
Kaplické zastupitelstvo projednávalo 
rekonstrukci městského venkovního
koupaliště 

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na posledním zase-

dání Zastupitelstva
města Kaplice byly
předloženy návrhy na
úpravu velkého ba-
zénu našeho koupa-

liště. Přestože jsme se v minulosti
přikláněli k variantě biotopu – přírod-
ního koupaliště s přirozeným čištěním
pomocí vodních rostlin a živočichů,
dnes toto řešení vidíme jako riskantní
vzhledem k počtu koupajících a kli-
matickým podmínkám. Nejen z těchto
důvodů, ale i díky přáním občanů na-
šeho města jsme znova hodnotili pro
jakou rekonstrukci se rozhodnout.
Kapličtí občané často navštěvovali ba-
zény v Horní Stropnici a Freistadtu,
které jim jak rozlohou, tak kvalitou
vody vyhovovaly. Proto jsme se roz-
hodli pro rekonstrukci části velkého
bazénu s čištěním pomocí pískových
filtrů a chemickou úpravou vody.
Nový bazén by měl poskytnout dosta-
tečný prostor pro neplavce, plavce a
vodní atrakce. Naše koupaliště však
bude oříškem pro budoucí projek-
tanty, neboť se nachází v zátopovém
území. Zastupitelstvo jednomyslně
rozhodlo do tohoto projektu vstoupit,
i když to bude znamenat poměrně
velké investiční zatížení. 

V sobotu 23. března byla slavnostně
otevřena nová rozhledna na Hradišť-
ském vrchu. Kaplice tak získává další
turistickou atrakci, která by měla do
regionu přilákat návštěvníky, kteří
doposud mohli spatřit krajinu Novo-
hradských hor pouze z rozhledny na
Slabošovce a Kraví hoře. Stavba byla
realizována díky podpoře grantu pře-
shraniční spolupráce Grenzrate a
Svazku měst a obcí Pomalší. Autorem
projektu je brněnský architekt Pavel
Jura, který měl již nemalé zkušenosti
s výstavbou rozhleden. 

pokračování na str. 2
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Varianty rekonstrukce venkovního kou-
paliště projednali zastupitelé města Kap-
lice. Starosta Kaplice Pavel Talíř uvedl, že
se zastupitelé s návrhy seznámili již na
neveřejném pracovním jednání. Veřejnost
se seznámila s některými příklady řešení,
například v Prachaticích, Borovanech a v
Horní Stropnici. V minulosti se diskutovalo
řešení biotopu, ale objevily se také návrhy
na výstavbu "nerezové" varianty po vzoru
nedalekého Velešína. "Ukážeme si, jaké
jsou naše reálné možnosti a případně by-
chom mohli vybrat jednu z nabízených
možností a říct si, co dělat dál," řekl
místostarosta Kaplice Libor Lukš. Koupa-
liště Hulák v Prachaticích má co do vodní
plochy 800 metrů čtverečních. Používá
pitnou vodu s úpravou a filtrací, voda se
čistí chemicky a desinfikuje. Koupaliště
disponuje dětskou částí, atrakcemi i pla-
veckou částí. Bazén je vyhřívaný, což po-
chopitelně výrazně zvyšuje náklady na
provoz. Prachatice investovaly 55-60 mi-
lionů korun a využily úvěr. Ročně vyjdou
provozní náklady na cca 1,7 milionu
korun. Tržby nedosahují takové výše, aby
pokryly náklady. Město bazén dotuje asi
400 tisíci. Aktuálně město Prachatice in-
vestuje do nového krytého plaveckého
bazénu, který by měl stát zhruba 60 mili-
onů korun. Biotop, tedy koupaliště s pří-
rodní formou čištění, mají v Borovanech.
Z hlediska údržby kvality vody se jedná o
náročnou variantu. V horkých letních mě-
sících totiž takové koupaliště bojuje s fy-
toplanktonem, kdy voda "kvete". Podobná
koupaliště se začala rozvíjet zhruba od
roku 2011 a našla uplatnění zejména v
domácím prostředí. Ve velikosti měst-
ského koupaliště je taková akce větším ri-
zikem. "Modrá voda" a nerezové vany
jsou nejběžnějším trendem současnosti.
Betonová vana je vyložena umělohmot-
nou fólií, voda prochází pískovou filtrací a
pak chemickou úpravou. "Je to na první
pohled nepříliš složitá chemicko-filtrační

laboratoř," uvedl Libor Lukš k řešení,
které nabízí Horní Stropnice. Areál je
velmi podobný tomu, který již nyní fun-
guje v Kaplici. Roční náklady jsou do 300
tisíc korun, vstup je zdarma a o areál se
stará správce, který provozuje místní ki-
osek. Na zimu se koupaliště vypouští. Bo-
rovanský a Hornostropnický bazén vyšel
zhruba na 22 milionů korun, provozní ná-
klady mají v Horní Stropnici nejnižší, se
zápornou roční bilancí do 300 tisíc. Neda-
leký Velešín postavil koupaliště také za
zhruba 22 milionů korun. V Kaplici je pří-
rodní areál v zátopovém území Malše,
koupaliště využívá tekoucí vodu z řeky.
Jedná se o jedno z největších koupališť u
nás, co do rozsahu vodní plochy. Po zahá-
jení rekonstrukce v roce 2018 budou
práce pokračovat v letošním roce, bohužel
bude reklamována úpravna vody v novém
dětském bazénu. V návaznosti na rozhod-
nutí zastupitelstva bude zadána projek-
tová dokumentace. Oproti původním 6000
metrům čtverečním by se plocha měla
změnšit asi na třetinu a měla by sloužit
jak neplavcům, tak plavcům a milovníkům
atrakcí. Ideální by bylo zachovat místo, na
kterém se bazén nyní nachází, a moder-
nizovat čerpání z řeky. V samostatně sto-
jícím objektu by mělo vzniknout
technologické zázemí. K realizaci město
přistoupí nejspíše v roce 2020, když v le-
tošním roce bude dokončena projektová
dokumentace. Proti povodním by měl
sloužit ochranný val. Objem současné ná-
drže, který nebude využit pro bazén, by
měl být použit pro akumulační nádrž a
zbytek objemu by byl zavezen zeminou. V
diskusi zastupitelů pochopitelně zazněla
otázka ceny. Podle zadávací dokumentace
a následného stanovení ceny se zastupi-
telé finálně rozhodnou o výstavbě či vý-
běru konkrétní varianty rekonstrukce.
Osloveni budou nejdříve projektanti, kteří
již mají zkušenosti s takovými projekty v
oblasti Kaplicka.

pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Potěšilo mě, že pan architekt respek-

toval genius loci Hradišťského vrchu s
ohledem na historii místa spojenou s
Kelty a Rožmberky. Stavba je vysoká
30 m a postavená z místních materiálů
– trvanlivého modřínového dřeva.
Pevně věřím, že ji v průběhu času
navštíví řada kaplických občanů.

S přáním požehnaných velikonočních
svátků Váš starosta Pavel Talíř

Slovo z radnice

Přistavení 
velkoobjemových
kontejnerů
Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
dubnu roku 2019 budou přistaveny vel-
koobjemové kontejnery v níže uvede-
ných osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár

čtvrtek 4. 4. - pondělí 8. 4.

• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště 

čtvrtek 11. 4. - pondělí 15. 4. 

• Mostky, Dobechov, Blansko 

  čtvrtek 25. 4. - pondělí 29. 4. 

Kontejnery jsou určeny pouze pro ob-
jemný odpad a je tedy zakázáno vhazo-
vat do nich využitelné odpady (papír,
sklo, plast, kovy) sádrokarton, pneuma-
tiky, baterky a nebezpečné odpady
(např. různé obaly od škodlivin, zbytky
barev, laků a olejů, olejové filtry, eternit)
tyto odpady lze bezplatně odevzdat ve
sběrném dvoře v Kaplici.

Elektrospotřebiče a zářivky můžete
umístit vedle velkoobjemových kontej-
nerů nebo je bezplatně odevzdat ve
sběrném dvoře v Kaplici.

Informace pro občany 

Rekonstrukce venkovního koupaliště...

