu zadat své telefonní číslo
nebo e-mail a na uvedený kontakt mu
bude zaslána informace o možnosti pře-
vzetí vyhotoveného dokladu. 
Převzetí cestovního pasu 
Občan může převzít cestovní pas vydaný
v pracovních dnech do 24 hodin pouze u
Ministerstva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro
C - stanice „Pražského povstání“). 
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů
může převzít na Ministerstvu vnitra nebo
na obecním úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností či úřadu městské části Praha 1
až 22, u kterého podal žádost o jeho vy-
dání. 
Správní poplatky 
Občan zaplatí celý správní poplatek při
podání žádosti, pokud cestovní pas pře-
vezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud
podal žádost u obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností či úřadu městské části
Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na
Ministerstvu vnitra, zaplatí první část
správního poplatku při podání žádosti a
druhou při převzetí cestovního pasu. 

Přehled správních poplatků za vydání ces-
tovního pasu ve zkrácených lhůtách:

OSČ Ministerstvo vnitra
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Keramici uspěli

24.5.2018 se druhého roč-
níku celostátního happe-
ningu ZUŠ Open
zúčastnilo 400 základ-
ních uměleckých škol
a po celé republice
nachystalo tisícovku
akcí. Na krásně opra-
veném kaplickém ná-
městí se muzicírovalo i
přes silné dešťové pře-
háňky od časných odpo-
ledních hodin až do večera.
Program začali sóloví hráči, ná-
sledovaly komorní soubory, dětský pě-
vecký sbor, Kaplické flétny, smyčcový
soubor, školní kapela Pie Complexity, De-
chový orchestr. „Výletní automobil, vete-
rán nebo scifikára“ - výtvarnou dílnu s
autolakovnou přímo na náměstí a fotodo-
kumentaci zajišťovali vyučující výtvarného
oboru. Celý program moderovala herečka
Dana Ibragimová. 

Rádi bychom poděkovali Městu Kaplice
za podporu, KIC Kaplice za postavení
pódia, které ustálo i nepřízeň počasí, za
zajištění dobrého zvuku, potřebného
světla a zázemí. Poděkovaní patří také vy-
učujícím, žákům a jejich rodičům a všem,

kteří pomáhali. Společnými silami se po-
dařilo realizovat opravdu reprezenta-

tivní projekt. Naši žáci měli
příležitost získat nové zku-

šenosti… Krásným příkla-
dem jsou slova naší
žákyně těsně před vy-
stoupením: „…to
nedám… tak velký pó-
dium“, vystoupení
zvládla skvěle, v ten
moment jsem si opět

uvědomila, že jsou věci,
které se ve třídě naučit

nedají.
Fotodokumentaci ze ZUŠ

Open můžete zhlédnout na odkazu:
http://www.zuskaplice.cz/zus_open_2018
.html

7. června proběhlo Slavnostní ukončení
Akademie umění a kultury – 61 studentů
získalo Osvědčení o absolvování, více in-
formací najdete v článku D. Wimmerové.

Po náročném závěru školního roku, který
vrcholil koncerty třídními, absolventskými,
koncerty souborů a výstavami z celoroční
práce výtvarníků přeji žákům, pedagogům
i rodičům krásné prázdniny.

Více informací na www.zuskaplice.cz

ZUŠ Open - muzicírovalo se i v dešti...  

Anežka Opekarová, ZUŠ Kaplice

Alík se našel

Stalo se...

DDM děkuje...

Děkujeme…
všem níže jmenovaným za finanční
podporu a pomoc při realizaci Dne dětí.

MĚSTO KAPLICE
AGRO SVOBODA s.r.o.
KAP CAFÉ S.R.O.
ČLENSKÝ VÝBOR JEDNOTY KAPLICE
ZKO KAPLICE U HŘIŠTĚ
SENIOR AKADEMIE KAPLICE
POUTNÍCI KAPLICE, Z.S.
RC BUDÍČEK KAPLICE, Z.S.
SDH OMLENICE
HRADY NA MALŠI – LAPKOVÉ OD MALŠE
PC SERVIS KAPLICE
VETRÁN CAR CLUB KAPLICE
basketbalisté TJ SPARTAK KAPLICE
PSTRUHAŘSTVÍ ČRS Kaplice, spol. s r.o.
ENGEL
a všem pomocníkům DDM KAPLICE

Milé děti,
jsem rád, že jste mne v sobotu 9.

června v městském parku hledali a nako-
nec i našli. Nebyla to lehká práce, muselo
se na různých stanovištích najít 6 dílků a
z nich poskládat můj obrázek. Děti si tak
mohly zahrát na malé detektivy a spo-
lečně s rodiči se zapojit do dobrodružného
a zábavného programu, který připravil
Dům dětí a mládeže Kaplice a  KIC Kaplice
společně místními organizacemi. Pomoc-
níků bylo letos opravdu hodně. Celkem se
do přípravy stezky a celého programu za-
pojilo 75 dospělých dobrovolníků, 60 dětí
a všem za to patří velké díky. Děti měly
možnost zhlédnout krátký taneční a hu-
dební program DDM Kaplice, zakončený
pohádkou mladých herců na motivy knihy
Malý princ. Tradičně sklidili velký potlesk
se svým programem a ukázkou práce
pejsci z kynologického klubu U hřiště.
Kapři se v parku chytali jak dřevění, tak
živí a nebyly to malé úlovky. Pstruhařství
Kaplice zavezlo do rybářské soutěže ryb-
níček v parku kapříky a děti tak mohly
zkoušet štěstí a trpělivost. Kluky asi nej-
více bavila Nerf aréna od firmy Engel, tre-
nažéry PC Servisu Kaplice a  lukostřelba
Lapků od Malše. Letos jste měli možnost
svoji zručnost vyzkoušet i na dopravním
stanovišti Veterán Car klubu Kaplice, u zá-
bavné atrakce Tornádo a třech modelech

sklápěcích aut na ovládání. Malé děti si pl-
nily úkoly nebo prostě jen odpočívaly v
hracím koutku RC Budíček a velcí detekti-
vové se mohly občerstvit nejen chutnou
klobáskou, ale i výbornou kávou v po-
jízdné kavárně Kap Café Kaplice. Sluníčko
se na nás sice chvíli zamračilo, ale nako-
nec se celé odpoledne vydařilo…

Tak zase AHOJ… příští rok… váš pes ALÍK
Děkujeme všem sponzorům a pomocní-

kům celého dne. Velice si vážíme vaší po-
moci. Jste úžasní…

DDM Kaplice a KIC Kaplice

Mladí keramici z kroužku Máček v
Benešově nad Černou se probojo-
vali do celorepublikového kola vý-
tvarné a literární soutěže Evropa
ve škole a uspěli.

