
"Kaplice v pohybu" - žádné závodění,
ale radost ze zdravého pohybu  

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na prahu měsíce září

bych rád všechny ob-
čany našeho města
pozval na Kaplické
slavnosti, které se
letos ponesou v duchu

oslav stého výročí založení Českoslo-
venské republiky. Stejně jako my slaví
stoleté výročí i naši rakouští sousedé,
a proto jsme pozvali zástupce partner-
ského města Freistadtu v čele se sta-
rostkou Elisabeth Paruta-Teufer, s níž
při zahajovací ceremonii společně za-
sadíme v  parku lípu přátelství. Už v
pátek mohou děti od 16. hodin v měst-
ském parku vyzkoušet zážitkovou vo-
jenskou stezku "Armáda od dob
Rakouska-Uherska po vznik Českoslo-
venska". V sobotu 1. září zas mohou
všichni návštěvníci v pravé poledne
zhlédnout výcvik rakouských dragounů
na koních. V rámci doprovodného pro-
gramu bude prezentován dobový tábor
rakouské armády z roku 1918, legi-
onáři, polní obvaziště, stanoviště čet-
nictva, výstava zbraní, minomet ad.
Samozřejmě nebude chybět ani tra-
diční průvod městem v dobových kos-
týmech z počátku 1. republiky.

Oprava ulice Linecké se bohužel pro-
táhne až do konce měsíce září, ale po-
těšující zprávou je, že se podařilo najít
další finanční prostředky a opravit i
část ulice Omlenické, takže při dalších
rekonstrukcích už nebude žádným
způsobem narušena křižovatka těchto
ulic. Z tohoto důvodu bude i nadále
platná uzavírka a obslužnost zastávek
z ul. Bezručova dle stejných jízdních
řádů platných v době uzavírky. Je nám
jasné, že komplikace nastanou 3. září
s počátkem nového školního roku, a
proto bych touto cestou rád požádal
rodiče žáků obou základních škol, aby
co nejvíce omezili průjezd touto lokali-
tou i případné parkování v ní. Dohled
nad bezpečným provozem zajistí tra-
dičně Městská policie Kaplice.

pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Jan Bohdal

V sobotu 15. září dopoledne proběhne
na atletickém stadionu ZŠ Školní spor-
tovní akce s doprovodným programem,
zaměřená na rodiny s dětmi. Zváni jsou
všichni zájemci bez ohledu na věk či spor-
tovní zaměření a samozřejmě i ti, kteří te-
prve váhají, zda si nějaký sport
vyzkoušet. Iniciátorem je město Kaplice a
cílem je ukázat občanům města možnosti
sportovního vyžití na veřejných sportoviš-
tích, která lze na území města využívat
buď zdarma nebo za poplatek provozova-
teli, např. místním školám. „Přijďte si vy-
zkoušet svou výkonnost. Nemusíte s
nikým závodit. Prostě si můžete nechat
změřit výkony ve čtyřech základních atle-

tických disciplínách a otestovat úroveň
svých pohybových schopností ve skoku,
hodu a v běhu na krátkou i delší trať," zve
na sportovní akci místostarosta Libor
Lukš, který se ujal role pořadatele. Kromě
sportovních výkonů se účastníci mohou
dozvědět zajímavosti o voroplavbě (spla-
vování dřeva po vodě), která má také na
Kaplicku historický otisk a s bývalým zá-
vodním veslařem si vyzkoušet veslování
na profesionálních trenažerech. Pořada-
telé připravují také atrakce, jako lezeckou
stěnu či exhibici na novém streetworkou-
tovém hřišti, které se nachází v těsné blíz-
kosti školního atletického stadionu.
"Odměnou bude každému účastnický list,
na kterém budou zaznamenány dosažené
výkony. Snaha o jejich vylepšení by mohla

být potřebnou motivací
k zvýšení fyzické akti-
vity pro všechny členy
rodiny v průběhu celého
roku. To by bylo v době,
kdy zejména mladší ge-
nerace tráví velké
množství času nad di-
spleji telefonů a počí-
tačů, velice žádoucí a
prospěšné," připomíná
Libor Lukš s tím, že na
sportovním dopoledni
dostanou prostor také
prezentace místních
sportovních oddílů, s je-
jichž zástupci se mohou
rodiče přímo domluvit
na případném zapojení
svých dětí do jejich
sportovních programů.
Ideální začátek školního
roku, co říkáte?
Co? 
KAPLICE V POHYBU
Kdy? 
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 
OD 9:00 DO 13:00
Kde? 
ATLETICKÝ STADION ZŠ
ŠKOLNÍ KAPLICE 
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pokračování ze str. 1
V uplynulých dnech se nám podařilo

dokončit propojení polní cesty od kou-
paliště s cestou k zámečku, čímž nám
vznikla velmi zajímavá odpočinková
zóna nejen pro sportovce, ale i rodiny
s dětmi. Dlouhodobě se potýkáme s
růstem dopravních prostředků ve
městě a s ním spojenou potřebou
počtu parkovacích míst. Nejkritičtější
situace je na našich sídlištích, a tak
jsme se rozhodli v letním období roz-
šířit parkovací plochy v sídlišti Na Vy-
hlídce. Stejný problém nás v
budoucnu čeká i v lokalitě ulice Šu-
mavská, vzhledem k zástavbě ne-
bude řešení zrovna jednoduché a
přinese mnohé komplikace.

S podzimním obdobím se váže i
tvorba nového rozpočtu, který by měl
vycházet z reálných příjmů. Je třeba
si uvědomit, že díky konjunktuře se
nacházíme v období finančně přízni-
vém, a proto jako správní hospodáři
myslíme i na doby horší. Plánované
výdaje koncipujeme tak, aby se
město nezadlužovalo, naopak se sna-
žíme v maximální míře využívat do-
tační programy. Důkazem toho je
velká investiční rozpracovanost, např.
zateplení veřejných budov, oprava
chodníků, rozšíření kapacity mateřské
školy ad. Připravovaný rozpočet
města bude schvalovat nově zvolené
zastupitelstvo vzešlé z říjnových ko-
munálních voleb.

V závěru bych rád popřál všem
žákům i studentům úspěšný vstup do
nového školního roku a učitelům i ro-
dičům pevné nervy. 