"Už teď máme rozhozené sítě, ale pocho-
pitelně se prakticky budeme tímto zabývat
až po schválení zastupitelstvem," doplnil
Libor Lukš k dotazu zastupitele Václava
Mocka a společně se starostou Pavlem Ta-
lířem upozornili, že je nutné řešit co nej-
jednodušší tvary koupaliště a sázet na
zkušenosti projektantů a dodavatelů více,
než jen na projekty hezké na pohled. Josef
Kaloš v diskusi požádal, aby se zastupitelé
pozitivně pustili do díla a posunuli projekt
dopředu, namísto některých pesimistických

připomínek. Šéf kaplické kultury a zastupi-
tel Stanislav Trs doplnil, že je třeba si uvě-
domit, že se jedná o součást občanské
vybavenosti. Zastupitelstvo schválilo všemi
přítomnými hlasy zadání projektové doku-
mentace s jasně stanovenými body. Hlav-
ními kritérii je betonová vana, přírodní
voda z přilehlé řeky, odpovídající technolo-
gie čištění a úpravy vody a změna vodní
plochy bazénu do 1800 metrů čtverečních.
Projekt by měl zohleďnovat využití pro
plavce, neplavce i děti (herní prvky,
atrakce).

pokračování ze str. 1

Zájem o kompost z komunitního kompos-
téru v Nových Domovech byl velký. Převý-
šil kapacitu jednoho malého zařízení. Tímto
se omlouváme všem zájemcům, na které
se nedostalo.

Je jasné, že jeden dvoukomorový kom-
postér výrazně nesníží množství směsného
komunálního odpadu. Jen ukazujeme, že
kompostování bioodpadů je správná cesta.
Kompostují lidé z blízkého okolí a ti si také
mohou kompost vyzvednout a použít. Od-
padají náklady na dopravu, protože se vše
dá zařídit pěšky.  

Pokud by bylo ve městě více kompostérů,
bylo by i více kompostu. S požadavky na
umístění dalších kompostérů se můžete ob-
racet na Město Kaplici.

Do kompostéru patří veškeré rostlinné
zbytky jako jádřince i pecky z ovoce, slupky
ze zeleniny i z citrusových i jiných plodů,
kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a

obilovin, suché a zvadlé květiny, čajovina,
exkrementy býložravých zvířat a skořápky
z vajec. Ty je však vhodné podrtit. Je
možné tam dávat i trávu, listí a slabší vě-
tvičky. Ty je však vhodné nalámat nebo na-
drtit.

Nepatří tam živočišné zbytky, jako maso,
kůže, kosti, olej, exkrementy masožravých
zvířat ani uhynulá zvířata. Někdo do kom-
postéru vkládá bioodpady v plastových
sáčcích, což je špatné. Plasty pak musíme
při přehazování ručně vyndavat, což je
pracné a nepříjemné.

Kompost by neměl být příliš suchý ani pří-
liš vlhký. Pro správnou konzistenci kom-
postu je dobré dávat do kompostéru suché
věci, jako ruličky z toaletního papíru,
schránky od vajec, hnědý nebělený papír a
piliny z chemicky neošetřeného dřeva.

Informace o kompostování jsou na od-
boru životního prostředí. S požadavky na
koše na bioodpady a sáčky do košů se mů-
žete obracet na Technické služby Kaplice.

Kompostování v Kaplici

Růžena Šandová, Hnutí Duha 

V jednom z předešlých čísel zpravodaje
jste si mohli přečíst, že od ledna 2019 se
mateřské školy odloučily a vznikla v Kaplici
třetí mateřská škola – MŠ Nové domky. Do
rozjetého vlaku se naskakovalo v polovině
školního roku, proto začátky byly cha-
otické. Ke dvěma třídám přibyly další dvě,
a tak se mateřská škola může pyšnit čtyřmi
třídami.

Od ledna se v naší mateřské škole udála
spousta akcí – jezdí k nám divadla, užili
jsme si společně karnevalový rej, podpořili
jsme Downův syndrom v podobě ponožko-
vého dne, navštívili jsme knihovnu, kde pro
nás měla paní knihovnice připravený pestrý
program. Tímto bychom chtěli moc podě-
kovat. Těmito akcemi ale zdaleka nekon-
číme. S přicházejícím jarem bychom chtěli
zajít na exkurzi k místním hasičům, pozvat
do mateřské školy Městskou policii, navští-

vit Policii ČR, plánujeme výlet do planetá-
ria, čeká nás preventivní vyšetření zraku a
mnoho dalšího. 

Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na Den
otevřených dveří, který se bude konat v
úterý 16. dubna 2019. Moc se na Vás tě-
šíme. Krásné jarní dny přeje MŠ Nové
domky...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte se podívat do naší 
MATEŘSKÉ ŠKOLY Nové domky 643
Kaplice, 382 41
KDY: 16. dubna 2019 (úterý)
Od 9:00 do 11:00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu…
Pro děti jsme si připravily malý dáreček

Mateřská škola Nové domky vítá jaro

Dobrovolná společnost divadelních
příznivců v Kaplici by ráda přivítala
několik zájemců na představení Jiho-
českého divadla České Budějovice.
Permanentka obsahuje 10 předsta-
vení za rok. Předplatné: senior
1.600,- Kč, pracující 2.000,- Kč. Do-
prava zajištěna a činí 1.000,- Kč na
celý rok. Při naplnění autobusu bude
cena dopravy snížena. Máte-li zájem,
napište na e-mail:

ilona.brachova@gmail.com 

Máte rádi divadlo?
Přidejte se k nám...
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Společnost

Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast a květinové
dary na pohřbu naší drahé zesnulé maminky
a manželky paní Marie Komendové, se kterou
jsme se rozloučili v sobotu 23. 2. 2019 ve
smuteční obřadní síni v Kaplici. Zároveň by-
chom chtěli poděkovat paní Andree Mauren-
cové Novotné za vstřícnost, maximální
ochotu a za příkladné zajištění celého obřadu.

Za zarmoucenou rodinu děkuje manžel a
dcery s rodinami.  

Poděkování 

V únoru jsme si připomněli 100. výročí
vzniku humanitární organizace Českoslo-
venský červený kříž. Vznikla tři měsíce po
vyhlášení samostatné Československé re-
publiky a její první předsedkyní se stala
PhDr. Alice Masaryková. Úkolem tohoto
uskupení je pomáhat v případě přírodních
katastrof, neštěstí, epidemií, hromadných
migrací nebo válečných konfliktů. Mottem
je od 90. let minulého století: Život
lidí v nouzi a sociálně slabých
vylepšit silou lidství.

Po rozpadu Českosloven-
ska v roce 1993 na čin-
nost výše uvedené
organizace navázal
Český červený kříž.
Jedná se o občanské
sdružení, ve kterém v
současné době působí
asi 20.000 členů a dob-
rovolníků sdružených v
cca 700 skupinách.

V Kaplici v loňském roce
vznikla také v Kaplici místní
skupina Českého červeného kříže,
jejíž předsedkyní je Vlasta Pejšová. Působí
zde i kroužek Mladý zdravotník ČČK pro
děti z prvního stupně.

O tom, jak vypadá pomoc této organizace
v praxi, se mohou přesvědčit občané Kap-
lice v nově otevřeném Ošacovacím stře-
disku. Najdou ho v centru, nedaleko
náměstí (přesněji v Pivovarské ulici).
Mohou ho navštívit po celý týden od pon-
dělka do pátku od 9.00 do 15.00 hodin, ve
středu až do 17.00 hodin. Stejně jako po-
dobná střediska ve Velešíně a Českém
Krumlově nabízí občanům Kaplice a okolí
možnost zakoupení levnějšího oblečení,
hračky nebo vybavení domácnosti. Zájemci

si zde mohou nejen věci zakoupit,
ale mohou také pomoci s rozší-

řením nabídky, pokud přine-
sou z domova věci, které

již nepotřebují a mohly
by ještě posloužit. Musí
však být v dobrém
stavu, oblečení vy-
prané a vyžehlené. 
Je ještě třeba dodat,

že středisko by ne-
mohlo vzniknout, kdyby

nebyl zájem o spolupráci
ze strany města, které po-

skytlo potřebné prostory za
přijatelných podmínek.

Je vidět, že občané našeho města
nejsou lhostejní a že se hledají možnosti,
jak pomoci potřebným. Ať se to daří i na
dále !

Československý červený kříž 
– 100. výročí vzniku

Daniela Wimmerová, kronikářka

MUDr. Stanislava Holubová 
Pan MUDr. Jaroslav Dočekal, dětský lékař,

působil spolu se svou paní, MUDr. Albínou Do-
čekalovou, dětskou lékařkou v Kaplici a širo-
kém okolí od roku 1957 téměř 30 let. Byl
rodákem z Prahy, jeho paní pocházela z Če-
ských Budějovic. Kaplici si oba zamilovali a je
měli velmi rádi jejich malí pacienti. Měla jsem
to štěstí a byla to pro mne životní škola mít
tak úžasné kolegy. Pan doktor nezištně před-
ával své bohaté zkušenosti. 12. dubna letoš-
ního roku je to 90 let, co se narodil, zemřel
před 10 lety. Paní doktorka ho přežila o 8 let. 

Věnujte mu vzpomínku spolu se mnou, dě-
kuji. 