Výtvarníci z Domu dětí a mládeže v
Kaplici se v letošním školním roce za-
pojily do výtvarné soutěže Evropa ve
škole souborem keramických a výtvar-
ných prací. V krajském kole získali
cenu hlavní a k tomu i čestná uznání.
Za soubor keramických kachlů byly děti
z Benešova nad Černou, pod vedením
Petry Malákové, oceněny 1. místem a
postoupily do celorepublikového kola.
V pondělí 18. června si tedy 4 děti do-
jely pro nejvyšší možné ocenění do
Vlašimi a užily si za odměnu nejen
slavnostní předání cen, ale i dvoudenní
doprovodný program.

Děti z výtvarného oboru DDM Kaplice
se tradičně zapojují i do mezinárodní
výtvarné soutěže Lidice. Z odeslaných
76 prací získal čestné uznání  Matouš
Sedláček za kresbu ryby. 
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Sport

Okresní olympiáda

Jan Bohdal

Spolupráce probíhá také na okresní
úrovni. Zatímco pohár rozhlasu a štafe-
tový pohár jsou soutěže družstev, která
by některé menší školy jen těžko obsazo-
vala, okresní olympiáda je sestavena z
jednotlivců, kdy každý závodí sám za
sebe a samozřejmě pak celkově získává
umístění i celá škola. „Takové okresní
olympiády měly tradici před lety, přestaly
existovat,“ vzpomíná Kratochvíl. Proto se
s tehdejším ředitelem ZŠ Fantova, nyní
místostarostou Kaplice Liborem Lukšem
dohodli na uspořádání okresní olympiády.    

V úterý 29. a ve středu 30. května se
okresní olympiády zúčastnilo čtrnáct škol
a o pořadatelství se postarali učitelé ZŠ
Fantova a ZŠ Školní Kaplice. O hladký
průběh se postarali žáci devátých tříd
obou těchto základních škol. Soutěžilo se
v hodu míčkem, ve skoku do dálky, ve
sprintech a dlouhých tratích. Žáci druhých
stupňů ještě ve středu přidali výkony ve
skoku vysokém. Nejdelším během olym-
piády je 1500 metrů hochů z devátých
tříd. „Vůbec si neuvědomuji, že by v
ostatních okresech něco podobného dě-
lali,“ zdůraznil vlastně unikátní událost
Vladimír Kratochvíl a dodává: „Malé školy
mají výhodu, že mohou nastoupit pouze
tři děti ve třech disciplínách, to by v jiných
akcích podobného typu nešlo.“ Celkem se
okresní olympiády účastní sto padesát
dětí první den a až dvě stě dětí druhý den.
„První tři školy si odnesou poháry, první

tři nejlepší sportovci v každé disciplíně
pak ještě medaili. Za ceny děkujeme
obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT
Český Krumlov,“ upřesnil místostarosta
Kaplice a spolupořadatel Libor Lukš a
dodal, že profesionální časomíru, která
výrazně zrychluje průběh celé soutěže,
zafinancovalo Město Kaplice. Další ka-
plické firmy se postaraly o zapůjčení
stanu a zábran v cílové rovince.   

Z krumlovských základních škol se
okresní olympiády v atletice zúčastnily
desítky dětí. Konkrétně ze školy na Ple-
šivci sedmnáct. „Obsadili jsme všechny
vypsané disciplíny a myslím, že ostatní
krumlovské školy také využily této
šance,“ řekla Dagmar Kopřivová, učitelka
prvního stupně a tělocviku ze ZŠ Plešivec.
Letos brala zlato ZŠ Fantova Kaplice a to
v obou věkových kategoriích žáků na
první i druhém stupni. Z krumlovských na
tom byla nejlépe ZŠ Za Nádražím, která
skončila na druhém místě mezi žáky prv-
ních stupňů a ZŠ Plešivec, který byl čtvrtý
v konkurenci žáků na druhém stupni. Po-
zitivní je, že se na plešivecké škole a v ZŠ
Za Nádražím věnují atletice ve specializo-
vaných kroužcích. Děti se zejména sou-
středí na běhy. „Děti, které chodí obecně
někam sportovat, obvykle reprezentují
školy na atletické olympiádě. Musí přitom
projít určitou kvalifikací na úrovni školy.
Například tenisté ve větší míře závodí v
hodu míčkem, fotbalisté zase ve vytrva-
lostních bězích,“ upřesnila Kopřivová. 

Koncem května proběhla v Kaplici
okresní kola atletické olympiády 1. a 2.
stupně ZŠ, které se účastnilo celkem 14
škol z okresu Český Krumlov. Z našeho 1.
stupně závodilo 23 nejlepších sportovců
ve čtyřech disciplínách: běhu na 50m,
skoku dalekém, hodu míčkem a běhu na
400m, 600m nebo 800m podle věkových
kategorií. Nejvíce bodů vybojovala Elen
Haldová z 3. třídy, která byla první v běhu
na 50m a ve skoku dalekém, dále byla
třetí v běhu na 400m, a získala tak 26
bodů pro celý tým. Tomáš Čoka získal 22
bodů díky sprintu na 50m (1. místo),
běhu na 600m (1. místo) a v hodu míč-
kem (7. místo). Další medaile získali Jan
Čoka, Karolína Mužíková, Natálie Makov-
cová, Pham Trang Kieu, Zuzana Pavlová,
Kristýna Bohatová, Bára Kahovcová a
Jakub Fejtek. Do poslední chvíle bojovali
a nevěděli, že mají před ostatními školami
obrovský náskok a vítězství „v kapse“.