S přáním krásných zářijových dnů
Váš starosta Pavel Talíř

Slovo z radnice

Starosta města KAPLICE podle § 29 zá-
kona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva města se
uskuteční: dne 05. října 2018 od 14:00
do 22:00 hodin

dne 06. října 2018 od 08:00 do
14:00 hodin

POZOR: nově okrsek č. 5 Dům chráně-
ného bydlení – Blansko čp. 66 (dříve kni-
hovna Blansko)

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je místnost: 
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771
pro voliče s TP: 1. máje čp. 758-771, Míru
čp. 772-775, osady Hubenov 

ve volebním okrsku č. 2 je místnost:                             
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. 1. máje čp. 771
pro voliče s TP: Míru čp. 744-757, 366,
770, 1. máje 776, 777, v osadě Žďár čp.
17, 18, 19, 20, 22

ve volebním okrsku č. 3 je místnost:                             
ZŠ FANTOVA - školní jídelna, ulice
Gen. Fanty čp. 446
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 512-530,
541-543, 645, 734, Pod Vyhlídkou 920 a
Blansko čp. 102

ve volebním okrsku č. 4 je místnost:                             
ZŠ FANTOVA - školní jídelna, ulice
Gen. Fanty čp. 446
pro voliče s TP: Na Vyhlídce čp. 496-511,
Českobudějovická čp. 35, 79, 264, 265,
267-271, 279, 281-285, 287, 288, 300,
306, 307, 313, 314, 317, 321, 326, 329,
374, 396, 409, 667, 778, 846, Malšské
údolí 

ve volebním okrsku č. 5 je místnost:                               
DŮM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ - Blan-
sko čp. 66
pro voliče s TP: v osadách Blansko a Hra-
diště

ve volebním okrsku č. 6 je místnost:                               
GYMNÁZIUM, SOŠE A SOU KAPLICE –
učebna biologie, ulice Linecká čp. 368
pro voliče s TP: Bělidlo čp. 72, 101, 102,
111, 114, 116-118, 180, 642, 845, Pohor-
ská čp. 82, 86, 93-95, 100, 103, 105,
148, 160, 181, 182, 249, 250, 256, 280,
290, 399, 410, 418, 420, 430, 431, 471,
472, 474-478,489, 863, 865, 866, 919,
934, Březová 899, Šumavská, Jabloňová,
Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku,
Polní, Lipová, Smrková, Osiková, v osa-
dách Mostky, Dobechov, Květoňov

ve volebním okrsku č. 7 je místnost:                               
MěÚ KAPLICE – volební místnost,
ulice Náměstí čp. 70 (vchod z Kostelní
ulice)
pro voliče s TP: Dlouhá, Pivovarská, Po-
břežní, K Malši, Horská, Nové domovy,
Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kos-
telní, Náměstí, Farské náměstí, Českobu-
dějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-40,
312, 335, 359, 373, 448, 741, Bělidlo čp.
87-90, 92, 96-99, 106-110, 119, 120,
369, 669 Linecká čp. 1-4, 14, 20-23, 216-
220, 305, 332-334, 336, 337, 340, 343,
345, 348-351, 353-358, 360, 368, 388,
389, 390-392, 413-415, 427, 432, 434,
669, 843, 896, Pohorská čp. 104, 121,
122, 139-147, 149, 289, 302, 668

ve volebním okrsku č. 8 je místnost:
GYMNÁZIUM, SOŠE A SOU KAPLICE –
školní jídelna, ulice Linecká čp. 368
pro voliče s TP: Linecká čp. 230, 259,
260, 263, 266, 295, 304, 310, 318, 363,
376, 377, 383-386, 400, 404, 439, 457,
458, 484-488, 644, 646, 647, 816-829,
847, 848, 851, 854-857, Omlenická, Nové
Domky, Bezručova, Gen. Fanty, Školní,
SNP, Březová, Samota 

ve volebním okrsku č. 9 je místnost:
HASIČSKÁ ZBROJNICE POŘEŠÍN čp.
70
pro voliče s TP: v osadách Pořešín, Poře-
šinec, Rozpoutí, Žďár

————————————————————-

3. Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky nebo jiného státu, jehož
příslušníci jsou oprávněni na území ČR
volit podle § 4 odst. 1 zákona o volbách
do zastup. obcí. Totožnost a státní občan-
ství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství, nebude mu hlasování umožněno. 

5. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu volební ko-
mise hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy volební komise.

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí 

Pavel Talíř, starosta města

Prodloužený 
termín stavebních
úprav v ul. Li-
necká a v části 
ul. Omlenická

Vážení spoluobčané, 

termín stavebních úprav komunikace
v části ulic Linecká a Omlenická byl
vzhledem k rozšíření předmětu díla
prodloužen do konce měsíce září le-
tošního roku. Z tohoto důvodu bude i
nadále platná uzavírka a obslužnost
zastávek z ul. Bezručova dle stejných
jízdních řádů platných v době uza-
vírky. Tyto jízdní řády jsou uvedeny
na webových stránkách:
 www.busem.cz

Informace pro občany 
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Společnost

Ve dnech 26.3. – 30.4.2018 proběhlo
dotazníkové šetření mezi uživateli Charitní
pečovatelské služby za účelem dalšího
zkvalitňování poskytovaných služeb a z
důvodu zjištění zájmu o rozšíření provozní
doby sociální služby. Pracovníci Charitní
pečovatelské služby rozdali uživatelům
celkem 114 dotazníků spokojenosti. Ná-
vratnost vyplněných dotazníků byla 48%
(celkem tedy 55 dotazníků). 

Na základě zjištěných informací budou
všichni uživatelé znovu seznámeni s na-
bídkou a posláním Charitní pečovatelské
služby, se svými právy a povinnostmi, s
možností stěžovat si, dávat podněty a při-
pomínky a s postupem při podávání stíž-
ností, podnětů a připomínek. Dále budou
seznámeni s vnitřními pravidly Charitní
pečovatelské služby a rovněž budou
znovu seznámeni s kontakty na své klí-
čové pracovníky a na ostatní pracovníky
Charitní pečovatelské služby. Pracovnice
Charitní pečovatelské služby budou znovu
seznámeny s etickým kodexem pracov-
níku Charitní pečovatelské služby a se zá-
sadami Charitní pečovatelské služby.

Vzhledem ke skutečnosti, že 7 uživatelů
uvedlo, že vyžadují pomoc pečovatelské
služby také v úkonech, které sami zvlá-
dají, a 1 uživatel uvedl, že neví, zda vy-
žaduje pomoc pečovatelské služby také v
úkonech, které sám zvládá, bude kladen
větší důraz na zjišťování nepříznivé soci-
ální situace a oprávněných potřeb během
jednání se zájemcem o službu a během
místního šetření. Dále bude pečlivě pře-
hodnocována nepříznivá soc. situace a
potřeby stávajících uživatelů pečovatelské
služby v průběhu samotného poskytování
soc. služby, kontrolních místních šetření a
revizí individuálních plánů. 

Pracovnice Charitní pečovatelské služby
budou s výsledky dotazníkového šetření a
návaznými kroky seznámeny na nejbližší
poradě týmu Charitní pečovatelské služby. 

Pouze 5 respondentů cítí potřebu rozší-
ření pracovních hodin pečovatelské služby
na večery ve všední dny, případně na
volné dny – soboty, neděle a svátky. Pop-
távka prozatím není tak veliká, aby byl
provoz pečovatelské služby rozšířen o so-
boty, neděle a svátky. Potřebu zajištění
pečovatelské služby během těchto dní,
případně i ve večerních hodinách ve
všední dny budeme i nadále sledovat u
uživatelů i zájemců o službu.

Jeden uživatel uvedl, že pečovatelská
služba je nespolehlivá, že pečovatelky ne-
zvednou telefon. V případě, že pečova-
telka nezvedne telefon, zavolá zpět, až to
bude možné. Pečovatelky pracují v te-
rénu, zajišťují péči jiným uživatelům, pří-
padně řídí automobil a nemohou
telefonovat.