Vzpomínka na man-
žele Dočekalovi

Římskokatolická farnost Vás zve na veliko-
noční bohoslužby 

v Kaplici v kostele sv. Petra a Pavla:
Neděle 7.4. možnost zpovědi: 14.00-16.00 
Květná neděle 14.4. v 9.30 + ve 14.00 odj.
na křížovou cestu do Cetvin
Zelený čtvrtek 18.4. - 18.00 + večeře na faře
v 19.15 + noční modlitba v „Malém kostele“
ve 21.00
Velký pátek 19.4. – křížová cesta v 8.00 +
možnost zpovědi 8.00-11.00 + obřady v
18.00
Bílá sobota 20.4. – soukr. modlitba u „Ježí-
šova hrobu“ 10.00-19.00 + bohoslužba
vzkříšení ve 20.30
Velikonoční neděle 21.4. v 9.30

v Blansku v kostele sv. Jiří
Velikonoční pondělí 22.4. – 9.30
Poutní bohoslužba: neděle 28.4. od 11.00 +
ve 14.30 putování od kostela ke kapličce, tam
hudba + v 17.00 v kostele pásmo hudby a
poezie 

O Velikonočním pondělí 22.4. je také česko-
německá bohoslužba v Pohoří n. Š. od 15.00

Velikonoční 
bohoslužby 

Občanská komise Městského úřadu
Kaplice zve seniory - řidiče na školení
řidičů, které se koná v pátek 12. 4.
2019 od 08:00 hodin, se školitelem
Autoškoly GARDE Pavlem Dvořákem v
sále kina Kaplice

Školení řidičů 
pro seniory

Rádi bychom poděkovali Sboru dobrovol-
ných hasičů Žďár a Hubenov za jejich náv-
štěvu v našem Domově. V pátek 22. 2.
2019 k nám dorazili jako masopustní ko-
ledníci, kteří nám udělali radost tradičními
„kolečky“ adresovanými našim klientům.
Děkujeme a budeme doufat v další setkání
příští rok. 

Masopust v Domově pro seniory Kaplice
M. Jarošová, Domov pro seniory
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Ze škol

 

SETKÁNÍ      
ORGANIZACÍ A FIREM   

S KAPLICKOU   
STŘEDNÍ ŠKOLOU 

     Program: 
1. 8.45-9.00       prezence 
2. 9.00-9.30       prezentace školy 
3. 9.30-10.00     prezentace firem a organizací 
4. 10.00-11.00   diskuse – možnosti spolupráce, příspěvky  

 

Prosím potvrďte svou účast na info@geukaplice.cz do 4. 4. 2019. 

 

Naši stávající i 
budoucí partneři, 

srdečně Vás 
zveme na příjemné 
setkání do budovy 
kaplické střední 

školy v ulici 
Pohorská 86. 

──── 

Kdy?  

V pondělí 
8. 4. 2019 
v 9.00 hod. 

Přijďte a 
poznejte 
potenciál 

kaplické střední 
školy! 

Přijďte 
prodiskutovat 

možnosti vzájemné 
spolupráce! 

 

  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 1. MÁJE 771
MATEŘSKÁ ŠKOLA  NOVÉ DOMOVY 221
MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ DOMKY 643

Vás srdečně  zvou na 

Den otevřen"ch dveří
16. dubna

Těšíme se na Vaši návštěvu

Základní škola Kaplice, Školní 226

ZÁPIS 2019
Zveme všechny budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče 
k zápisu do prvních tříd 
pro školní rok 2019/2020,
který se koná 
4. dubna a 5. dubna 2019
vždy od 13.00 do 18.00 hod.

Zápis se týká dětí naroze-
ných mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013 a také všech dětí,
jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní
docházky v minulém roce odložen.

S sebou si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list
dítěte.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Podrobné informace o kritériích a nabídce školy 

najdete na www.zsskolnikaplice.cz
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Městská knihovna 

Jarní detoxikace těla
4. 4. 2019 od 17 hodin, beseda s
panem Michalem Říhou, v oddělení pro
děti a mládež v Městské knihovně.
Organismus po dlouhé zimě potřebuje
vzpruhu, přijďte si poslechnout jak na
to! Jak prakticky postupovat při zbavení
se toxinů nahromaděných v těle? Na-
učíte se tradiční a osvědčené postupy
zaměřené zejména na střeva a játra,
které jsou pro nastartování samoléčeb-
ných procesů v těle nezbytné. Povíme
si o fyzické očistě těla, jak pracovat s
vlastní energií a jak se duševně a du-
chovně očistit.

Tajemství třetí říše
9. 4. 2019 v 17 hodin beseda s Milanem
Zachou Kučerou v Městské knihovně
Kaplice. Milan Zacha Kučera se dlouho-
době věnuje oblasti záhad, tajemství a
vojenství. Je držitelem ceny Egona Er-
wina Kische za knihu Největší tajemství
Třetí říše a autorem dalších titulů: Ar-
cheoastronautických pověstí, Ocelo-
vého města... V roce 2015 mu byla
Klubem psychotroniky a UFO udělena
cena za dvacetiletou badatelskou a
publikační činnost. Autorsky se spolu-
podílel na přípravě mnoha televizních
dokumentů.                                                                            

Kaplické dny s řemesly 
a jarmarkem
12. 4. – 13. 4. 2019 ve Slovanském
domě, v pátek od 13 do 17 hodin, v so-
botu od 9 do 15 hodin. Přijďte si nakou-
pit drobnosti s velikonoční a jarní
tématikou a jarně se naladit. Prodejci
se mohou hlásit u paní Urazilové na tel.
380 312 641 nebo urazilova@mesto-
kaplice.cz do 8. 4. 2019.

Připravujeme na květen:
9. 5. 2019 Noc literatury
Noc literatury přibližuje veřejnosti ne-
tradičním způsobem současnou evrop-
skou literaturu prostřednictvím série
veřejných čtení, Městská knihovna Kap-
lice se letos zapojí již potřetí. Česká
centra v roce 2019 připravují již 13.
ročník literárního happeningu. 
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s
pražským sdružením evropských kulturních in-
stitutů sítě EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture) a kulturními odděleními
zahraničních velvyslanectví. Každá z účastnic-
kých zemí představí v rámci večera dílo jednoho
svého současného autora. Projekt se uskuteční
v předvečer zahájení největšího knižního festi-
valu v České republice - Světa knihy. 

Prázdninová knihovna od 5. 8. do 9.
8. 2019 pro děti do 4. třídy
Každý den od 8 do 16 hodin program
pro děti, čtení, soutěžení, vyrábění,
výlet, pobyt venku. Přihlásit se můžete
do konce května v dětském oddělení u
paní Urazilové na tel. 380312641 nebo
urazilova@mestokaplice.cz. 
Počet účastníků je omezený. 

Spolek aktivních seniorů vás zve na Seni-
orské čajování s hrou BINGO. 

Akce proběhne ve čtvrtek, 25. dubna
2019 od 14 hodin v sále Slovanského
domu. Je pro vás připravena bohatá tom-
bola a jako vždy hra Bingo s pěknými ce-
nami.  

K tanci i poslechu nám zahraje Prot-Stu-
dio  z Protivína. Hraje písničky, které si vět-
šina může i zazpívat. 

Srdečně Vás všechny zveme – přijďte se
pobavit.

Náš spolek zahájil činnost velikonoční ke-
ramické dílny, kde vyrábíme sváteční deko-
race. Připravujeme se také na jarní
seniorské sportovní hry. Nejprve  se naše
tři sportovní družstva  zúčastní krajských
seniorských her v Českých Budějovicích. 

Z minulých let zdobí z těchto her naši klu-
bovnu 3 pěkné poháry. Doufáme, že i letos
budeme stejně úspěšní. V červnu proběhne
podobná akce i v Kaplici. 

Připravujeme také první turistický výlet,
tentokrát do Jindřichova Hradce. Zatím
shromažďujeme  informace o tomto histo-
ricky zajímavém městě s množstvím pa-
mátek.

Dne 1. dubna  začíná  také seniorská tu-
ristická soutěž - ŠLAPEME PO NOVOHRAD-
KÁCH. Každý soutěžící má svůj krokoměr.
Celou akci vyhodnotíme 1. května 2019.
Zapojit se může každý, koho baví turistika.

Na svých turistických  toulkách hodně fo-
tíme. V září bude finále našeho již 2. roč-
níku Seniorské foto-soutěže na téma
KOUZLA OKAMŽIKU. I tentokrát připravíme
z nejzajímavějších fotek výstavku a na
konec roku počítáme i s vydáním vlastního
fotokalendáře. Putovní výstavu z našich
fotek nabídneme i ostatním seniorským
spolkům v kraji.