Celkem 34 žáků 2. stupně soutěžilo v
běhu na  60m, 600m, 800m, 1000m,
1500m, skoku dalekém, skoku vysokém,

vrhu koulí, hodu míčkem nebo štafetě.
Každý žák mohl nastoupit pouze ve dvou
disciplínách a štafetě. Konkurence byla
veliká, ale naši sportovci se nedali a zí-
skali celkem 207 bodů a s více než 100
bodovým náskokem vyhráli celou olympi-
ádu. Zlaté medaile vybojovali Lenka Bo-
rovková, Eliška Straková, Anežka
Macháčková, Filip Štěpánek, Jakub Janda,
Jakub Trinkl, Petr Beneš, Vojtěch Korch,
Mac Tesař, Jakub Trinkl, Petr Hlíza, Petr
Lukš, Filip Štěpánek a František Dvořák.
Ze stříbrných medajlí měli velkou radost
Andrea Ďuráková, Karolína Cvachová, Ja-
roslav Kolouch, František Dvořák, Michal
Laubr, Lenka Borovková, Kristýna Nová-
ková, Andrea Ďuráková a Jana Sučíková.
Medajle bronzové získali Kristýna Nová-
ková, Petr Lukš, Eliška Straková, Anežka
Macháčková, Viktoria Lebedenco, Denisa
Lučanová, František Halabrín, Martin Jan,
Martin Koubek a Sebastián Románek. 

Všem našim sportovcům bychom tímto
chtěli poděkovat, pogratulovat a do dal-
ších let popřát hodně síly, energie a úspě-
chů nejen ve sportovních soutěžích.

Skvělí fantováčtí sportovci

Vyučující  ZŠ Fantova



Motto : „Láska nevládne, ale tvoří, a to je
víc“ (J.W.Goethe)

Občanské sdružení Hyalit působí v Kaplici již
šestým rokem. Na začátku se jednalo o sku-
pinu lidí, kteří si chtějí aktivně doplňovat a
osvěžovat své znalosti i v pokročilejším věku.
Ideálním prostředkem se pro ně stala „Virtu-
ální univerzita 3.věku“, kterou organizuje Ze-
mědělská fakulta v Praze.

Brzy se však ukázalo, že pouze „virtuální
vzdělávání“ studenty zcela neuspokojuje. Tak
si učivo začali zpestřovat exkurzemi a výlety,
kterými si prakticky doplňovali probranou
látku. Následoval pokus s živým lektorem, ve
spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, kdy pod vedením Milana Kože-
luha poznávali krásy Novohradských hor.

Je zcela pochopitelné, že když před dvěma
lety přišla nabídka paní ředitelky kaplické ZUŠ
Mgr. Anežky Opekarové, aby se zapojili do
projektu Jihočeského kraje Akademie umění
a kultury (Vzdělávání III.věku), dlouho nevá-
hali. Měli jednu podmínku, aby všichni mohli
studovat společně a tak vznikl studijní obor
„Kombinované studium“. Cílem výuky bylo
seznámení s dějinami kultury a umění, kdy
jednotlivé teoretické lekce byly prokládány
praktickými, kdy si studenti mohli vyzkoušet
své dovednosti. Je nutno přiznat, že se jed-
nalo o neověřený experiment, kdy ani stu-
denti, ale ani vyučující neměli přesnou
představu, jak bude vyučování vypadat.

Zahájení bylo slavnostní, za účasti vedení
města Kaplice, hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jiřího Zimoly a prezidentky AZUŠ paní
Jindřišky Kudrlové. Studenti obdrželi indexy
a slavnostní ráz celé akce doplnilo hudební
vystoupení žáků kaplické ZUŠ. 

Dva roky uplynuly jako voda a lze konsta-
tovat, že očekávání byla naplněna, ba v mno-
hých případech překročena. Byla to doba, kdy
se učili nejen studenti, ale i pedagogové. Vy-
učující byli překvapeni zájmem, znalostmi,
ale i ukázněností studujících. Zaujala je jejich
touha stále poznávat a zkoušet nové věci.
Studenti zase velmi oceňovali přístup vyuču-
jících, kteří je svým vlídným záživným způ-
sobem dokázali „vyhecovat“ a inspirovat. Obě
strany pak neskrývaly údiv nad vlastními
schopnostmi, dosud netušenými. V průběhu
roku byly konkrétní výrobky vystaveny ve vý-
kladní skříni v ulici Nové domovy. 

Slavnostní zakončení dvouletého studia pro-
běhlo v červnu v kinokavárně. Sešli se zde
nejen členové Hyalitu, ale také studenti, kteří
individuálně navštěvovali hudební či výtvarný
obor. Všichni studenti obdrželi z rukou paní
ředitelky Mgr. Anežky Opekarové a místosta-
rosty Mgr. Libora Lukše Diplom absolventa
Akademie umění a kultury. Někteří také před-
vedli, co se naučili. Součástí posezení bylo i
malé pohoštění. Sladké zákusky dodaly
členky sdružení Hyalit. Vytvořily je s láskou,
z vlastních zdrojů, bez požadavků na jakékoli
dotace. Patří jim velký dík, protože své spo-
lužáky takhle rozmazlují po celou dobu stu-
dia. Současně byla také zpřístupněna výstava
žákovských prací. 

Studia se pravidelně účastnilo 33 členů Hya-
litu. O činnost sdružení projevili zájem další
senioři. Protože nebylo možno přijímat stu-
denty do „rozjetého projektu“, byla obnovena

Virtuální univerzita 3.věku. Prostory pro její
realizaci poskytla městská knihovna. Tak dal-
ších 16 studentů se pravidelně scházelo ve
středu dopoledne v knihovně. Pomocí inter-
netu pak vnikali do tajů „dějin odívání 20.sto-
letí“.

Společně se pak obě skupiny vydávaly na
výlety, jimiž si doplňovaly získanou teorii.

Probíhají prázdniny, ale už od podzimu
budou obě skupiny pokračovat ve studiu. V
Základní umělecké škole bude studium po-
kračovat dalším dvouletým cyklem Akademie
umění a kultury opět zaměřený na podrob-
nější poznávání dějin kultury a umění. Také
„virtuální univerzita“ nabízí svým zájemcům
zajímavé téma: „České dějiny a jejich souvi-
slosti“.

Co dodat závěrem? Nejdříve je třeba podě-
kovat pedagogům Základní umělecké školy v
Kaplici za příjemné a inspirativní chvíle s nimi
strávené. Stejně velké díky patří pracovnicím
městské knihovny za vlídnou spolupráci a
umožnění průběhu virtuální univerzity. Tě-
šíme se na pokračování obojího studia a vě-
říme, že společně prožijeme ještě mnoho
krásných okamžiků.
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Společnost

Knihovna pro děti

V květnu proběhlo krajské kolo literární
a výtvarné soutěže. “Požární ochrana
očima dětí a mládeže“ , do kterého po-
stoupili tři žáci naší školy a umístili se v ní
na krásných místech. Antonín Kotč z 8.
ročníku obsadil 1. místo, Natálie Trestrová
ze 4. třídy 2. místo a Václav Tokár z 1.
třídy rovněž krásné 2. místo. Děkujeme
našim žákům za vzornou reprezentaci
školy. 