Jeden uživatel uvedl, že hodnotí zá-
porně, že: „Pečovatelky s ním nepromluví,

než nejnutnější“. Pečovatelky pracují
podle předem stanoveného harmono-
gramu a péči uživatelům poskytují na zá-
kladě nasmlouvaných úkonů, které si
uživatelé hradí. Během dne poskytují péči
více uživatelům v terénu, pečovatelka
provede potřebnou péči u uživatele a pře-
misťuje s k dalšímu uživateli, který má
sjednanou péči a již na pečovatelku ve
sjednaný čas čeká. Pečovatelky se v rámci
své pracovní doby věnují také potřebné
administrativě spojené s poskytováním
sociální služby. Z toho důvodu nemají pro-
stor trávit s uživateli více času, než je pře-
dem domluveno ve smlouvě či
individuálním plánu uživatele. Popovídání
s pečovatelkou je možné si sjednat v
rámci fakultativního úkonu Dohled nad
dospělým uživatelem, který uživatel
hradí. 

K vyjádření se ke kvalitě stravy, kdy 1
uživatel uvedl, že „oběd je drahý, jsou
malé porce a někdy jsou nekvalitní“, 1
uživatel uvedl, že „by mohly být větší
porce od Foitlů“ a 2 uživatelé upozornili na
záměny obědů.  Uživatelé kvalitu stravy
často zaměňují s kvalitou soc. služby.
Charitní pečovatelská služba je pouze
zprostředkovatelem dovozu jídla mezi vý-
vařovnou a uživatelem. Vzhledem k tomu,
že v prvním případě nebyla uvedena kon-
krétní vývařovna, není možné daný poža-
davek ohledně ceny, množství a kvality
stravy předat. Charitní pečovatelská
služba průběžně zjišťuje spokojenost uži-
vatelů s dováženou stravou z dané výva-
řovny, v případě narůstajících stížností
nabízí alternativní vývařovnu s ohledem
na dostupné možnosti. 1 uživatelka
uvedla, že není spokojená se změnou do-
vážených obědů, že jí nechutnají. Byla by
ráda, kdyby se opět dovážel oběd z Kap-
lice od pana Pučegla, že to bylo chutné
teplé jídlo. Uživatelé mají na výběr vždy
ze dvou vývařoven dle dostupných mož-
ností. 

Výsledky Vyhodnocení dotazníkového
šetření mezi uživateli Charitní pečovatel-
ské služby – březen 2018 jsou zveřejněny
na nástěnkách Charitní pečovatelské
služby v DPS Novohradská, DPS Blansko
a DPS ve Velešíně a dále na webových
stránkách Charity Kaplice.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi
uživateli Charitní pečovatelské služby 

Kateřina Žižková, Ivana Žáčková

Městská knihovna 

7. 9. 2018 od 18 hodin 
v Kostele sv. Petra a Pavla
Vystoupení souboru Žestě 200
Soubor Žestě 200 vznikl v roce 2008 z
řad nadšených profesionálů, pedagogů
i amatérů většinou s mnohaletou praxí
v různých orchestrech a komorních
souborech. Členové orchestru jsou z Č.
Budějovic a okolí. Soubor se věnuje
především vážné hudbě, svým oblíbe-
ným klasikům jako je J. S. Bach, G. F.
Händel atd., ale nevyhýbá se ani popu-
lárním skladbám.

25. 9. 2018 od 17 hodin 
v městské knihovně
Dílna drátkování
Zveme vás na příjemně a užitečně
strávené odpoledne s lektorkou paní
Exlovou, naučíme se drátkovat různé
předměty. Budeme k tomu potřebovat
špulku včelařského drátu šíři 0,5 -0,7
mm, předmět k odrátkování (kamínek,
láhev), popř. korálky. Zájemci se pro-
sím hlaste v knihovně, na tel. 380 312
641 nebo knihovna@mestokaplice.cz.
Počet účastníků je omezen. Těšíme se
na Vás.

Připravujeme na říjen:
4. 10. 2018 od 17 hodin 
v městské knihovně
Beseda Schwarzenberský plavební
kanál historie a současnost
Sejdeme se s panem ing. Hynkem Hla-
díkem, plavebním ředitelem. 

9. 10. 2018 od 17 hodin 
v městské knihovně
Setkání se stylistkou a vizážistkou
Danou Beranovou, která poskytuje
kompletní služby na profesionální
úrovni pro ženy i muže. Poradí vám s
oblečením pro jakoukoliv příležitost,
pomůže při výběru oblečení i doplňků.
Spolupracuje s mnoha reklamními
agenturami, časopisy, filmaři a foto-
grafy aj. Zájemci se prosím hlaste v
městské knihovně, na tel. 380 312 641
nebo knihovna@mestokaplice.cz,
počet účastníků je omezen.

Nabízíme balení knih pro školáky
(různé formáty).   

Touto cestou bychom rádi poděkovali
Pohřební službě Maurenc a hlavně paní
Andree Maurencové za profesionální a cit-
livý přístup a pěkné rozloučení s naším
tatínkem a dědečkem, panem Přemyslem
Pavlíkem. Také všem, kdo se s ním přišli
rozloučit, za projevy soustrasti a za kvě-
tinové dary. 

Rádi bychom
poděkovali 
Rodina Pavlíkova

KAPLICKÝ
UŠÁK

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 
V MĚSTSKÉM PARKU
19. - 20. ŘÍJNA 2018
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Společnost 

Ve dnech 11. až 15. srpna se konala ve
výstavní hale ve Freistadtu zážitková vý-
stava spojená s veletrhem, tematicky za-
měřená na kámen, granit a dřevo. Na
pozvání města Freistadt se jí po všechny
dny se svou prezentací zúčastnilo i Město
Kaplice, zastoupené KIC Kaplice. V našem
stánku jsme zvali jak do našeho města,
za místními zajímavostmi, na slavnosti a
možná trochu kuriozně do Galerie Kram-
pus, kde vystavujeme masky z Rakouska.
Prostřednictvím reprezentativních propa-
gačních materiálů jsme také propagovali
celé Jižní Čechy. 

V neděli 12. srpna byl do Kaplice vypra-
ven rakouský autobus pro 28 českých
návštěvníků, kteří si mohli jet užít jak
procházku po veletržních stanech, vý-
stavu působivých monumentálních hor-
ských křišťálů, tak i prohlídku města
Freistadt a muzea. Za KIC a Město Kaplice
děkujeme panu Bernhardu Rieplovi za
zprostředkování zajímavé exkurze i vý-
stavních prostor ve výstavní hale. 

KIC Kaplice

Do Kaplice i do Jižních Čech jsme zvali návštěvníky rakouského
veletrhu ve Freistadtu

Vím, že si touto dobou všichni užíváme
horkého léta a starosti jdou stranou. Přesto
jsem se zamyslela nad jednou věcí. Před
rekonstrukcí náměstí byla v jeho dolní části
informační tabule pro turisty, z které se do-
zvěděli užitečné informace nejen o Kaplici.
Když byla rekonstrukce náměstí hotova, a
ptala jsem se po tabuli, bylo mi řečeno, že
na náměstí být nemůže a bude posléze
umístěna k infocentru v Linecké ulici. Jsem
letitý turista a ve většině měst jsou info-
centra včetně turistických značek na ná-
městí.

Když už se nepodařilo infocentrum umístit
na náměstí, proč tam nemít alespoň infor-
mační cedule. Jaké bylo mé překvapení,
když se na náměstí objevil poutač na galerii
Krampus (což také schvaluji), ale zase mě
to přivedlo na myšlenku, proč by tu ne-
mohla být i ta informační cedule.