Rádi přivítáme nové členy, kontakt na te-
lefonním čísle 722 561 206.

Spolek aktivních seniorů v Kaplici

Jitka Papežová, předseda spolku 

V sobotu 6. dubna budeme uklízet nepo-
řádek v přírodě v okolí Kaplice. Akce se
koná v rámci celorepublikové akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Jako kapličtí Zelení se
sejdeme v 9.30 hod. na Náměstí u kašny.
Odpoledne bude uklízet spolek Jedna láska,
Jeden svět.  Sraz bude v parku, nedaleko
vstupu od parkoviště u Ševčíků ve 13.
hodin. Pracovní rukavice i pytle na odpad
Vám dáme. Počítejte prosím s tím, že se
můžete  ušpinit. V případě dotazů můžete
volat na číslo 606 091 403 (Ondřej Šanda)   

Některé odpady v přírodě čekají na své
uklizení i mnoho let. Jedním z prvních, kdo
se rozhodl tento stav systematicky měnit,
byl před 27 lety Český svaz ochránců pří-
rody (ČSOP). Program „Ukliďme svět!“
tehdy vznikl s mezinárodní iniciativou
„Clean up the world!“, která motivuje mili-
ony dobrovolníků po celém světě k pravi-
delným úklidům svého okolí. Pod patronací
ČSOP se konaly stovky úklidových akcí
ročně. V Brně pak před šesti lety spolek
Ekosmák vytvořil podobnou akci Ukliďme
Česko inspirovanou novou mezinárodní
kampaní Let´s do it!  Moderním přístupem
a novou energií se organizátorům z Brna a
z Prahy podařilo jen v roce 2018 pomoci or-

ganizovat a zajistit 3295 úklidů. Uklidilo se
v celé ČR 2113 tun odpadu a zapojilo se do
úklidu 134 854 osob ! 

Cílem organizátorů akce není doneko-
nečna uklízet nepořádek po jiných, méně
zodpovědných spoluobčanech. „Byli by-
chom velmi neradi, kdyby začal vznikat
dojem, že vytvářet nepořádek, a dokonce
černé skládky je normální, protože je přece
každý rok někdo uklidí. Není tomu tak! Více
jak sto tisíc dobrovolníků je dostatečná síla
nejen na samotný sběr odpadků, ale i pro
změny vedoucí k účinnému a důslednému
postihování viníků a především k zlepšení
prevence vzniku odpadů,“  uvádí Petr
Stýblo z pořádajícího ČSOP. 

Tato úklidová akce vychází z mezinárodně
osvědčeného modelu "Let's Do It (jdeme
na to)!" Tato aktivita je jedna z nejrychleji
se rozšiřujících občanských hnutí v ději-
nách.

Hnutí vzniklo v roce 2008 v Estonsku, kde
se 50 000 lidí zapojilo a společně odstranili
10 000 tun nelegálního odpadu z lesů, sil-
nic a měst. Úklid celé země trval pouhých
5 hodin. 

Tento typ úklidových akcí již proběhl
úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9
milionů dobrovolníků. 

Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
v Kaplici v sobotu 6. dubna

Ondřej Šanda, Strana zelených
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Setkání se spisovatelem

Díky pozvání kaplické knihovny se mohli
naši studenti setkat s opravdu všestranným
člověkem, a to panem Václavem Votrubou,
který je nejen novinářem, spisovatelem,
ale také hudebníkem.

Díky němu mohli studenti nakouknout
pod pokličku psaní a vydávání knih. Dozvě-

děli se, co knihu prodává, jak je nelehké
prosadit se na trhu, jaké požadavky mají
nakladatelství apod. Také zavzpomínal na
své veselé muzikantské začátky a přiblížil
nám českou i světovou metalovou scénu.
Toto setkání bylo velmi příjemným shledá-
ním, za které knihovnicím moc děkujeme.

V sobotu 16. března se Fantovka otevřela
předškolákům i jejich rodičům. U hlavního
vchodu se na děti usmívala paní ředitelka,
která všem vysvětlila, co zajímavého se
kde ve škole děje.

Děti již školou povinné, ale především bu-
doucí prvňáčci si mohli v pavilonu prvního
stupně vytvářet zajímavé jarní výrobky. U
„Včeliček“ vznikaly nové čelenky a házelo
se beruškami na kytičky. U „Zajíčků“ doká-
zal každý šikulka vyrobit zajíčkové prostí-
rání na velikonoční stůl. Kdo měl chvilku,
mohl zhlédnout divadélko „Brémští muzi-
kanti“. Herci ze 4. C sklidili od diváků velký
potlesk za super výkon. Návštěvníci
se mimo jiné mohli trefovat
kroužkem na čapí hnízdo, vy-
robit si vlaštovku nebo se
zastavit u rybníčku a vylo-
vit si rybičku. Rýmy,
verše a fantazie čekaly
na děti ve třídě u
„Zpěváčků“.  Na
hlavní chodbě se pak
všichni mohli zasta-
vit v naší fantovácké
kavárně na něco
sladkého a posedět
u čaje nebo kafíčka. 

Chodbou plnou ba-
revných kytiček se
všichni dostali na druhý
stupeň, kde se v učebně
přírodopisu mohli podívat
do mikroskopu, poznávat
houby a zvířata. Zjistit, kde
žije bobr nebo mravenec, bylo
úkolem i malé Pavlínky Matoušové,

která přišla do školy s tatínkem a všechny
stanoviště si užila s úsměvem. Na opičí
dráze v tělocvičně si protáhl tělo i Mireček
Dittrich. Jeho maminka byla s akcí školy
také spokojená, neodradilo je prý ani ška-
redé počasí. Šicí dílnou prošla spousta ši-
kovných švadlenek a krejčíků, krásně ušitý
tulipán si odnesla například Barunka Mar-
hounová s maminkou.

Byl to fajn den, ve škole bylo plno radosti,
veselí a zábavy. Těšíme se na nové prv-
ňáčky a děkujeme všem za to, že přišli a
prožili s námi jedno předjarní sobotní do-
poledne.  

„Vítání jara“ 
- Den otevřených dveří na Fantovce

Jana Kopúnová, GEU Kaplice

Jana Šenkýřová z 5. B

Dne 13. března 2019 jsme si zašli s žáky
ubytovanými na domově mládeže do
masny v Masné ulici nikoli na nákup, ale na
exkurzi. Abychom v obchodě poznali druhy
masa, jestli je čerstvé a kvalitní. Paní pro-
davačka nás překvapila podrobným a za-
svěceným výkladem. Ukázala nám maso v
celku a jak se porcuje. Dala nám přivonět
a vysvětlila, jak se od sebe liší hovězí a ve-
přové maso. Červenější hovězí nesmí být
moc tmavé – pak je ze starého kusu a je
tuhé a náročné na zpracování. Úplně čer-
stvé ale také není vhodné – to pak musí
dozrát jako zvěřina. Tmavé zbarvení na
krájeném hovězím je od nože. Vepřová kr-
kovice je prorostlá tukem, a proto jsou z ní
řízky šťavnatější. A na ochutnávku nám
dala klobásku z hovězího, z koňského,
uzený vepřový bok a chorizo ze sušeného
vepřového masa.

Exkurze do masny 
v Masné ulici
Domov mládeže, GEU Kaplice

Naše škola se každoročně zapojuje do
mnoha celorepublikových charitativních
akcí. Ani v tomto školním roce tomu není
jinak. Ve středu 24. dubna budete moci v
ulicích našeho města potkat dobrovolníky z
řad studentů, u kterých si můžete za mini-
mální příspěvek 50 Kč zakoupit „peříčkovou
brož“. Studenty poznáte podle trička, očí-
slované pokladničky a plné moci. Vybraný
příspěvek poputuje do nadace Pomozte
dětem, která přispívá ohroženým a znevý-
hodněným dětem.

Peříčkový týden
aneb Pomozte
dětem

Jana Kopúnová, GEU Kaplice
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Základní umělecká škola informuje

Anežka Opekarová

Ohlédnutí:
Ve druhém pololetí probíhají soutěže zá-

kladních uměleckých škol, v tomto školním
roce se účastnili naši žáci těchto soutěží:

Komorní hra s převahou dechových ná-
strojů - okresního kola se v ZUŠ Český
Krumlov účastnil Flétnový soubor Vyšší
Brod ( V. Čabelová, J. Procházková, E. Dla-
sková) a  Las Estrellas (E. Mičanová, K.
Míčková, J. Hurná). Oba soubory, vedené
p. učitelem Tomášem Haymannem, získaly
1. místo s postupem do krajského kola.