Krajské kolo literární
a výtvarné soutěže

L. Kyslíková, ZŠ Kaplice, Omlenická

Akademie umění a kultury (vzdělávání III.věku)

Daniela Wimmerová, Hyalit

PRÁZDNINOVÝ DEN 
V KNIHOVNĚ

18. 7. 10-17 hod.
/dětské oddělení/

Co vás čeká?        
- soutěžení
- dílnička

- deskové hry,luštění
Těšíme se na Vás v knihovně. 

Knihovna a její pobočky budou
celé léto otevřeny bez omezení.

3. 7. 2018                                      
Jaroměřskými lesy                                                                                         
Odchod z parku v 9:00 – Mostky – Ja-
roměřskými lesy – Malonty, autobus
ve 13:15                   

7. – 13. 7. 2018                              
Pobytový zájezd / pro přihlášené 
Odjezd z Kaplice ČD v 8:22 – Praha,
Pardubice – Ždárec u Skutče. Ubyto-
vání: Zderaz, Hotel Renospond Proseč
u Skutče, vedoucí p. Merhoutová

17. 7. 2018                                    
Z Chabičovic do Českého Krum-
lova
Autobusem od školy v 8:20 do Cha-
bičovic. Trasa: Chabičovice – Za-
hrádka – rybník Sebevrah –
Drahoslavice – na modrou –Křížový
vrch– Český Krumlov, autobus ve
12:45  

24. 7. 2018 12 km                                    
Bělá – Jelení vyhlídka
Autobusem z autobusového nádraží v
6:35 do Bělé. Trasa: Bělá – po cyklo
– Jelení vyhlídka – Bělá, autobus ve
12:45 

31. 7. 2018  13 km                                  
Z Trojan do Vyššího Brodu                                                                                                                                                                                 
Autobusem od školy v 6:30 do Trojan
Trasa: Trojany – po červené – Rož-
mberk nad Vltavou – po cyklo – Hrud-
kov – Vyšší Brod, autobus ve 13:05

Jindra Vávrová

Program TJ Cíl
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Červenec 2018

1. července, neděle od 9.30 hodin
PETROPLAVSKÁ POUŤ
9.30  slavnostní mše sv. 

18.00  koncert v kostele sv. Petra a Pavla
Jana Havlíčková – varhany, Pavla
Zobalová - zpěv (soprán)

Program na Farském náměstí
11.30  kapela Hrajeto
15.00  soutěže pro děti na zahradě fary
15.00  kapela Element (rock&roll)
Hospoda Kamila Vonce - grilované pra-
sátko a další jídlo z grilu
Zve Římskokatolická farnost ve spolu-
práci s Městem Kaplice
Kostel sv. Petra a Pavla, Farské náměstí

6. - 9. července, pátek – pondělí, 
vždy od 21.30 hodin
FILMOVÉ LÉTO 2018 
Kinematograf bratří Čadíků přiváží do
Kaplice báječné české filmy…
pátek   6. 7. ANDĚL PÁNĚ 2
sobota  7. 7. ŠPUNTI NA VODĚ
neděle  8. 7. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
pondělí 9. 7. BAJKEŘI
Občerstvení v parku zajištěno
Městský park Kaplice  vstup dobrovolný

7. července, sobota 10.00 – 22.00 hodin
MUŽI VAŘÍ, ŽENY PIJÍ
Tradiční soutěžní akce pro rodiny se
zdravě převrácenými hodnotami, kuli-
nářské odpoledne s kuchaři a jejich vý-
tvory. Srdečně zveme taťky a mamky, ať
si to na hradě taky užijou! Recepty a su-
roviny vezměte s sebou! 
Hrad Pořešín

10. července, úterý od 18.00 hodin
FIMFÁRIUM
Divadelní Klub Českokrumlovská scéna
Kap Café

13. července, pátek od 17.00
GAIA MUSIC  - koncert
Kap Café

13. července, pátek od 19.00 hodin
CHLAPI V SOBĚ  
Kavárna pod Věží

14. července, sobota od 17.00 hodin
ROBINSON CRUSOE 
Divadelní představení „zjevu z jižních
Čech“ Víti Marčíka. Veselé divadlo o tom,
jak Robinson bojuje s bouří, domorodci,
hladem i samotou. Výjimečný divadelní
kus, který je určen pro děti i dospělé. 
Hrad Pořešín

22. července, neděle od 15.00 hodin
O SNĚHURCE
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.
Kap Café

28. července, sobota od 16.30 hodin
KONCERT SKUPINY LISTOVĚJ
Hudba charakterizovaná jako přírodní ly-
rika…  
V kostele na Svatém Kameni 

28. července, sobota od 19.00 hodin
JIŘÍ SCHELINGER 
MEMORY BAND
Kap Café vstup 80,- Kč

28. července, sobota od 19.30 hodin
STO DUKÁTŮ 
ANEB ŠLECHTICKÁ LÁSKA
Lechtivá komedie o milostném příběhu
Adama Schwarzenberga a Eleonory
Amálie Lobkowitz. Děj se odehrává v 17.
století na zámku Hluboká nad Vltavou.
Hrad Pořešín

V tomto roce si připomínáme 550 let od
úmrtí Johanna Gutenberga, vynálezce
knihtisku. Jeho vynález umožnil široké ve-
řejnosti nejprve přístup ke „slovu božímu“
a později k mnoha dalším významným
slovům a myšlenkám.

V současné době se mnozí lidé domní-
vají, že tištěná kniha je přežitek, něco co
už nikdo nepotřebuje. Oblibu si získávají
knihy elektronické, které jsou skladnější,
neváží tolik a na jednu čtečku se vejde
knih hned několik. Důležité však je, aby si
člověk našel cestu k četbě, ať už je její
podoba jakákoli. Čtení obohacuje náš
život, rozšiřuje naše obzory a v nepo-
slední řadě také naši slovní zásobu a mož-
nosti vyjádření svých názorů.