Další postřeh okoukaný z ciziny. Kaplice
má statut ,,památkové zóny“, proč neozna-
čit historicky významné stavby cedulemi s
vícejazyčným popiskem, aby se turisté o
našem městě něco dozvěděli.

Dále by stálo za to lépe označit i velmi
pěknou odpočinkovou zónu a to jak koupa-
liště, tak přilehlou cyklostezku..

Nerada bych, aby tento článek vyzněl
jako kritika, ale zajímal by mě názor města
a občanů. Někdy se přes velké investice
přehlížejí drobnosti, ale vše dohromady
může tvořit zajímavý celek.  

Informační cedule 
v Kaplici 
Marcela Soukupová

Vážení spoluobčané ve dnech 5. – 6. října
2018 proběhnou volby do Zastupitelstva
města Kaplice. Chtěli bychom v několika
bodech zhodnotit předešlé období a plnění
našeho volebního programu.

+ Podařilo se zvýšit kapacitu mateřských
škol  

+ Proběhla modernizace a dovybavení za-
řízení základních škol

+ Zajistilo se spolufinancování nezbytně
nutných finančních prostředků pro posky-
tování sociálních služeb v Kaplici

+ Provádějí se rekonstrukce zastaralého
bytového fondu na byty 

+ Byla zřízena další místa na kontejne-
rová stání na recyklaci odpadu

+ Podporujeme MAS Pomalší a Destinace
Novohradsko – Doudlebsko

+ Na městských komunikacích byly insta-
lovány další bezpečnostní prvky

+ Bylo dokončeno pódium v Městském
parku, které se zároveň dá využívat jako
letní kino

+ Podporujeme rozvoj městské knihovny
a využívání veškerých jejích nových audi-
ovizuálních možností

- Je pravda, že řadu bodů našeho voleb-
ního programu se dosud nepodařilo reali-
zovat, ale jsme tu pro Vás a s Vámi a Vaší
podporou to můžeme a umíme změnit.
Více na našem fb. čssd kaplice.

Děkujeme za podporu a přízeň, kterou od
Vás máme.

MO ČSSD hodnotí
2014 - 2018 
MO ČSSD 

Stánek ve freistadtské výstavní hale

Z procházky městem...
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Po lednovém zranění se Tomáš Kratoch-
víl vrátil na závodní dráhu. Tříměsíční tré-
ninkový výpadek byl znát. Tréninkové
dávky se musely postupně zvyšovat. Nej-
větší problémy byly (a jsou) s rozběhem
a trefením “prkna”. Na rozdíl od minulých
sezón byl trénink zaměřen pouze na skok
daleký. Tomáš nestartoval na tolika závo-
dech, ale pečlivě si je, po poradě s trené-
rem, vybíral.  

Letní sezónu odstartoval vítězstvím v
dálce na 1. kole 1. ligy mužů. Výkon 696
cm byl v úvodním závodě velice dobrý.
Svoji lepšící se formu zúročil  na meziná-
rodním Memoriálu Ludvíka Daňka v Tur-
nově. Zde se Tomáš probojoval mezi
dospělými do finále a skokem za sedmi-
metrovou hranici splnil limit pro účast na
mistrovství Evropy do 17 let.

ME se konalo maďarském Gyoru. Tomáš
se vrátil z ME se smíšenými pocity. Ve vy-
rovnaném finále, kde každý mohl porazit
každého, skončil na 5. místě (4 cm od
bronzu, 10 cm od stříbra,…).  Škoda 2.
přešlápnutého pokusu. Čistá délka skoku
byla kolem 780 cm a  to stačilo by na
jasné vítězství v soutěži (https://www.in-
stagram.com/p/BlPwSTtjeph/?taken-
by=tomikratochvil_lj). I tak si Tomáš
dokázal, že ve své věkové kategorii patří

do špičky mezi evropskými skokany. Na
základě výsledků z ME byl nominován na
3. letní olympijské hry mládeže do Buenos
Aires. 

V argentinské metropoli má každý kon-
tinent stanovený počet účastníků v dané
disciplíně. Evropa může vyslat do dálkař-
ského sektoru šestici nejlepších dálkařů,

kteří se počátkem října střetnou s abso-
lutní dálkařskou světovou špičkou. A
Tomáš bude při tom.

V průběhu září se sice Tomáš zúčastní
některých závodů, ale příprava bude sou-
středěna na říjnový start na OH mládeže
v Argentině. 

Úspěch na ME v atletice

Vladimír Kratochvíl

Společnost

Zápisy do ZUŠ probíhaly od dubna do
června, žáci studující i nově přijatí – do-
mluvte si se svými vyučujícími rozvrhy
hodin na školní rok. Rozvrh je nutné do-
mluvit do 7.9.  Výuka kolektivních před-
mětů (hudební nauky, soubory) začne v
týdnu od 10.9.

Od října budou probíhat kurzy:
• Divadelní škola – „SHAKESPE-

AROVY DĚTI“ pod vedením režiséra a
dramaturga Městského divadla Český
Krumlov MgA. Jaromíra Hrušky, určena
jednak mladším dětem od 6 do 10 let a
pak i starším od 11 do 14 let.

• Hudební hrátky pro děti 4 – 6 let
(lektorka Markéta Nová) 

• Výtvarka pro nejmenší - děti 4 – 6
let (lektor Mgr. Václav Kahovec) 

• Pěvecký sbor – mohou navštěvovat i
děti, které nejsou žáky školy, pouze jako
kroužek (bez dalších vyučovacích před-
mětů v ZUŠ)

• Přípravné kurzy ke studiu na ško-
lách s talentovou zkouškou

Informace o kurzech budou upřesněny
na webových stránkách školy.

Stručně – úspěchy žáků výtvarného
oboru v uplynulém školním roce:

Podzimníček (DDM) - Amy Fuchsíková
(V. Kahovec) / 1. místo kat. do 6 let

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž
Lidice
Nguyen Van Anh (13 let) / čestné uznání
(I. Friessová-Staneva)
Hrabánková Kateřina (7 let) / čestné
uznání (I. Friessová-Staneva)
Kahovcová Anna (11 let) / čestné uznání  
(V. Kahovec)

Požární ochrana očima dětí
krajské kolo:
Drhovská Alice / 1. místo (V. Kahovec)
Viktor Vovk / 2. místo (I. Friessová-Sta-
neva)
Eva Jaklová / 1. místo (I. Friessová-Sta-
neva)
Leona Bláhová / 2. místo (I. Friessová-
Staneva)
celostátní kolo:
Alice Drhovská / 3. místo

Stopy v nás (DDM + ZUŠ)
do 6 let
1. místo / Amy Fuchsíková (V. Kahovec)

7 - 10 let 
2. místo / Anna Šicnerová (V. Kahovec),
Anna Pučeglová (I. Friessová-Staneva)
3. místo / Bára Kahovcová (V. Kahovec),
Sabrina Vatlavicová (I. Friessová-Sta-
neva)
čestné uznání / Rozálie Beránková (I. Fri-
essová-Staneva)
11 - 14 let
1. místo / Anna Kahovcová (VK V. Kaho-
vec)

MenART - nadační fond Magdaleny Ko-
žené, který stojí za celostátní přehlídkou
základních uměleckých škol ZUŠ Open,
uspořádal 1. ročník stipendijního pro-
gramu mentoringu uměleckého vzdělá-
vání MenART. Tento program nabízí dvojici
student ZUŠ – pedagog ZUŠ stipendium v
rámci uceleného programu spolupráce s
mentory – výraznými uměleckými osob-
nostmi. Přihlášky z celé republiky hodnotil
poradní tým Nadačního fondu, výsledný
výběr účastníků stipendijního programu
podléhá osobnímu rozhodnutí mentora.
Do programu byla vybrána Anna Kahov-
cová se svým učitelem Mgr. Václavem Ka-
hovcem, mentorem bude výtvarník Milan
Cais.