Komorní hra s převahou smyčcových ná-
strojů – okresní kolo pořádala ZUŠ Kaplice
12.3.2019. Soubory Duetinko (I. Hulíková,
E. Hulíková), Komorní soubor (A. Kahov-
cová, I. Hulíková, T. Feslová, B. Kahovcová,
Z. Nguyen) – pod vedením A. Opekarové a
Duo  (J. Šilhanová, S. Bambasová) – pod
vedením P. Schwarzové získaly 1. místo s
postupem do krajského kola. Trio (A. Ma-
cháčková, B. Kahovcová, D. Daniel) získalo
2. místo. Podařilo se vytvořit krásnou
atmosféru setkání žáků a vyučujících smyč-
cových oddělení na okrese, kde si žáci užili
nejen hraní, ale i naslouchání ostatním.

Do krajského kola ve hře akordeonů  po-
stoupila Markéta Holinková ze třídy pana
učitele T. Rožbouda.

Kaplickou ZUŠ reprezentovali poprvé v
její historii i žáci v oboru skladba. Skladby
žáků ze třídy Daniela Táchy - K. Freitinger,
Š. Mora, Z. Hlavsová, T. Kanalošová, A. Ka-
hovcová – získaly bronzové pásmo v
ústředním kole.

Krajské přehlídky pěveckých sborů v Če-
ském Krumlově se 27.3.2019 zúčastnily
dva sbory z naší ZUŠ. Pěvecký sbor Kaplice
(21 žáků) pod vedením R. Kahovcové a Ko-
morní pěvecký soubor z Vyššího Brodu (11
žáků) pod vedením K. Remsové.

Žáci školy si zazpívali i na soutěži Karlo-
varský skřivánek. Do ústředního kola po-
stoupili: Aneta Holinková, Nela Karolína
Sojková (ze třídy M. Hůlové), Zuzana
Kramperová (ze třídy I. Voráčkové), Tomáš
Karl (ze třídy K. Remsové). První místo zí-
skala: Ema Mičanová (ze třídy I. Voráč-
kové), druhá místa: Anežka Macháčková

(ze třídy K. Remsové), Anna Jarošová a
Hana Dostálová (ze třídy I. Voráčkové).

Příběhy ze ZUŠ aneb gratulujeme:
Ve školním roce 2014/15 byla kaplické

ZUŠ obnovena výuka sólového zpěvu –
první vlaštovkou pěveckého oddělení se
stala Nela Karolína Sojková. Je krásnou
zprávou, že v letošním  roce uspěla u přijí-
macích zkoušek na Konzervatoř v Českých
Budějovicích a Pražskou konzervatoř. Na
pěvecké přípravě Nely se postupně podílely
p. učitelky K. Remsová a M. Hůlová. V sou-
časné době studuje zpěv 17 žáků.

Dalším výrazným studentem ZUŠ je
Adam Doucha (obor kytara ze třídy M. Nec-
káře). V  letošním školním byl přijat na
pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka na
dva obory – klasická kytara a jazzová ky-
tara.

Novinkou ve škole je výuka kontrabasu již
od 1. třídy ZŠ. S novým panem učitelem
MgA. Liborem Heřmanem se snažíme ka-
plickou hudební školu vybavit i malými –
dětskými – kontrabasy, které jsou vhodné
i pro drobnější děti. Ve světě je to běžná
praxe, některé české hudební školy se již k
této praxi připojily.  

Připravujeme:
• 15.4. od 17.00 Jarní koncert, Kaple ZUŠ
• 16.4. od  17.00 Čtyřruční koncert, Kaple
• 27.4. od 14.00 Svatojiřský koncert, Kos-
tel sv. Jiří Blansko

Zájemcům o studium v ZUŠ:
Talentové průzkumy proběhnou v dubnu

v kaplických mateřských školách. Rodiče
žáků, kteří mají od příštího září zájem stu-
dovat v ZUŠ – věnujte, prosím, pozornost
informacím v MŠ. V případě, že bude Vaše
dítě vybráno a budete mít zájem o studium
v ZUŠ, přihlaste dítě elektronicky na strán-
kách školy (www.zuskaplice.cz/doku-
menty) do 17.5.2019. Pro děti, které se
průzkumu nemohly zúčastnit, a pro zá-
jemce z okolních obcí budou probíhat od-
polední talentové průzkumy 5.6. od 15.00
do 17.00 hodin, v budově Linecká č.p. 334.

Další informace na www.zuskaplice.cz

Největším potěšením pro mě je, když v
práci najdu spřízněnou duši, která je
ochotna se mnou projít i trnitou cestu a po-
moci v uskutečnění snu. Tak mohu s klid-
ným svědomím nazvat kolegyni Mgr. Janu
Kopúnovou, která se nezalekla a tuto výzvu
přijala. Rozhodně by však naše úsilí nemělo
takový efekt, pokud bychom neměli pod-
poru vedení školy. A tak jsme se po 6mě-
síční práci akreditovali jako středisko
testování konceptu ECDL.

Přínos konceptu ECDL spočívá zejména v
tom, že prostřednictvím mezinárodně jed-
notných sylabů definuje vzdělávací obsah,
který odráží aktuální potřeby trhu práce a
běžného života jedince ve společnosti, a to
zejména v oblasti přenositelných digitálních
znalostí a dovedností, a současně nabízí
mezinárodně uznávanou, standardizova-
nou, objektivní a nezávislou metodu ově-
řování výsledků vzdělávání. Jsme tedy
centrem, které může ověřovat znalosti v
různých oblastech digitální gramotnosti. 

Zkoušky (ověřování) budou nabízeny pri-
márně našim žákům, ale lze je nabídnout i
široké veřejnost. Ověřit si své znalosti u
nás je možné např. v oblasti využívání tex-
tových a tabulkových editorů, nástrojů pro
prezentace, komunikace a sdílení dat na in-
ternetu. Příprava na zkoušky našich žáků
bude probíhat v hodinách výpočetní tech-
niky, nemusí se tak učit nic dalšího, aby
zkoušky splnili. 

Mezinárodně uznávané zkoušky a získání
certifikátů bude přínosem pro jejich další
uplatnitelnost na trhu práce.

O čem jsme doposud
snili, se uskutečnilo
Jitka Lejsková, GEU Kaplice 

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice, Pohorská 86
přijme od 1. 9. 2019 do pracovního poměru 
UČITELE/UČITELKU EKONOMICKÝCH
PŘEDMĚTŮ na částečný úvazek.
Jedná se o výuku předmětů Ekonomika, Účet-
nictví a Logistika ve vzdělávacím oboru Ob-
chodní akademie. 
Základní kvalifikační předpoklady: 
Vysokoškolské vzdělání dle zákona o pedagogic-
kých pracovnících. Spolehlivost, schopnost pra-
covat v týmu, kreativnost. Minimálně uživatel-
ská znalost práce na PC. Komunikační schop-
nosti. 
Platové zařazení dle platových tabulek peda-
gogických pracovníků. 
Výhody:
- dovolená 8 týdnů,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na stravu. 
Nabídky včetně strukturovaného životopisu a
dokladů o vzdělání je možné zasílat na adresu: 
Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická
a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86,
382 41 Kaplice nebo elektronicky na e-mail:
lovci@geukaplice.cz. PhDr. Zdeňka Lovčí – ředi-
telka školy, mobil: 725874782. 

Přijmeme učitele 
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Sport, turistika

Na přelomu roku 2018/2019 vyrostla ne-
daleko Kaplice na Hradišťském vrchu nová
rozhledna, která se jistě stane atraktivním
cílem mnohých turistických výletů. 

Kaplické infocentrum si na Zelený čtvrtek
18. dubna 2019 připravilo lehce adrenali-
nový výstup na rozhlednu za západem
slunce. Samozřejmě bude dost záležet na
počasí, ale pokud tento večer neproprší,
mohla by se výprava vydařit. 

Rozhledna na Hradišťském vrchu (780 m
n.m.) leží od Kaplice vzdálena cca 4,5 km,
což vydá na hodinu a půl chůze. Na večerní
pochod za západem slunce se společně
vyjde v 18.00 hodin z městského parku.

Výstup je pak veden přes Blančák a dále
přes jižní úbočí vrchu, po staré cestě spo-
jující Blansko a Hradiště. Vzhledem k ná-
vratu po setmění je potřeba mít s sebou
baterky či svítilny. Doporučujeme mít s
sebou také svačinu, čaj v termosce a teplé
oblečení. A také dobrou kondici. Převýšení
není velké, ale závěrečné stoupání do hory
je mírně namáhavější. 