Dnes je většina naší populace gramotná,
považujeme za samozřejmost, že lidi umí
číst a psát. Málokdo si vzpomene na své
začátky, kdy se ve škole začal potýkat s
abecedou. A přece je to učiněný zázrak,
když se jednotlivá písmena spojí ve slovo,
dále ve větu a nakonec v celý příběh. 

Kolikátá generace dětí si již tuto zkuše-
nost odnesla z naší knihovny ? Každým
rokem znovu zažíváme slavnostní oka-
mžiky, když jsou prvňáčci pasováni na
„rytíře krásného slova hradební kni-
hovny“. Je to završení celoročního snažení
žáčků a pedagogů (většinou se jedná o
paní učitelky). 

Knihovny po celé naší republice vítají
prvňáčky mezi své čtenáře malou slav-
ností. Děti přicházejí do knihovny (někteří
poprvé) na začátku školního roku, aby se

seznámily s tím, co jim knihovna bude na-
bízet, až se naučí číst. Když se přiblíží
konec školního roku, přichází žáčci do kni-
hovny znovu, aby „složili čtenářskou
zkoušku“. Pracovnice knihovny pro ně při-
praví zajímavý program, při kterém se
prověří, jestli děti svůj úkol zvládly.

V naší knihovně putují děti do hradu paní
kněžny z Knížkovic. Po absolvování něko-
lika překážek se děti dostanou do hradu.
Tady na ně čekají dvě dvorní dámy paní
kněžny. Společně s dětmi musí najít
heslo, které jim pomůže paní kněžnu pro-
budit. Když se ukáže, že děti heslo složí a
přečtou, musí hlasitým voláním kněžnu
přivolat. A pak už nastává tradiční rituál,
při kterém je každý jednotlivec paní kně-
žnou pasován na rytíře, musí se sám
umět podepsat a otiskem palce stvrdit, že
už je „opravdový čtenář“. Všechny děti
také obdrží jedinečný dárek – „knížku pro
prvňáčka“. Tuto knížku nelze nikde zakou-
pit, je vydaná právě pro „pasování“ a kaž-
dým rokem se na jejím vzniku podílí jiný
spisovatel a ilustrátor. V tomto roce to
byla kniha Evelíny Koubové „Bráchova
bota“. Ilustrátorkou je Radka Kielberge-
rová. Dále pak děti dostaly záložku do
knihy, kterou se mají prokázat při přihla-
šování do knihovny, aby pak mohly do
knihovny chodit rok zdarma. Samozřejmě
nikdy nechybí ani drobná sladká odměna.

V Kaplici je celkem 5 prvních tříd.
Zhruba 110 žáků se svými učitelkami se
zúčastnilo pasování.

Všichni jsou srdečně zváni k pravidelné
návštěvě naší knihovny. Už se na ně moc
těšíme.                                                                                                              

Pasování na „Rytíře krásného slova”

Městská knihovna Kaplice

PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD
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1.7.2018, neděle, 16.00, pohádka 
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické
zábavy. Pokud jste si mysleli, že mimozemšťané
existují, měli jste samozřejmě pravdu. 
Vstup 120,- Kč  (90 min.)

1.7.2018, neděle, 19.00, horor, psychothriller
JSEM BOŽSKÁ!
Amy Schumer jako obyčejná plus size holka,
která po ráně do hlavy začne sama sebe vidět a
vnímat jako super kočku. A taky se podle toho
začne hned chovat. Její okolí se pak nestačí
divit.
Vstup 120,- Kč (110 min., titulky)

4.7.2018, středa, 19.00, akční
LÁSKA BEZ BARIÉR      
Repertoár svůdnických postupů si právě rozšířil
o nový trik, když ho přistihne nová krásná sou-
sedka v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním
vozíku po matce, a chce o něj začít pečovat.
Vstup 110,- Kč (titulky) 

5.7.2018, čtvrtek, 19.00, horor          
PRVNÍ OČISTA
Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte
Očistu. Pokračování originální hororové série
vás zavede ke zrodu nejkrvavější americké tra-
dice..
Vstup 120,- Kč   (90 min.)

11.7.2018, středa, 19.00, akční  
ANT-MAN A WASP
Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osob-
ním životem a povinnostmi, které má jako Ant-
Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank
Pym s novou naléhavou misí. Scott musí znovu
obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po
boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z mi-
nulosti.
Vstup 130,- Kč  ( titulky) 

12.7.2018, čtvrtek, 20.00, akční   
MRAKODRAP  
Dwayne Johnson vyráží do smrtonosné pasti,
aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil ro-
dinu. Akční thriller, po němž si začnete vážit
slova „přízemí“.
Vstup 120,- (103 min., titulky)

13.7.2018, pátek, 16.00, akční   
ANT-MAN A WASP  3D 
Nová kapitola o superhrdinech, kteří se umějí
zmenšovat. Scott musí znovu obléci zmenšovací
oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci
jí odhalit tajemství z minulosti.
Vstup 150,- Kč  ( min., dabing) 

13.7.2018, pátek, 19.00, muzikál
MAMMA MIA! 
Sophie (A. Seyfried) žije s mírně šílenou matkou
Donnou (M. Streep) na řeckém ostrůvku, kde
vedou lehce uvadající rodinný hotýlek... 
Vstup 80,- (103 min., titulky)

14.7.2018, sobota, 16.00, akční  
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Owena (Chris Pratt) žene na ostrov touha najít
a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož do-
kázal vychovat a částečně vycvičit, a po němž
se po zániku parku slehla zem... 
Vstup 120,- Kč  (130 min., dabing) 

14.7.2018, sobota, 19.00, horor
PRVNÍ OČISTA
Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte
Očistu. 
Vstup 120,- Kč  (103 min.)

15.7.2018, neděle, 16.00, akční
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 3D  
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme
na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě
oddechnout od práce v hotelu.  
Vstup 150/130,- Kč  (93 min.)

15.7.2018, neděle, 19.00, akční              
MRAKODRAP 3D  
Akční thriller, po němž si začnete vážit slova
„přízemí“.
Vstup 150,- Kč (103 min., titulky)       

18.7.2018, středa, 16.00, muzikál   
MAMMA MIA! 
Nalezený matčin deník odhalí, že se Donna v
době kriticky blízké Sophiinu početí spustila
hned se třemi chlapci. 
Vstup 80/50,- Kč (103 min., titulky)        

18.7.2018, středa, 19.00, muzikál   
MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se
vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohád-
kového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a
herci, jež si s chutí zopakovali velkolepý řecký
mejdan.
Vstup 130,- Kč (114 min., titulky)

19.7.2018, čtvrtek, 20.00, film ČR
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno
lahve dostali na samotné dno života. Na dno,
odkud vede už jen cesta vzhůru. 
Vstup 120,- Kč  (92 min.)