Další informace na www.zuskaplice.cz

Základní umělecká škola informuje  

Anežka Opekarová, ZUŠ Kaplice
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Sport

Milovníci vete-
ránů si přijdou
na své v sobotu
8. září. Do kap-
lických ulic se
vrátí stroje,
které psaly

automobilovou historii. Devátý ročník
South Bohemia Classic, mezinárodní seti-
nové rallye klasických a sportovních vozů,
sem zavede díky premiérové Grand Prix
Kaplice více než 140 posádek z jedenácti
zemí světa.

Program „Velké ceny“, konané po vzoru
závodů Formule 1, začne ve 13 hodin ukáz-
kovými jízdami sportovních aut, chybět ne-
bude výstava veteránů ani komentovaný
program. Hodnotné skvosty začnou do
centra města přijíždět kolem půl druhé od-
poledne ve směru od Blanska, krátce se za-
staví v časové kontrole před radnicí u
Kavárny Pod věží a potom už se začnou
řadit na startovní rošt.

Úkolem účastníků, startujících ve zhruba
minutových intervalech, bude dodržovat na
měřeném polookruhu, který povede z Ná-
městí do Českobudějovické, Horské a Li-

necké ulice, maximální rychlostní průměr
30 kilometrů za hodinu. K vidění budou le-
gendární, ale i méně známé značky – jme-
nujme například Jaguar, MG,
Mercedes-Benz, Cadillac, Austin Healey,
Ferrari, Chevrolet, Porsche, Škoda, Wolse-
ley, Rover nebo Triumph. Vstup je pro
všechny diváky zdarma.

IX. South Bohemia Classic 2018, největší
akce svého druhu na území České repu-
bliky, odstartuje v pátek v 17:15 na česko-
budějovickém náměstí Přemysla Otakara
II. Trasa dále vede přes Hlubokou, Holašo-
vice, Chvalšiny, Český Krumlov a Přídolí až
do cíle prvního dne v Hotel Resortu Relax v
Dolní Vltavici. Během sobotní etapy po-
sádky pojedou kolem Vltavy do Rož-
mberku, zavítají do Rakouska,
Novohradských hor, Borovan a také vy-
stoupají na vrchol Kramolína ke Stezce ko-
runami stromů.

Grand Prix Kaplice si v sobotu 8. září od
12 do 16:45 hodin vyžádá úplnou uzavírku
výše zmíněných ulic. Další informace
včetně kompletního seznamu přihlášených
najdete na www.southbohemiaclassic.cz.

IX. South Bohemia Classic 2018 se koná
pod záštitou starosty města Kaplice Mgr.
Pavla Talíře.

Automobilové veterány pojedou Grand
Prix Kaplice
Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Večerní běh Kaplicí
20. září 2018
od 16.00 hodin 

náměstí v Kaplici
registrace na místě od 14.30
registrace dospělých do 17.15 
předpokládaný start v 17.30 



Libor Lukš
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Sport

„Kaplický beach na koupáku“

4. 9. 2018 14 km
Šejby
Autobusem z aut. nádraží v 6:30 do
Benešova nad Černou – Horní Strop-
nice. Trasa: Horní Stropnice – po
cyklo 34 – Dlouhá Stropnice – na mo-
drou – Šejby – Dobrá Voda – po čer-
vené Horní Stropnice, bus ve 13:25                   

11 .9. 2018  10 km                                  
Velešínský hrad                                                                      
Autobusem od školy v 7:55 do Vele-
šína na Vrších. Trasa: Velešín – Se-
dlce – hrad Velešín – Svatý Ján nad
Malší – Ločenice          autobus

18. 9. 2018 9 km
Opatská stezka 
– Mariánská vyhlídka
Autobusem od školy v 6:10 na ná-
draží ČD, vlakem v 6:40 do Rybníka
– Vyššího Brodu. Trasa: Vyšší Brod –
po žluté na zelenou – Mariánská vy-
hlídka – křížová cesta – Vyšší Brod,
autobus ve 13:05

25. 9. 2018   14 km                                 
Kleť
Autobusem od školy v 5:25 do Če-
ského Krumlova, v 6:30 do Brloha –
Nová Hospoda. Trasa: Nová Hospoda
– Rohy – po modré – Kleť – po zelené
– Český Krumlov, autobus ve 12:45,
14:25

Jindra Vávrová

Program TJ Cíl

V sobotu 15. srpna se za podpory města
Kaplice na kurtech v areálu kaplického
koupaliště uskutečnil 1. ročník turnaje
trojčlenných družstev v beachvolejbalu
pod názvem „Kaplický beach na kou-
páku“. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev.
Každé družstvo si systémem „každý s
každým“ zahrálo 4 zápasy na 2 vítězné
sety.  Přestože počet přihlášených druž-
stev umožnil, že si „Nadšení amatéři“
mohli zahrát proti „Skoro profíkům“, bylo
konečné pořadí v turnaji vyhlášeno podle
předem daných kategorií a každý jednot-
livec si tedy za svůj výkon odnesl zaslou-
ženou medaili a každé družstvo pak
diplom a jednu z cen, kterou všechna
družstva dodala ve formě startovného.

Turnaj ukázal, že zájem o tento krásný
letní sport v Kaplici a okolí existuje napříč
všemi věkovými i výkonnostními katego-
riemi a je tedy velký předpoklad, že plno-
hodnotná „beachová“ sezóna na
dokončených kurtech v příštím roce při-
láká víc zájemců.

Poděkování za účast a gratulace za
umístění v 1. ročníku turnaje patří v ka-
tegorii „Nadšení amatéři“ družstvům TÉ
NANU TÉTA za 1. místo, družstvu BOMBA
K TYČI za 2. místo a za 3. místo družstvu
KOMÁŘI SE ŽENILI. V kategorii „Skoro
profíci“ se na 1. místě umístilo družstvo
ŠTĚPÁNCI před RŮŽOVÝMI KRÁLÍČKY. Na
2. ročník, který proběhne 17.8. 2019 Vás
za pořadatele srdečně zve, a na účast dal-
ších beachvolejbalových nadšenců se těší
Libor Lukš.

Kde: Sportovní hala – ZŠ Školní
Kdy: pondělí   19:00 – 20:00 hod.

středa    19:00 – 20:00 hod.

Cena: Kč 40,-- /lekce, 
mládež do 15ti let včetně zdarma.

S sebou karimatku, pití a sportovní
boty, které nečerní podlahu. Přijďte si
protáhnout tělo a nabít se dobrou nála-
dou. Cvičení je vhodné i pro začáteč-
níky. Těšíme se na viděnou.

Začínáme v pondělí 03.09.2018.