Z ochozu rozhledny se nám za příznivého
počasí naskytne pohled na Novohradské
hory, Budějovickou kotlinu, Soběnovskou
vrchovinu, směrem k Lipnu pak na Plechý,
Vítkův kámen a Kleť. A hlavně na západ
slunce nad Kaplicí… 

Druhou alternativou je výstup na roz-
hlednu za východem slunce. Pokud by byl
zájem větší o tuto nočně-ranní variantu,
pak by se uskutečnila na Velký pátek 19.
dubna 2019. Sraz v parku se svítilnami je
stanoven na 4.00 hodinou nad ránem.
Slunce v tento den vychází v šest hodin.
Výstup na rozhlednu za východem slunce
je efektní svým pojetím… uvidíte a uslyšíte
probouzet se přírodu. Ten kouzelný pře-
chod ze tmy, chladu do světla a hřejivých
slunečních paprsků. 

Zájemce o večerní či ranní výstup na roz-
hlednu prosíme, aby se předběžně nahlásili
na infocentru, tel. 380 311 388. Počet míst
je omezen kapacitou rozhledny. 

V případě zájmu bude akce opakována ať
už ve své první nebo druhé variantě.  

„Noční“ výstup na rozhlednu
KIC Kaplice

2.4.2019       14 km               
Z Horního Dvořiště do Vyššího Brodu
Autobusem od školy v 7:55 na ná-
draží ČD, vlakem v 8:43 do Horního
Dvořiště. Trasa: H. Dvořiště – Dolní
Drkolná – Herbertov – Vyšší Brod
autobus ve 13:05

9.4.2019     10 km                 
Z Bukovce do Včelné 
Autobusem od školy v 7:55 do Bu-
kovce. Trasa: Bukovec – po zelené –
na žlutou – mohyly – Zadní Tomšinec
– Včelná, autobus ve 12:40

16.4.2019        11 km            
Z Michnice do Kaplice
Autobusem od školy v 6:45 do Mich-
nice. Trasa: Michnice – Michničky –
Horšov – Malý Stradov – Kaplice

22.4.2019   14 km                
Velikonoční vajíčko  - Louzek
Odchod z náměstí ve 13 hodin – Šu-
mavská ulice – Skoronický rybník –
Louzek. Ohníček na opékání vuřtů
připraví pan Berka a pan Ptáček
Každý účastník obdrží vajíčko

23.4.2019       8 km             
Z Chabičovic do Č. Krumlova
Autobusem od školy v 8:20 do Cha-
bičovic. Trasa: Chabičovice – Za-
hrádka – rybník Sebevrah – Český
Krumlov, autobus v 11:40

30.4.2019   8 km                 
Z Malče do Ločenic
Autobusem od školy v 7:05 do Malče
Trasa: Malče – Chlum – Svatý Jan nad
Malší  – Ločenice, autobus ve 13:10

Program TJ Cíl

První březnový víkend byla herna Peda-
gogu Č. Budějovice dějištěm krajského
přeboru družstev mladšího žactva a do-
rostu ve stolním tenisu. Tříčlenná mužstva,
vítězů jednotlivých okresů, zde soupeřila o
titul krajských přeborníků. 

Nejen pingpongovou a sportovní veřej-
nost potěšilo vystoupení hráčů oddílu stol-
ního tenisu TJ Spartaku, když družstvo
mladších žáků ve složení Michalisko David,
Kuba Lukáš a Netřeba Jakub vyhrálo finá-
lovou skupinu bez porážky se skóre 16–2.

No paráda, krajskými přeborníky se ne-
stáváte každý den, a tak malinový pohár
byl sladkou tečkou a poděkováním za re-
prezentaci.

Dorostenci v sestavě Beneš Pavel, Beneš
Petr a Kuba Lukáš byli bronzoví za bezkon-
kurenčními  Strakonicemi a hratelným Tá-
borem. Vzhledem k silné kvalitě této
kategorie je třetí místo dobrým výsledkem.

Umístění chlapců je podmíněno mini-
málně třemi tréninky v týdnu, účastí na
bodovacích turnajích, hraním pravidelné
soutěže a disciplínou, neboť v sedmdesáti-
leté historii oddílu není tento výsledek oje-
dinělý.

Letošní halová sezóna se Tomáši Kratoch-
vílovi vydařila. Po loňské halové sezóně,
kterou nepříjemně ovlivnilo svalové zra-
nění, došlo k výkonnostnímu růstu. Své vý-
kony ve skoku dalekém ustálil ve všech
závodech za hranicí 720 cm. Svými výkony
se probojoval i na mistrovství ČR mužů.

Tomáš, který věkem patří do doroste-
necké kategorie, si mezi muži dolétl výko-
nem 729 cm pro bronzovou medaili. Tento
výkon je zároveň v jeho věkové  kategorii
druhým nejlepším v Evropě. 

Jako velký favorit odjížděl i na MČR do-
rostenců. Mezi chlapci z celé republiky  tuto
roli zvládl a zvítězil výkonem 722 cm.
Tomáš měl velký cíl skočit dorostenecký re-
kord. Ten ale odolal. Tomáš doslova létal
(skoky kolem 760cm), ale přešlapy jeho
útok zastavily.

Nyní je Tomáš v plné přípravě na letní se-
zónu. Doufejme, že bude stejně úspěšná
jako ta halová.                                                                                                                   

Malé ohlédnutí za halovou sezónou

V. Kratochvíl

Ferdinand Jiskra

I v roce sedmdesá-
tin se stále daří !
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Duben 2019

Po celý duben, úterý až neděle 
od 13.00 – 20.00 hodin  
AFRIKA, ZEMĚ PROTIKLADŮ
VÝSTAVA ZOO DVOREC
Tým ze Zoologické zahrady Dvorec se
vypravil na dobrodružnou cestu na černý
kontinent.  Vydejte se spolu s nimi pro-
střednictvím fotografií zvířat a přírodních
krás do Ugandy a Keni... Výstavu oboha-
cují africké artefakty: kůže, vyřezávané
figurky, totemy, ukázky místních oděvů,
rohy afrických zvířat, ale také lebky, je-
jichž velikost je impozantní...  
Výstavní síň kina Kaplice 

1. – 30. dubna 2019
VÝSTAVA ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Český Krumlov si dovoluje pozvat širo-
kou veřejnost na výstavu uspořádanou
ke 100 letům od založení ČSČK-ČČK do
Městské knihovny v Kaplici. 
Knihovna Kaplice

4. dubna 2019, čtvrtek od 17.00 hodin 
JARNÍ DETOXIKACE TĚLA
Beseda s panem Michalem Říhou. 
Knihovna Kaplice

5. dubna 2019, pátek od 19.00 hodin 
TANEČNÍ VEČER
Hudba 70. – 90. let. Rervace míst v re-
stauraci nebo na tel.: 387 202 337.
Restaurace Slovanský dům

9. dubna 2019, úterý od 17.00 hodin 
TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Beseda s Milanem Zachou Kučerou.
Knihovna Kaplice

11. dubna 2019, čtvrtek od 18.00 hodin
BESEDA S MARKEM WOLLNEREM
šéfredaktorem reportážní publicistiky ČT,
moderátorem pořadu Reportéři ČT a dr-
žitelem ceny Ferdinanda Peroutky. Téma:
Potřebujeme veřejnoprávní média? Snaží
se je politici ovlivňovat? Zvou Zelení
Kaplice (kaplice.zeleni.cz)
Sborový dům Archa, Pohorská 865   

vstup zdarma

12. – 13. dubna 2019, více na str. 5 
KAPLICKÉ DNY S ŘEMESLY 
A JARMARKEM
Slovanský dům

13. dubna, sobota, od 17.00 hodin 
BEAUTY DAY 
Akce věnovaná všem ženám. Zvou Fas-
hionlovers. Program: vlasové a make-up
poradentství, styl, vizáž a móda, módní
přehlídka s možností zakoupení oblečení,
Sax for two, welcome drink, tombola. 
dress code: elegant
Kinokavárna Kaplice   vstup 100,- Kč

17. dubna 2019, středa od 17.00 hodin
DÁMSKÝ KLUB
"Co nevíme o penězích" (a měli bychom
vědět). Moderuje p. Květa Lauterba-
chová.  
Kap Café  

18. dubna 2019, čtvrtek od 18.00 hodin 
„NOČNÍ“ VÝSTUP 
NA ROZHLEDNU
Večerní výstup na rozhlednu na Hradišť-
ském vrchu za západem slunce. Sraz v
městském parku v 18.00 hodin. Baterky,
svítilny s sebou (sestup probíhá již za
tmy). Zájemce prosíme o nahlášení
účasti v infocentru (tel. 380 311 388),
počet míst je omezen. Více na str. 8.
Z městského parku na Hradišťský vrch

28. dubna 2019, neděle, odjezd od KIC
v 10.00 hodin 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
Divadlo Broadway, Praha     (vyprodáno) 

30. dubna 2019, úterý od 17.00 hodin 
SLET ČARODĚJNIC 
Od 17.00 hodin lampionový průvod s ča-
rodějnicí z náměstí na Suchý vrch. Na
Suchém vrchu čeká děti stezka s čaro-
dějnickými úkoly a soutěžemi a za spl-
něné úkoly za odměnu jízda na poníkovi. 
Zapálení ohnivé vatry, hrát bude kapela
Tabasco. Občerstvení. 
Po setmění ohňostroj. 
Suchý vrch   

Duben, výstava Radky Vačkářové
„SNY SE MAJÍ PLNIT“
Kap Café 

26. května 2019, neděle, od 17.00 hodin 
INFLAGRANTI 
+ HOST JOSEF VOJTEK
Nejznámější české smyčcové trio INFLA-
GRANTI přitahuje do koncertních sálů
nejen fanoušky klasiky, ale i rockery,
kteří si mohou poslechnout své oblíbené
pecky v podání atraktivního ženského
tria a navíc ještě v doprovodu rockového
hlasu Josefa Vojtka.
Vstupenky na www.ikaplice.cz
Kulturní dům Kaplice   400/350/300,- Kč

14. dubna 2019 v 9.00 hodin
BOHOSLUŽBY S HOSTEM
Naším hostem bude Walter Matlášek z Če-
ských Budějovic. 