20.7.2018, pátek, 16.00, dokumentární
ŽALMAN
ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ 
Z větší části hraný dokument tvůrci natáčeli v
17 natáčecích dnech. Točilo se převážně v již-
ních Čechách... 
Vstup 100,- Kč 

21.7.2018, sobota, 16.00, akční        
ANT-MAN A WASP    
Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, na-
učit se bojovat po boku Wasp a pomoci jí odhalit
tajemství z minulosti.
Vstup 130,- Kč  (min., titulky) 

21.7.2018, sobota, 19.00, muzikál   
MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se
vrací. 
Vstup 130,- Kč (114 min., titulky)  

22.7.2018, neděle, 16.00, pohádka 
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3   
Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu na
parníku, hrají strašidelný volejbal, opalují se při
Měsíčku... 
Vstup 130/100,- Kč (93 min.)

22.7.2018, neděle, 19.00, drama 
ŽALMAN
ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh
muže, který ve stovkách svých písniček dokázal
vybudovat svět, v němž je spoustě lidí dobře. 
Vstup 100,- Kč 

25.7.2018, středa, 19.00 film ČR    
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno
lahve dostali na samotné dno života. Na dno,
odkud vede už jen cesta vzhůru. 
Vstup 120,- Kč (92 min.)

26.7.2018, čtvrtek, 20.00, komedie ČR                                                             
CHATA NA PRODEJ          
Komedie o tom, co všechno se může stát, když
se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední
rozlučce s chatou.
Vstup 120,- Kč (80min.)       

27.7.2018, pátek, 19.00, krimi, trihler
HOTEL ARTEMIS             
Přísně tajné high-tech zdravotnické zařízení, ur-
čené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí.
Manažerka Jean Thomas (Jodie Foster) vládne
„hotelu“ tvrdou rukou. Jejími klienty jsou vrazi,
gangsteři a zločinci nejtěžšího kalibru. 
Vstup 120,- Kč  (110 min., titulky)

28.7.2018, sobota 16.00, muzikál   
MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN  
Největší letní filmová pohoda se vrací. 
Vstup 130,- Kč

28.7.2018, sobota 19.00, akční     
PLÁN ÚTĚKU 2   
Sylvestr Stallone musí znovu najít cestu ze su-
permoderního vězení! 
Vstup  120,- Kč (93 min., dabing)

29.7.2018, neděle, 16.00, pohádka
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 3D
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme
na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě
oddechnout od práce v hotelu. 
Vstup 150/130,- Kč (93 min.)

29.7.2018, neděle, 19.00, akční        
ANT-MAN A WASP 3D 
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek
Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o su-
perhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. 
Vstup 150,- Kč  (dabing) 

Červenec 2018

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 6. čísla 20. 5. 2018. 

Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  tel.: 380

311 388, info@kickaplice.cz. Redakční rada: Magdalena Špičá-
ková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota, 

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků.

Elektronickou verzi zpravodaje najdete
také na webových stránkách www.ikap-
lice.cz. Najdete zde i více článků, které

se do aktuálního vydání již nevešly.  



strana 11

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplic-
kého Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké
ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Ruším skleník s kaktusy, prodám 1 ks za
10,- Kč. Daruji africké fialky. Prodám knihy
tzv. minigalerie z Odeonu o malířích. Volejte
večer 380 313 606. 

Elektromobil, který se v současnosti za-
číná objevovat stále častěji na silnicích
jako alternativa k automobilům se spalo-
vacími motory, je ve skutečnosti téměř o
polovinu století starším lidským vynálezem
než právě vůz se spalovacím motorem. V
Holandsku a v Itálii jezdily elektromobily
už ve 30. letech 19. století. V Čechách se-
strojil první elektromobil konstruktér Fran-
tišek Křižík roku 1895, vůz byl poháněný
elektromotorem o výkonu 3,6 kW na zadní

nápravu. Ovládal se zprvu ruční směrovou
pákou, později volantem. Brzdilo se i ak-
celerovalo prostřednictvím pedálů. 

Pokud se dnes posadíte do elektromobilu
nové doby, vzhled a technologie, materiály
a design jsou odlišné, ale princip je v pod-
statě podobný. Zvláštní je pro nás, na-
vyklé na hlasitý projev motorů, téměř
bezhlučný chod těchto vozidel. 

KIC Kaplice v těchto dnech testuje elek-
tromobil SMART FORTWO ED, zapůjčený
energetickou společností E.ON. Toto mini-
aturní dvoumístné vozidlo je pro své roz-

měry obratné hlavně pro cesty přes město,
při parkování, ale i při jízdě na úzkých ko-
munikacích, kterými je Kaplicko a Česko-
krumlovsko hojně protnuto. Ve srovnání s
benzínovými a naftovými auty je provoz
vozu na elektřinu levnější, ovšem je po-
třeba počítat s omezeným dojezdem, který
se pohybuje kolem 100 až 120 km na
jedno nabití. Dobíjí se ze zásuvky 230 V.
Výkon motoru je 55 kW a vyvinout lze
rychlost až 125 km/h. Uváděné zrychlení z
0 na 100 je necelých 5 sekund. 

V KIC jsme využívali tohoto elegantního
a úsporného vozidla po dobu jednoho mě-
síce. Velmi dobře posloužil při rozvážení
propagace do širokého okolí, ať už na kul-
turní akce v měsíci červnu nebo s materi-
ály k půjčovně kol a skútrů či galerii
Krampus po penzionech celého Novohrad-
ska a Českokrumlovska. Své využití si
našel i při pořádaných akcích... 

KIC Kaplice testuje elektromobil od společnosti

redakce

Na HPP nebo na dohodu o pracovní činnosti, ev. dohodu o prove-
dení práce. Velmi dobré platové podmínky, plně proplácené čekání, 
v případě nástupu mimo sjednané místo cestovní náhrady, stravné.

Místo výkonu práce: Kaplice.

Přijmeme řidiče autobusu pro jižní Čechy

RAIL BUS, s.�r.�o. – autobusová doprava

Nástup možný ihned!