TJ Spartak Kaplice - sport pro všechny

Aerobik a posilování
– Petra Švarcová

Od září se přidej k nám!

Tréninky v Kaplici: 
každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin

v tělocvičně Gymnázia 
(zadní vchod ze dvora).

Začínáme 10. září 2018. 
www.tajky.cz 

Taekwon-Do v Kaplici
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1. – 13. 9. 
DOVOLENÁ  

14.9.2018, pátek, 20.00, akční                 
UPGRADE
Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal ne-
patrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlast-
ních nohou. Aby se mohl pomstít.
Vstup 120,- Kč  (100 min., titulky)

15.9.2018, sobota, 14.00, pohádka, mimo-
řádné promítání
MALÁ ČARODĚJNICE      
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce
podívat na slavný sabat, který se koná na vzdá-
lené hoře. Její společník, starý moudrý havran
Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čaroděj-
nice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta
za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka
baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát
dobrou čarodějkou… 
Vstup 120/100,- Kč  (100 min., dabing)

15.9.2018, sobota, 17.00, akční          
PREDÁTOR: EVOLUCE 3D
Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací
na Zemi. Jsou ještě silnější a chytřejší než kdy
předtím, protože se geneticky zdokonalili po-
mocí DNA jiných druhů. Když jeden kluk náho-
dou zaviní jejich návrat na zemi, je poslední
šancí lidstva už jen posádka šílených ex-vojáků
a jedna mladá vědkyně. Jen ti mají šanci zabrá-
nit našemu vyhubení.
Vstup 150,- Kč   

16.9.2018, neděle, 16.00, pohádka
KUBÍK HRDINA  
Mladý kulík zlatý má problémy naučit se létat a
migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S
pomocí několika kamarádů je schopen přežít ve
světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován
jako hrdina...
Vstup 120/100,- Kč  (90 min., dabing)

16.9.2018, neděle, 19.00, akční   
ALFA      
Velkolepé dobrodružství z poslední doby ledové
v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který
se vypravil na svůj první lov, utrpí zranění a je
ostatními zanechán napospas osudu. Když se
probere, zjišťuje, že je zraněn a sám – je nucen
naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině.
Ale podaří se mu ochočit si osamělého vlka a
postupně se naučí spoléhat se jeden na dru-
hého… 
Vstup 120,- (90 min.) 

19.9.2018, středa, 19.00, film ČR 
VŠECHNO BUDE      
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho dva-
náctiletý kamarád podniknou cestu za svobo-
dou. Mára ukradne auto a svými průšvihy
ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na
útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou
svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do
okamžiku, kdy Máru chytne policie… 
Vstup 120,- Kč  (90 min.) 

20.9.2018, čtvrtek, 20.00, film ČR
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
Nezávazný způsob života charismatického cy-
nika Karla (J. Langmajer), šéfredaktora časo-
pisu Playboy, šovinisty a sarkastického

sympaťáka utrží jednoho dne hned několik ran.
Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s
nejlepším kamarádem (M. Hádek) se opije a v
dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou,
protože „ženský to mají v životě mnohem jed-
nodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno
zjistí, že se následkem noční alkoholické „jízdy“
a zásahem vědmy stal ženou (A. Polívková)… 
Vstup 130,- Kč (95 min.)       

21.9.2018, pátek, 17.00, HUDEBNÍ VEČER
JUST KINOKAVÁRNA

22.9.2018, sobota, 16.00, rodinný film
KRYŠTŮFEK ROBIN
Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání a už
docela zapomněl na své idylické dětství strá-
vené s medvídkem Pú. Když se však s nyní po-
trhaným a ošuntělým Púem opět setká, jejich
přátelství znovu vzplane a připomene Kryštůf-
kovi nekonečné dny dětských radovánek a hrá-
tek… 
Vstup 100,- Kč  (100 min.)

22.9.2018 sobota, 19.00, dobrodružný
ALFA 3D    
Mladý lovec z doby ledové a osamělý vlk se sta-
nou přáteli, kteří budou nuceni přečkat bezpočet
nebezpečných a náročných situací…
Vstup 130,- Kč  (90. min) 

23.9.2018 neděle, 16.00, pohádka            
KUBÍK HRDINA  
Mladý kulík zlatý má problémy naučit se létat a
migrovat se svou rodinou do teplých krajin... 
Vstup 120/100,- Kč  (90 min., dabing)           

23.9.2018, neděle, 19.00, akční   
PREDÁTOR: EVOLUCE
Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací
na Zemi. Geneticky zdokonalení jsou ještě sil-
nější a chytřejší než kdy předtím…  
Vstup 130,- Kč   (min.)      

26.9.2018, středa, 19.00, drama 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 ,- Kč  (92 min.)

27.9.2018, čtvrtek, 20.00, film ČR
DOMESTIK             
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje
ze zranění pomocí náročného cvičení a přísné ži-
votosprávy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce
v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v
ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota,
která už dlouho touží po dítěti. S každou další
nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah promě-
ňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním pro-
středí ještě znovu nadechnout? 
Vstup 120,- Kč  (92 min.)

28.9.2018, pátek, 19.00, film ČR     
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
V dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou,
protože „ženský to mají v životě mnohem jed-
nodušší“ a to se mu následkem noční alkoho-
lické „jízdy“ a zásahem vědmy splní... 
Vstup 130,- Kč (95 min.)  

29.9.2018, sobota, 16.00, pohádka      
MALÁ ČARODĚJNICE      
Stane-li se do příštího roku dobrou čarodějnicí,
bude moct přiletět na Skalnatou horu a užít si
spolu s dospělými čarodějnicemi sabat... 
Vstup 120/100,- Kč  (100 min., dabing)

29.9.2018, sobota, 19.00, horor     
SESTRA
Tvůrce rekordně úspěšných hororů J. Wan se
producentsky ujal snímku, ve kterém se vrací
zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry,
která terorizovala v hororu V zajetí démonů.
Otec Burke jsou se svou pomocnicí vysláni do
Rumunska, aby se podívali na kloub vraždě jep-
tišky…
Vstup 130,- Kč (100 min., titulky)  

30.9.2018, neděle, 16.00, pohádka 
YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známé jako „lidé” opravdu
existují.
Vstup 140/120,- Kč (100 min.)

30.9.2018, neděle, 19.00, drama 
VŠECHNO BUDE      
Tři mladí lidé si na dobrodružné cestě užívají ná-
hlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí.
Až do okamžiku, kdy chlapce chytne policie. 
Vstup 120,- Kč  (90 min.)

„Kaplická Maruška“
Václav Hottmar

Marie Moravcová zemřela 1.3. 2017, oso-
bitá, svérázná postavička veřejného ži-
vota v Kaplici a do dnešních dnů její
ostatky nenalezly klidu. Tak jako její ži-
votní pouť byla kostrbatá, kdy si zažila ši-
kanování i domácí násilí, tak ani po smrti
její ostatky to neměly jednoduché a urna
putovala po půlce republiky. Rok a půl to
trvalo a urna urazila desítky kilometrů,
dostala se do míst a vzdálenosti, které za
svého života Maruška nikdy nepoznala.