25. dubna 2019 v 18.00 hodin
NEVIDOMÍ LIDÉ MEZI NÁMI
Seznámíme se s desaterem pro kontakt s
nevidomým, vyzkoušíme si, jak vést nevi-
domého, naučíme se základy Brailleova
písma. Naším hostem bude nevidomý Mi-
chal Simon z Ostravy.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 v 18.00 hodin
Připomenutí židovských velikonoc (vy-
vedení Izraelců z Egypta) Sederovou ve-
čeří.

V pátek 19. dubna 2019 v 18.00 hodin
Připomenutí křesťanských velikonoc
čtením pašijního příběhu.

V neděli 21. dubna 2019 v 9.00 hodin 
Slavnostní bohoslužby

ARCHA, Sborový dům Českobratrské církve
evangelické, Pohorská 865, tel.: 604 738
567, http://kaplice.evangnet.cz

Pozvánka do Archy 

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 4. čísla 20. 3. 2019. 

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

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz. Redakční rada: Magdalena
Špičáková, 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.

Vážení milovníci dobrého vína a stálí zá-
kazníci VINOTÉKY U NÁMĚSTÍ. 

Touto cestou vám chceme sdělit, že naše
vinotéka bude od 1. dubna 2019 přestěho-
vána na novou adresu. Vinotéka bude na-
dále fungovat u Hotelu Corona, vchod z
Dlouhé ulice. 

Těšit se můžete na původní sortiment v
krásném novém prostředí i s posezením.
Jste všichni srdečně zváni. 

Vinotéka u náměstí
se stěhuje do Dlouhé
ulice

Velikonoční jarmark
v ZŠ Omlenická v Kaplici
15. - 17.4.2019  14.00 - 16.00 hodin 
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3.4.2019 středa, 19.00, drama  
FAVORITKA
Na začátku 18. století vládne Velké Británii krá-
lovna Anna, poslední z rodu Stuartovců, jež se
do historie zapsala spíše neslavně. Její jedinou
oporou v životě je lady Sarah (Rachel Weisz)…  
Vstup 100,- Kč

4.4.2019 čtvrtek, 19.00, černá komedie ČR 
TERORISTKA      
Marie (I. Janžurová) je učitelka na penzi, která
si jednou řekne, že už si nechce připadat jako
kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokál-
ního zla (M. Hofmann) nepomůže ani starostka
(T. Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se
udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale
hned tu myšlenku rozumně zapudíme. 
Vstup 130,- Kč 

5.4.2019 pátek, 19.00, fantasy      
SHAZAM!                           
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho pro-
buzení stačí jen trocha magie. V případě Billyho
stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento
velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v
pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka
změní v dospělého superhrdinu Shazama. 
Vstup 130,- Kč (dabing)

6.4.2019 sobota, 16.00 fantasy    
SHAZAM! 3D            
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho pro-
buzení stačí jen trocha magie. 
Vstup 150,- Kč (dabing)

6.4.2019 sobota, 19.00, komedie ČR                                                                       
TERORISTKA             
Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie, uči-
telka na penzi, která si jednou řekne, že už si
nechce připadat jako kráva. 
Vstup 130,- Kč

7.4.2019 neděle, 16.00, animovaný ČR
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU
Na kraji Třeskoprsk bydlí čtyři kamarádi. Fifinka,
Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně
vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uply-
nulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh,
který považuje za úplně nejlepší.
Vstup 130/110,- Kč 

7.4.2019 neděle, 19.00, drama ČR
SKLENĚNÝ POKOJ              
Mimořádný milostný příběh inspirovaný drama-
tickými událostmi 20. století i zrodem ikonic-
kého architektonického skvostu – brněnské vily
Tugendhat. Vstup 120,- Kč

10.4.2019 středa, 19.00, drama
FAVORITKA                          
Na začátku 18. století vládne Velké Británii krá-
lovna Anna, poslední z rodu Stuartovců...
Vstup 130,- Kč 

11.4.2019 čtvrtek, 19.00, fantasy              
HELLBOY           
Temný hrdina se vrací. Pod hlavičkou Úřadu pa-
ranormálního výzkumu a obrany se vydává do
Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná
čarodějnice Nimue. Hellboy musí "Královně
krve" zabránit v seslání smrtící morové rány. 
Vstup 120,- Kč

12.4.2019 pátek, 19.00, horová komedie 
TERORISTKA       
Marie, učitelka na penzi, si jednou řekne, že už
si nechce připadat jako kráva a sežene si
zbraň... 
Vstup 130,- Kč 

19.4.2019 pátek, 13.00, pohádka                      
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ    
Vstup zdarma

19.4.2019 pátek, 16.00, animovaný ČR               
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU           
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v
uplynulém roce… 
Vstup 130/110,- Kč 

19.4.2019 pátek, 19.00, road movie ČR
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY            
Pokračování oblíbené cestovatelské reality
show. Kam se vydají tentokrát? A co všechno je
na jejich cestě potká?  
Vstup 100,- Kč

20.4.2019 sobota, 16.00, rodinný                                                             
DUMBO
Majitel cirkusu pověřuje Farriera a jeho děti Milly
a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě
upadajícím cirkuse. Když se zjistí, že Dumbo umí
létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat.
Vstup 120,- Kč (dabing)

20.4.2019 sobota, 19.00, fantasy                
HELLBOY           
Temný hrdina Hellboy se vrací, aby zabránil
"Královně krve" seslat na svět lidí smrtící moro-
vou ránu. 
Vstup 130,- Kč (dabing) 

21.4.2019 neděle, 16.00, pohádka                                                              
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD 
DOMOVA              
Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů,
kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby
zachránili své dítě, uvíznuté a poslané v karto-
nové krabici do Karibiku.
Vstup 120,- Kč 

21.4.2019 neděle, 19.00, horor      
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK              
Doktor Louis Creed se s manželkou a dvěma
dětmi přestěhoval do velkého domu na kraji
lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích maz-
líčků. Když soused Jud najde ležet u cesty mr-
tvého kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou
nevědí, co dceři říct. Je to právě Jud, kdo Loui-
sovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí
na zvířecím hřbitově, nebudou jí muset říkat
vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Di-
vočejší. Nebezpečnější.
Vstup 120,- Kč (titulky)

25.4.2019 čtvrtek, 19.00, fantasy    
AVENGERS: ENDGAME           
Poté, co Doctor Strange vydá Thanosovi svůj
kámen nekonečna, aby Thanos nezabil Tonyho
Starka, zahlásí „We're in the endgame now.“  Po
Thanosově lusknutí zmizelo mnoho superhrdinů,
kteří z nich se vrátí zpět?
Vstup 130,- Kč (titulky)

26.4.2019 pátek, 19.00, rodinný      
MIA A BÍLÝ LEV                             
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší
kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenác-
tiletá Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v
jižní Africe, kde dostane malého lvíčka, mládě
vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár dal-
ších let se z nich stanou nerozluční přátelé, par-
ťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá
rozdíl mezi světem lidí a zvířat.
Vstup 120,- Kč

27.4.2019 sobota, 16.00, fantasy                                  
AVENGERS: ENDGAME 3D                   
Po Thanosově lusknutí zmizelo mnoho superhr-
dinů, kteří z nich se vrátí zpět?
Vstup 150,- Kč (dabing) 

27.4.2019 sobota, 19.00, horor       
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK                     
V lese u jejich domu se ukrývá hřbitov domácích
mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti po-
hřbívají svá zvířata...
Vstup 120,- Kč 

28.4.2019 neděle, 16.00, pohádka       
MRŇOUSKOVÉ 2    
Dobrodružství malé berušky...
Vstup 120,- Kč

28.4.2019 neděle, 19.00, fantasy                 
AVENGERS: ENDGAME                       
Po Thanosově lusknutí zmizelo mnoho superhr-
dinů, kteří z nich se vrátí zpět?
Vstup 130,- Kč (dabing) 

Duben 2019

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

Prodám statek 300 m2 se zahradou 700 m2
ve Chvalšinech. Vhodný i k podnikání. Cena
1.450.000,- Kč. Tel. 722 101 900.