Kontakt: +420 603 498 466 (David Keliš), david.kelis@railbus.cz

Nabízíme: Požadujeme: 
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20—21/7/2018
Č.Budějovice

/Výstaviště

Wanastowi Vjecy/Mig 21
Chinaski

www.letofest.cz

© MADE BY

Anna K./Mňága a Žďorp/BSP
Marek Ztracený/Iné Kafe/Sebastian

Generální partner:

Předprodej vstupenek:

Mediální partner:

na místě  
1denní:

pátek 450,–
sobota 550,–

1/4—31/5 
2018

850,–
1/6/2018— 

den před akcí

900,–
na místě

950,–

OBCHOD NA PRODEJ
Prodám obchod se spodním prádlem v Kaplici. Jedná
se o prosperující obchod s 20tiletou historií a stálou
klientelou, nabízející převážně české značky. Obchod
se nachází asi 50 m od náměstí, v nejrušnější ulici.
Prostory, ve kterých se obchod nachází, jsou v pro-
nájmu města Kaplice (nájem 8tis., elektřina 3tis.)
Přenechám zdarma veškeré vybavení prodejny
(pulty, regály, figuríny a doplňky). Cena pouze za
hodnotu skladového zboží. 

Více info na tel. čísle: 607 941 201

           
                                                                                                                                                         

     

 

    

 
Hydraulika a Letecká technika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky pro tyto pracovní pozice: 

                                 
 Operátory na CNC stroje 

Požadavky:    vyučení nebo středoškolské vzdělání strojírenského zaměření 
praxe na obráběcích CNC strojích 
znalost čtení a používání technických podkladů, měřidel 

 Technolog (programátor – NC soustruhy) 
Požadavky:    ÚSO – obor : strojírenský 

praxe 3 – 4 roky 
seřizování a programování NC strojů 
AJ nebo NJ 

 Mistr střediska výroby motorů JAWA  
Požadavky:    ÚSO – obor : strojírenský 

5 let praxe  
schopnost organizace práce výrobního střediska 
znalost zásad tvorby technologických postupů 

 Nástrojař, soustružník, brusič 
Požadavky:    vyučení – obor: soustružník, brusič, nástrojař 

praxe 3 roky 
 Kalič 

Požadavky:    vyučení : strojírenský obor 
znalost technických výkresů 
práce v třísměnném provozu 

 Lakýrník 
Požadavky:    vyučení : strojírenský obor 

praxe 5 let 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v 

průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: kratka.monika@jihostroj.cz 
www.jihostroj.cz 
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KAPLICKOU ODS POVEDE
DO PODZIMNÍCH VOLEB LUDĚK KEIST
Luděk Keist žije v Kaplici již desítky let a stala se mu domovem se vším všudy.
Čtrnáct let pracoval ve fi rmě Kopp Elektrotechnika, zabývající se výrobou elektroinstalačního materiálu. Společnost byla 
vlastněna německým majitelem a za dobu její existence prošlo mnoho Kapličáků jejími branami. Většina na toto období 
vzpomíná jako na pracovně úspěšné období.

V současné době vede Luděk Keist úřad Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích. Hospodářská komora 
je sdružení podnikatelů – v jižních Čechách má 1100 členských fi rem. Svým členům poskytuje služby, poradenství, 
vzdělávání a také pomáhá získávat fi nanční podporu z operačních programů a krajských grantů pro podnikatele a školy 
všech stupňů.

Jste novou tváří na kandidátce ODS jako nestraník. Jaké máte zkušenosti s politikou?
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Ke kontaktům se samosprávami jsem se dostal během svých pracovních 
povinností, kdy jsem musel řešit různé záležitosti a měl například možnost spolupracovat na strategických záměrech 
měst a kraje, při tlaku podnikatelů na dostavbu dálniční sítě, při snaze o nastavení spolupráce škol a fi rem a při 
projektech z operačních programů. To vše ale na opačné straně stolu, než seděli politici.

Co vás přivedlo k myšlence zapojit se do komunální politiky?
Trochu zklamání z toho, že na opačné straně to nejde vždy dle mých 
zkušeností z výrob a obchodu, to znamená rychle a logicky.
A protože jen nadávat je snadné, chtěl jsem zjistit stav zevnitř a snažit 
se věci posunovat dle mého správným směrem.

Dnes jste již čtvrtým rokem ředitelem úřadu Jihočeské 
hospodářské komory. V čem spočívá vaše práce?
Kromě vedení úřadu s devíti oblastními kancelářemi, kde máme 
určité povinnosti nám dané zákonem a smlouvami, je mým 
hlavním úkolem udržovat kontakty s podnikateli a pomáhat řešit 
jejich problémy. Také udržovat kontakty s Jihočeským krajem. 
Jak s úřadem, tak se samosprávou.
Nesmím zapomenout na udržování kontaktů a spolupráci 
s Hospodářskou komorou Horního Rakouska, Průmyslovou 
a obchodní komorou Dolního Bavorska a mnoha jinými 
zahraničními institucemi. Je to dáno množstvím přeshraničně 
spolupracujících fi rem.

Řeší ředitel JHK také někdy problémy, které by se dotýkaly 
obyvatel Kaplice?
Ano. Mnoho fi rem z Kaplice a okolí je našimi členy a jejich zaměstnanci 
jsou především obyvatelé Kaplice. Dokonce jsme uspořádali společné 
zasedání se zástupci fi rem a zastupiteli. Šlo například o naše zkušenosti 
se zaměstnáváním zahraničních pracovníků a problémů s tím spojených 
i v porovnání s praxí z jiných částí Jihočeského kraje.
Zástupci města se pravidelně účastní některých akcí pořádaných 
Jihočeskou hospodářskou komorou. Například spolku pro výstavbu 
D3 a D4, jsou aktivní ve sdružení doprava a cestovní ruch, řešíme 
společně i budoucnost středního školství v Kaplici.

Ing. Luděk 
Keist

narozen v roce 1962 v Příbrami
ženatý, manželka Dana, syn Lukáš
žije v Kaplici
záliby: turistika, technika všeho 
druhu (letecké modelářství), 
zahrada
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NOVÉ
KONTAKTNÍ MÍSTO

KAPLICE
Kostelní 126

www.re-max.cz

Danuše Stočesová
T: 777 298 027

danuse.stocesova@re-max.cz

Jana Slavíková
T: 605 252 401
jana.slavikova@re-max.cz

   

Realitní služby, jaké si přejete.

makléř
1. stupně

makléř
1. stupně

Österreichs größter
Fotobuch-Produzent

Přidejte se do našeho
HappyFoto - týmu!