Po různých peripetiích jsem dostal kon-
takt na pana Jana Dekreta a věci už do-
staly rychlý spád... Dozvěděl jsem se
spoustu informací ze života Marušky a
hlavně jsem dostal kontakt na pana Jo-
sefa Maurence s informací, že mi pomůže
vše s uložením ostatků vyřídit a zajistí po-
třebné náležitosti a tak se také i stalo. Os-
tatky Marušky se po dlouhé době konečně
dočkaly klidu a jsou uložené na výsypné
loučce, na hřbitově v Kaplici.

Dovoluji si tedy touto cestou poděkovat
všem zainteresovaným a to v první řadě
panu Janu Dekretovi, panu Kamilu Von-
covi, paní Janě Dvořákové z České Vele-
nice a na závěr patří velký dík pohřební
službě Maurenc a dcera - jmenovitě paní
Andree Novotné Maurencové a panu Jose-
fovi Maurencovi, za vstřícný přístup a ve-
lice profesionální práci.
Děkuji také všem, kdo jste Marušku znali

a věnujete jí tichou vzpomínku.

Září 2018
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Září 2018

1. – 30. září 2018
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ MARTINA
KUBALÁKA: 
PTÁCI A MOŘSKÝ SVĚT
Výstavní síň kina Kaplice

Od 1. září po celý měsíc - výstava ab-
straktních obrazů
ANDREA ŠŮCHOVÁ
Kap Café 

31. srpen + 1. září 2018, pátek, sobota 

KAPLICKÉ 
SLAVNOSTI
Pátek - ODPOLEDNE PRO DĚTI 
16.00 – 20.00 Zážitková vojenská stezka
pro děti "Armáda od dob Rakousko-
Uherska po vznik Československa", dár-
kové balíčky od JEDNOTY DS Kaplice,
hlavního partnera dne, skákací hrady
Jednoty DS a společnosti ENGEL strojí-
renská, balonky 
20.00 malá vojenská přehlídka
21.30 noční střelba 1. světové války
21.00 disco v pivním stanu 
--------------------------------------------
Sobota 
10.00 centrem města projde KOSTÝMO-
VANÝ PRŮVOD DOPROVÁZENÝ VOJÁKY
PĚCHOTY A JEZDECKÉHO ODDÍLU 

na hlavním podiu:
10.30 zahajovací ceremonie
11.00 GOOD TIMES BIG BAND 
12.00 výcvik rakouských dragounů na
koních
13.00 TAXMENI
15.00 MILAN DROBNÝ
16.00 ukázka bojů čs legií v Itálii 1918
17.00 APOLLOBEAT A JIŘÍ VOTOČEK
18.00 výcvik rakouských dragounů na
koních
19.00 NADĚJE
20.30 FAST FOOD ORCHESTRA
22.00 PARKÁN

v prvním stanu:
12.00 MUZIKA BEZ KAPELNÍKA
14.15 BLACK BOTTOM
16.30 FLÁM
18.50 GIN FIS
21.45 PARNÍ WANNA 
Sobotní doprovodný program: dobový
tábor rakouské armády z roku 1918, le-
gionáři, polní obvaziště, stanoviště čet-
nictva, výstava zbraní, minomet. Dobový
vojenský tábor skotské armády, polní la-
zaret chirurgie, zubař, štábní stan s po-
hlednicemi a razítky, polní kuchyně,
důstojnický stan, výstroj a výzbroj spo-
jeneckých armád, polní holič... 
Cmundobraní
Městský park Kaplice 

14. září 2018, pátek od 17.00 hodin  
CIRKUSÁCKA POHÁDKA
Nová pohádka Divadla Láryfáry je plná
humoru a písniček! Ovšem pozor, tento-
krát z bláznivého cirkusového prostředí.
Pojďte s námi zjistit, že vše co se na
první pohled leskne a třpytí, může být ve
skutečnosti úplně jinačí. Za oponou Cir-
kusu Francesco totiž panují podivné po-
měry. Tvrdou rukou tu vládne principál
Francesco a jeho žena Dulcinela. Proč
utekli lvi? Proč se hadí žena urazila? Proč
už tady neskáčou opice? To vše společně
s dětmi zjistí a možná i napraví cestova-
telka Betty, která si čirou náhodou koupí
lístek právě do tohoto cirkusu.
Kino Kaplice vstup 100/50,- Kč

14. září 2018, pátek od 17.00 hodin 
YAMABAND - hudební večer
Kap Café    vstup 80,- Kč

15. září 2018, sobota od 10.00 – 18.00 
PEVNOST BOYARD
Celodenní soutěžní hra pro zdravé i han-
dicapované děti a jejich rodiče!
Soutěžící projdou více než dvaceti dob-
rodružnými zkouškami, které otestují je-
jich dovednosti a odvahu. Za každou
zkoušku obdrží zlatý nugget, který
mohou vložit na váhu. Pokud se podaří
během stanoveného limitu nasbírat od
všech soutěžících dostatečné množství
nuggetů, váha ukáže cestu k pokladu...
Po celý den bude na hradě bude zajiš-
těno středověké občerstvení včetně hu-
debního doprovodu.
Hrad Pořešín vstup: děti 100 / 200,- Kč

21. září 2018 od 17.00 hodin
MALÝ SVATEBNÍ 
A SPOLEČENSKÝ VELETRH 
S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU 
Ženy, slečny, budoucí nevěsty a matu-
rantky přijďte se inspirovat a nebo si jen
užít příjemný podvečer v prostředí naší
kavárny. Program pro vás připravila
Adéla Kolková ve spolupráci se Svateb-
ním salonem Eden České Budějovice a s
kaplickými obchůdky. Můžete se těšit i
na prodej šatů, doplňků, tombolu a řadu
dalších překvapení. 
Kap Café  Vstup 60,- Kč, rezervace nutná
v Kap Cafe

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 9. čísla 20. 8. 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.  

KAPLICE 2018 -  1. ročník
Spolek aktivních seniorů v Kaplici připra-
vuje soutěž o nejlepší fotografie na téma
Zajímavé fotografie z kaplického regionu.
Soutěžící může poslat maximálně 5 foto-
grafií, v elektronické formě (formát jpg) v
plném rozlišení (nezmenšené) na adresu
papst@seznam.cz do 30.září 2018.
Na stejné mailové adresu si vyžádejte zá-
vaznou přihlášku do soutěže.
Kontaktovat se můžete také na telefoním
čísle 722 561 206. Základní informaci na-
jdete i na našich webových stránkách
www.seniorikaplice.cz (přes Google). Mů-
žete nás i navštívit každý čtvrtek, od 9
hodin jsme v naší klubovně (bývalé jesle
u parku). Vybrané fotografie budou vysta-
veny pro kaplickou veřejnost. Plánujeme
i vydání kalendáře, zatím sháníme spon-
zory. 