Koupím domek nebo chalupu, i k rekon-
strukci v ČK a jeho okolí. Do 1 milionu Kč. Tel.
722 101 900.

Prodám dvougenerační dům po celkové re-
konstrukci v horní části Větřní, směr Kájov.
Cena 2.580.000,- Kč. Tel. 722 101 900. 

Občerstvení Na Terase Rožmberk nad Vltavou
shání na letní sezónu (červen – srpen) pomoc-
nou kuchařku či pomocnou sílu do kuchyně.
Ranní směna. Nadstandardní finanční ohodno-
cení. V případě zájmu volejte na tel. 723 919
299 (od 10 do 14). 

Výkup starého a nedraného peří. Tel. 606
514 445. 

Pronajmu v Kaplici na náměstí nebytové
prostory. V současné době je zde zavedená vi-
notéka. Provozovna bude volná cca od 1. dubna
2019. Info na tel. 607 101 848. Pouze vážní zá-
jemci.

Volné pracovní místo: SKLADOVÝ OPERÁ-
TOR V DHL – 2 či 3 směnný provoz, zasklad-
ňování a vyskladňování materiálu, zajímavá
mzda a mnoho benefitů k tomu. Místo praco-
viště: Engel, Kaplice. Pro více informací volejte
721 943 106 nebo pište na tereza.plecha-
cova@dhl.com

Hledáme zájemce o podnikání vedené z
domu ve wellness oboru.  Více na http://pri-
zpusobivaprace.prijemextra.cz/ 
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50% 
PRO VÁS

5  L E T   
S  N Á M I  

Sleva 50 % se vztahuje na v"echny typy br"lov"ch 
#o#ek. Akce platí do 30.4.2019. 

Optika Olga Bartoňová 
Náměstí 54, Kaplice 

775588482 
www.optikabartonova.cz 
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Tel.: 720 295 352 
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Danuše Stočesová

T: 777 298 027

Jana Slavíková

T: 605 252 401

Nabízíme Vám realitní služby na míru Vaším potřebám.
Spokojený klient je pro nás na prvním místě!
 realitní poradenství při prodeji či pronájmu nemovitosti
 tržní ocenění nemovitosti
 profesionální propagace nemovitosti
 komplexní právní služby advokátní kanceláře (bezpečná úschova � nancí)
 doporučení vhodného � nancování
  zajištění dodavatele na zhotovení průkazu energetické náročnosti
budovy (PENB)

 prodej nemovitosti za nejvyšší možnou cenu
 poprodejní servis (převod energií, protokolární předání nemovitosti)
 vyhotovení daňového přiznání (daň z převodu nemovitosti)

Prodej velmi pěkného bytu po rekonstrukci 3+1
s lodžií, 77 m2, v Kaplici, ulice Míru.

jana.slavikova@re-max.cz
CENA: 1.995.000,- Kč T: 605 252 401

Prodej 3 lukrativních zasíťovaných pozemků, 1 127 m2, 
1 309 m2, 1448 m2 v Blažkově u Kaplice.
Dle územního plánu určeny k výstavbě RD.

jana.slavikova@re-max.cz
CENA: 1 050,- Kč/m2 T: 605 252 401

Kostelní 126, Kaplice www.re-max.cz

Otevření Advokátní
kanceláře Kašpárek
Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že

zahájila svoji činnost také
na pobočce Kaplice, ul. Masná 129.
Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tra-
dicí a zkušenostmi. 

Návštěvní doba vždy ve čtvrtek od 9.30 – 16.00 
Garantujeme profesionální přístup a rozumné ceny. 
Těšíme se na spolupráci. 

Více informací na tel. 606 961 939 
a webových stránkách www.akkasparek.com

Servisní technik/mechanik Kaplice
Pracovní náplň:

• opravy lesní techniky, harvestorů, vyvážecích souprav
a ostatních strojů v terénu i v dílně

• školení obsluhy strojů technická podpora 
• specifikace náhradních dílů

Požadujeme:
• vzdělání technického zaměření • manuální zručnost 
• uživatelská znalost PC • schopnost pracovat samostatně 
• řidičský průkaz, min sk. „B“ • svářečský průkaz výhodou

Nabízíme:
• pracoviště – dílna Kaplice • nástup možný ihned 
• práce na plný úvazek (HPP), smlouva na dobu neurčitou
• technickou podporu • odborné školení 
• další pracovní rozvoj • zajímavé finanční ohodnocení 
• finanční bonusy • zkušený stabilní přátelský kolektiv

Referent skladu náhradních dílů - Kaplice
Pracovní náplň:

• vedení kompletní skladové agendy – objednávky, zaskladnění/
vyskladnění, kontrola stavu zásob, inventury

• komunikace se zákazníky a dodavateli
• administrativní podpora pracovníků dílny

Požadujeme:
• vzdělání technického zaměření - výhodou
• znalost PC – MS Office • dobré komunikační schopnosti 
• schopnost pracovat samostatně • řidičský průkaz, min sk. „B“ 
• průkaz na VZV výhodou

Nabízíme:
• pracoviště Kaplice • nástup možný ihned 
• práce na plný úvazek (HPP) • odborné školení 
• další pracovní rozvoj • zajímavé finanční ohodnocení 
• finanční bonusy • služební telefon
• zkušený stabilní přátelský kolektiv 

Kontakt: Reparoservis spol. s r.o., 
Lucie Štambacherová,  E-mail: stambacherova@lesni-technika.cz,  Tel: +420 725 502 004
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Zuzana Vendlová

Karel Vinš

+420 380 386 784

+420 380 386 736

zuzana.vendlova@engel.at

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!

PŘIDEJTE SE K NÁM
ZPRÁVY 

Z ENGELU

Žáky základních škol výrobou provází David Dědič, HR manažer společnosti ENGEL Kaplice.

Konec roku 2018 a začátek letošního se pro 
kaplický závod společnosti ENGEL nesl mimo 
jiné v duchu návštěv žáků základních škol z ce-
lého regionu. O prohlídky výroby projevilo zájem 
hned 12 institucí, jako například základní školy 
Fantova a Školní v Kaplici, ZŠ Benešov nad Čer-
nou, Loučovice, Kamenný Újezd, Velešín, Křemže 
a základní školy z Českého Krumlova.

A že bylo o co stát! Žáci si nejprve poslechli 
krátkou prezentaci, při které načerpali základní 
informace o společnosti, poté je čekala prohlíd-
ka všech výrobních ploch s odborným výkladem 
a na závěr si mohli na učňovském středisku se-

stavit model letadélka. Kromě jiného si žáci od-
nesli důležité informace o možnosti vzdělávání 
v technickém oboru na středních školách.

Za dohledu mistrů odborného výcviku lze v ENGELu 
získat praktické vzdělání konkrétně v  tříletých 
oborech Obráběč kovů, Mechanik-zámečník 
a Eletromechanik pro stroje a zařízení, a to ve 
spolupráci se SOŠ strojní a elektrotechnickou 
ve Velešíně či se SOŠ a SOU Kaplice. Zároveň 
si studenti přijdou na řadu atraktivních benefitů 
a po dokončení střední školy bez problému na-
jdou pracovní uplatnění přímo na palubě závodu.

Zájem o prohlídky kaplického ENGELu 
mezi žáky základních škol roste
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CELOEVROPSKÝ DODAVATEL 
CHLADICÍHO NÁBYTKU 
A TECHNIKY:

www.hauser.cz

HAUSER spol. s r. o. 
382 41 Kaplice 253
personalni@hauser.com
+420 388 404 315

Moderní linka 
Špičkové CNC stroje v 
příjemném a čistém pracov-
ním zázemí nové haly.

Prášková lakovna
Za rok nalakujeme 900.000 
dílů a spotřebujeme 150 tun 
práškové barvy.

Montáž nábytku
Náš nábytek kompletují 
zkušení montážní dělníci, 
svářeči, elektrikáři a zámečníci.  

Expedice a sklad 
Denně od nás odjíždí do celé 
Evropy kolem 30 kamionů s 
hotovými produkty. 

PŘIJĎTE V KVĚTNU NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍVíce v příštím zpravodaji

Široké možnosti pro každého