HappyFoto GmbH, zH Hrn. Peter Schmolmüller, Marcusstraße 8-10, 4240 Freistadt, Rakousko
tel.: +43 7942 7620033, schmolmueller@happyfoto.at. Děkujeme moc!

Jsme největším rakouským výrobcem fotoknih
se sídlem v nedalekém Freistadtu a

do naší výroby.
Nabízíme vám nástupní mzdu 1300 € hrubého
měsíčně, 14 mezd ročně, 25 dnů dovolené.
Pracovní doba 40 hod./týdně.

Motivační dopis pošlete společně se svým životopisem na následující adresu:

hledáme posily

Největší rakouský
výrobce fotoknih
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Strojírenská společnost ENGEL je světovou jedničkou v produkci vstřikovacích lisů. Naše stroje umí zpracovat plast 
–  vyrábí zubní kartáčky, obaly chytrých telefonů, hračky a řadu dalšího. Přidejte se k nám a staňte se členem týmu 
nadnárodní společnosti. Hledáme zodpovědné, pracovité a týmové kolegy či kolegyně, kteří s námi potáhnou za jeden 
provaz v dynamicky se rozvíjejícím závodě v Kaplici.

PŘIDEJTE SE K NÁM
ZPRÁVY 

Z ENGELU

VOLNÁ MÍSTA VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU:

Náplň práce: Požadujeme:

Náplň práce: Požadujeme:

•  obsluha zařízení a třídění dílů na pracovišti 
automatického skladu STOPA  •  vyskladnění 

a roztřídění dílů po operaci laserování dle 
podkladů řízení výroby  •  práce s PC

Náplň práce: Požadujeme:

•  dokončené SŠ/SOU vzdělání  •  znalost 
práce s technickou dokumentací a PC

•  dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost 

•  kompletní obsluha ohraňovacího lisu 
Trumpf včetně nastavení parametrů stroje 
a nástrojů  •  zajištění pravidelné údržby 

stroje a nástrojů

•  SŠ vzdělání v oboru obráběč kovů,
programátor CNC strojů či mechanik seřizovač  
•  velmi dobrou znalost technické dokumentace 

•  základy CNC programování, praxe 
na ohraňovacích lisech

•  kompletní obsluha zařízení linky práškové 
lakovny  •  obsluha instalace práškových barev  

•  ruční nanášení barvy na díly  •  práce 
s výkresovou dokumentací  •  práce ve 

třísměnném provozu

•  dobrý zdravotní stav  •  flexibilitu, manuální 
zručnost, ochotu učit se novým věcem 
a týmového ducha  •  základní orientaci 

ve výkresové dokumentaci  •  praxe 
na obdobné pozici výhodou

SKLADNÍK AUTOMATICKÉHO SKLADU 

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

www.facebook.com/ENGELCZkariera www.engel.cz

•  zázemí moderního závodu  •  atraktivní mzdu s řadou benefitů, mezi které patří: 
•  13. a 14. plat  •  příspěvek na dopravu a stravování  •  bonus za 100 % docházku  

•  25 dní dovolené  •  sportovní a společenské akce aj.

NABÍZÍME:
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Letošní ročník se stal zatím nejúspěšnějším. Organizátoři akce 
tak budou moci peníze rozdělit hned mezi tři rodiny, které 
každý den bojují za zkvalitnění života svých handicapovaných 
dětí. Nicolasovi z Velešína trpícímu dětskou mozkovou obrnou 
bude pořízena speciální rehabilitační pomůcka motomed, 
sourozencům Míšovi a Anetce z Kaplicka s mentálním pos-
tižením udělají radost na míru sestavené tříkolky a zbývající 
suma peněz pokryje rehabilitační pobyt v Klimkovicích handica-
povanému Petříkovi z Vltavotýnska. 

Také počasí akci přálo. Příjemné polojasno podpořilo sportovní 
výkony, a tak na trati panovala pozitivní nálada. Dětem zajisti-
ly zábavu nafukovací atrakce, malování na obličej nebo jízda na 
elektrokoloběžce a pro všechny bylo připraveno občerstvení  
v podobě domácích specialit.

Jedním z účastníků hlavní běžecké tratě o délce 7,5 km byla  
i Kateřina Španihelová ze společnosti HAUSER: „Římovského 
běhu se účastním pravidelně. Byla jsem překvapená, jak dobře 
se mi běželo i přesto že, tolik netrénuji. Navíc mi připadá skvělé,  

Zaměstnanci firmy 
HAUSER pomáhali
V sobotu 9. června se postavilo na start již 4. ročníku benefiční akce „Římovského běhu pro úsměv“  
téměř 250 běžců. Ti dohromady „vyběhali“ téměř čtvrt miliónu korun pro děti s různým handicapem.  
Běhu se pravidelně účastní také zaměstnanci společnosti HAUSER, kterých se letos přihlásilo více než 50!  
„Pohyb a běh dává lidem radost. Bohužel ne všichni mají tu možnost postavit se na trať a běžet.  
Jsem ráda, že společnost HAUSER prostřednictvím svých zaměstnanců na tyto lidi myslí. Společně tak 
pomohli částkou 10 600 korun ve formě úhrady startovného, a navíc darem ve výši 44 tisíc korun,“ 
poděkovala společnosti HAUSER a jejímu týmu jedna z organizátorek akce Petra Prokešová. 

že udělám něco pro své zdraví, a ještě mám šanci pomoci  
i někomu jinému. Příští rok se určitě i se svými kolegy vrátíme.“ 
Pozitivní odezvy zaznívaly od všech přítomných. „Děkujeme 
všem sponzorům, běžcům, dobrovolníkům i návštěvníkům celé 
akce. Věříme, že naše úsilí má smysl, a že se příští rok opět  
shledáme v Římově za účelem pomoci potřebným,“ pozvala  
Prokešová na další již 5. ročník dobročinné akce. 

Těší nás velký zájem z řad našich zaměstnanců, kteří se  
rozhodli část svého volného času věnovat na pomoc handica-
povaným dětem a jejich rodinám. Je to pro nás krásná vizitka,“ 
shrnul účast zaměstnanců firmy HAUSER personální manažer  
Michal Kropáček. 
                        www.hauser.cz