KIC tým Kaplice hledá spolehlivé brigádníky
na stavbu stage, podia a pomocnou práci s
technikou. Jedná se zejména o víkendové
práce v nočních hodinách. Bližší info v info-
centru Kaplice či tel. +420 773 823 006

Dlouhodobá brigáda
pro muže

SENIORFOTOSOUTĚŽ

Jitka Papežová

7.9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská
dechová  kapela, od 17:00 hodin v parku
hospice, vstupné dobrovolné

5.10.2018 -  ŽERNOVÁČEK,  venkovní di-
vadelní vystoupení,  pohádka Lotrando a
Zubejda, od 14:00 hodin v parku hospice,
vstupné dobrovolné

9.11.2018 – Iva Bittová – benefiční kon-
cert pro HSJNN, o.p.s., v Divadle v Pra-
chaticích, od 19:00 hodin, vstupné 250 Kč

Bližší informace na www.hospicpt.cz

Hospic sv. Jana N.
Neumanna Pracha-
tice zve na benefiční
akce
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Hydraulika a Letecká technika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
  Technolog (programátor – NC soustruhy) 
  Vedoucí obchodního oddělení 
  Mistr střediska výroby motorů JAWA  
  Pracovník technické kontroly 

 
 
a na výrobní pozice : 
 

 Operátor na CNC stroje 
 Mechanik montáže 
 Nástrojař, soustružník, brusič 
 Kalič 
 Lakýrník 

 
Více na www.jihostroj.com 
 

  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 
 

 
 

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v info-
centru Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Prodám větší množství hrudkujícího steliva pro kočky, značka
Korrekt z Globusu, v balení po 5 kg, 1 balení za 20,- Kč. Tel. 728
217 821. 

Prodám statek (300 m2) se zahradou 2000 m2 ve Chvalšinách,
možno vyměnit za byt v ČK či ČB. Tel. 722 101 900. 

Koupím byt na Českokrumlovsku. tel. 722 101 900. 

Koupím staré pivní lahve a sklenice z již zrušených pivovarů z
okolí. Sběratel, tel. 732 170 454. 

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za přízeň v uplynulém volebním období.
Srdečně Vás zveme  

v pátek 21. 9. 2018 od 19 hodin do Kinokavárny  
na hudební večer s JIHOČECHY 2012.

Přijďte si s námi popovídat o životě ve městě.
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1. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 - Chceme, aby domovy důchodců v Kaplici sloužily hlavně místním občanům.
 - Zajistíme lékařskou péči v rozsahu odpovídajícím významu našeho města.

2. ŠKOLSTVÍ
 - Budeme dále podporovat udržení střední školy v Kaplici a návrat k její tradici  

a kvalitě.
 - Maximálně podpoříme školy a školky zřizované městem.

3. INFRASTRUKTURA A DOPRAVA
 - Připravíme modernizaci centrální teplárny i s ohledem na ekologii.
 - Dořešíme dopravní situaci v okolí základních škol a školek.
 - Rozšíříme dostupnost Kaplice veřejnou hromadnou dopravou.
 - Zlepšíme dopravní situaci zrušením kruhového objezdu na náměstí 

a odstraněním dalších podobných nelogických značení.

4. SPORT, KULTURA A TURISMUS
 - Prosadíme spravedlivější rozdělování nanční podpory ze strany města 

sportovním oddílům a kulturním spolkům.
 - Zanalyzujeme stav turistického ruchu na Kaplicku a navrhneme varianty řešení 

včetně marketingu.

5. CHYTRÉ MĚSTO – SMART CITY
 - Zavedeme moderní technologie pro řízení a provoz města (internet, 

elektromobilita, LED).
 - Využijeme zkušeností z příhraniční spolupráce, kterou budeme rozšiřovat.
 - Zavedeme zodpovědnost radních za určený odbor (zdravotnictví, školství, 

investice…)
 - Moderní technologie využijeme i pro zlepšení bezpečnostní situace ve městě.

KOMUNÁLNÍ 
VOLBY V KAPLICI

KAPLICE
MĚSTO BUDOUCNOSTI S TRADICÍ

11JEDNIČKY
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
 1. Jiří Krba
 2. Jiřina Kostková
 3. Helena Cinádrová
 4. Ivana Slaninová
 5. Jiří Kalina
 6. Pavlína Bláhová
 7. Jitka Sládková

 8. Jan Cinádr
 9. Jiří Polák
 10. Josef Slanina
 11. Pavel Žahourek
 12. František Bauernöpl
 13. Jan Wiederstein
 14. Tomáš Weber

 15. Karel Světlý
 16. Milada Brázdová
 17. Karel Mácha
 18. Petr Ptáček
 19. Martin Krnáč
 20. Pavla Caisová
 21. Eva Šuhajová

Spojuje nás solidnost a uplatníme ji pro Vás.
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Bonusy

Zdraví Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Těšíme se na vás každou 
první středu v měsíci
Městský úřad Kaplice 
- 14:00 - 17:00 h

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina
až 4 000 Kč pro 
4člennou rodinu třeba 
na sportovní aktivity

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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Toužíte při podzimu po změně práce? 
Hledáte stabilitu, zároveň výzvu 
a prima pracovní kolektiv?

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A NAVŠTIVTE ENGEL. 

VŠEM KOLEGŮM STANDARDNĚ NABÍZÍME:

Stále ještě váháte? Žádný strach. 
Zavolejte Karolíně nebo Zuzce na personální oddělení a o všem se informujte.

+420 380 386 736

karolina.safkova@engel.at

+420 380 386 784

zuzana.vendlova@engel.at

•     příspěvek na dojíždění do práce ve výši až 3.500 Kč

•     docházkový bonus 500 Kč měsíčně, při splněné čtvrtletní docházce pak dalších 1.200 Kč

•     příspěvek na stravování a bohatý výběr z hotových jídel i minutek

•     13. a 14. plat vyplácený ve výši 30 – 50 % průměrné měsíční mzdy

•     bonus za doporučení každého dalšího známého ve výši 7.000 Kč

•     řadu sportovních, kulturních i volnočasových akcí určených 

       pro zaměstnance společnosti a jejich rodiny

ROSTEME, 

BUĎTE U TOHO

Karolína Šafková Zuzana Vendlová
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Nastartujte svoji  
kariéru u firmy  
HAUSER!
Firma HAUSER je celoevropský úspěšný dodavatel 
kompletních řešení chladicího nábytku a chladicí 
techniky. Spojení 70-ti let zkušeností, inovací  
a vysokého standardu kvality charakterizují všechny 
naše produkty a služby.

V kaplickém výrobním závodě pro Vás máme  
desítky pracovních příležitostí pro ženy i muže 

✶✶ referent/ka expedice
✶✶ pracovnice kompletace 
✶✶ seřizovač CNC / obsluha CNC
✶✶ zámečník / montážní dělník 
✶✶ svářeč / elektrikář 
✶✶ řidič VZV / pracovník lakovny
✶✶ technolog / konstruktér / elektrokonstruktér
✶✶ technik přípravy výroby
✶✶ disponent / nákupčí
✶✶ a řada dalších pracovních pozic… 

Našich zaměstnanců si opravdu vážíme 

✶✶ zázemí stabilní mezinárodní společnosti 
✶✶ atraktivní mzda s řadou příplatků
✶✶ věrnostní prémie až 120 % měsíční mzdy
✶✶ 25 dní placené dovolené 
✶✶ dotované stravování přímo v závodě
✶✶ příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření  

666 Kč měsíčně
✶✶ nadstandardní příspěvek na dojíždění
✶✶ podpora zdravotní prevence
✶✶ příspěvek na dětské letní tábory, 

sportovní akce / wellness, fitness a další benefity 

Tak nezamrzněte na svém starém místě! 
Hledejte práci na www.hauser.cz

Bližší informace 
na personálním 
oddělení:
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
Dalších 100 volných míst na
www.hauser.cz


