
V Kaplici poskytují zdravotní péči dva
noví praktičtí lékaři 

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
lidé z kaplických

osad mají někdy
pocit, že je k nim od
nás z města příliš da-
leko a jejich problémy
nebereme dostatečně

vážně. Není tomu tak, některé osady
mají i své zastupitele, a dokonce je
schválen i nově založený Osadní
výbor Mostky. Jeho členové mohou
zastupitelstvu předkládat návrhy,
které se týkají právě této osady. V
obci Rozpoutí byla koncem kalendář-
ního roku dokončena rekonstrukce
hasičské zbrojnice, která by měla
sloužit i jako prostor k setkávání ob-
čanů. Začátkem měsíce února byla
slavnostně vysvěcena přístavba hasi-
čárny v Hubenově, konečně tak nově
zakoupený vůz získal důstojné místo
k parkování. Akce byla spolufinanco-
vána Ministerstvem vnitra ČR, Jihoče-
ským krajem a městem Kaplice.
Zároveň zde proběhla i výroční člen-
ská schůze hasičů. Hubenovští hasiči
si nový objekt zaslouží už i díky tomu,
že jsou předurčenou jednotkou pro
pomoc v krizových situacích. V centru
osady Blansko se podařilo instalovat
dětské hrací prvky, které přivítali
hlavně ti nejmenší a jejich rodiče. Pro
ostatní osady, které jsem na tomto
místě nejmenoval, jsou připraveny
některé další investiční záměry, ať už
se jedná o opravu komunikací, infra-
struktury nebo veřejných prostran-
ství.

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, ještě
trvá astronomická zima, ale počasí za
okny tomu již nenasvědčuje.  Slu-
níčko nás láká na výlety do přírody,
kde nás občas překvapí lidská nepo-
řádnost, a tak nečekejme, že vše vy-
řeší někdo jiný a přiložme sami ruku
k dílu aspoň ve svém nejbližším okolí. 

S přáním krásných jarních dnů Váš
starosta Pavel Talíř

Mgr. Pavel Talíř
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Jan Bohdal

Dva noví praktiční lékaři nastoupili
do kaplického zdravotního střediska.
MUDr. Libor Hlavatý a MUDr. Pavel
Strejc převzali pacienty po MUDr. Ja-
roslavu Radíkovi. Provozovatelem or-
dinace je společnost G8 OPEN, která
již na Kaplicku provozuje ordinace v
Horní Stropnici a Benešově nad Čer-
nou a kromě Kaplice se bude od
března věnovat lékařské péči v Ma-
lontech. Vedení města Kaplice je spo-
kojeno s tímto řešením dlouhodobé-
ho problému s nedostatkem lékařů. 

Problematika obsazení lékařské péče je
v kompetenci krajského úřadu a zdravotní
pojišťovny. Město Kaplice však vyvíjí veš-
kerou snahu obsazení zdravotního středi-
ska nejen všeobecnými lékaři, ale také
specialisty proto, aby byla zajištěna kva-
litní zdravotní péče pro občany města. V
průběhu uplynulého roku řešila kaplická
radnice problém s jedním chybějícím
praktickým lékařem. Starosta Kaplice
Pavel Talíř proto vstoupil do jednání s jed-
natelkou společnosti G8 OPEN a primář-
kou MUDr. Olgou Janovskou. Tato
společnost již provozuje ordinace v Horní
Stropnici a Benešově nad Černou. Od za-
čátku března bude také provozovat ordi-
naci praktického lékaře v Malontech. Na
základě pozitivních referencí a místního
působení lékařů v naší oblasti byl logic-
kým krokem další vývoj jednání, směřují-
cího k obsazení ordinací v Kaplici.
Společnost G8 OPEN a její lékaři splňují
všechny zákonné podmínky proto, aby
mohli vést kaplickou ordinaci praktického
lékaře. Jednou z nich je odborný dohled,
který v Kaplici zajišťuje MUDr. Martin Kral,
působí právě v Horní Stropnici a v Bene-
šově nad Černou. 

Po delší době se tedy podařilo nepřízni-
vou situaci s nedostatkem lékařů stabili-
zovat. „Jsem moc ráda, že se podařilo
zajistit dva obvodní lékaře pro polikliniku
v Kaplici. V současné době, kdy nedosta-
tek lékařů je obecně znám, je to velký
úspěch,“ hodnotila situaci radní Kaplice

JUDr. Vanda Kárová a doplnila: „Obyva-
telé Kaplice tak mají zajištěnu péči obvod-
ního lékaře a přitom se dále jedná o
zajištění lékaře specialisty - ortopeda.“ V
provozu nadále zůstávají ordinace provo-
zované společností PRAKTIK MM a MUDr.
Kláry Kadičové. Zdravotní dokumentace
pacientů MUDr. Jaroslava Radíka, který v
Kaplici ukončil činnost, byla předána spo-
lečnosti G8 OPEN. Ta bude poskytovat pri-
mární péči praktického lékaře pro dospělé
pacienty a kromě pacientů po MUDr. Ra-
díkovi registruje i další zájemce o lékař-
skou péči. 

„Disponujeme moderní přístrojovou
technikou, kterou jsou vybaveny všechny
naše ordinace. Jedná se především o EKG
(pro měření srdeční aktivity) a INR (pro
pacienty na warfarinu). Přímo v ambulanci
provádíme také odběry krve. Abychom
předešli zbytečné indikaci antibiotik, je u
nás samozřejmostí i CRP vyšetření,“ shr-
nula Ing. Gabriela Levá ze společnosti G8
OPEN. Kromě kvalitní péče v ordinacích
poskytuje nový provozovatel také náv-
štěvu sestry v terénu. „Jedná se o službu,
která je pro pacienty zcela zdarma. V
praxi funguje tak, že v případě potřeby
jsme schopni zajistit pravidelné návštěvy
naší zdravotní sestry v domácím prostředí
těch pacientů, pro které je problém se do
naší ordinace dopravit,“ upřesnila Levá s
tím, že neméně významnou oblastí půso-
bení je tzv. závodní péče zaměřená na za-
městnavatele v regionu Kaplicka. V Kaplici
se o své pacienty starají v rámci služeb
G8 OPEN dva lékaři, MUDr. Hlavatý a
MUDr. Strejc. 

MUDr. Libor Hlavatý pochází z Českých
Budějovic, vystudoval Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy v Plzni, kde absolvoval
v roce 2005. Po ukončení studia nastoupil
do Nemocnice České Budějovice a.s. na
Oddělení nukleární medicíny. Atestaci z
oboru nukleární medicíny absolvoval v
roce 2012. 

pokračování na str. 2



strana 2

pokračování ze str. 1
MUDr. Pavel Strejc pochází ze zápa-

dočeského Tachova. Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy absolvoval v r. 1985
v Plzni. Jeho hlavní specializací byla
mnoho let kardiologie. Pracoval mimo
jiné v Nemocnici České Budějovice ve
funkci vedoucího lékaře kardiostimu-
lačního centra, kde zavedl do praxe
četné nové léčebné postupy. Je držite-
lem několika funkčních licencí, mimo
jiné také chirurgické. Jako externista
pracoval několik let na rychlé zá-
chranné službě, v léčebně dlouhodobě
nemocných a na lékařské službě první
pomoci. V posledních čtyřech letech
své zkušenosti uplatňuje jako prak-
tický lékař pro dospělé. 

Praktičtí lékaři 
v Kaplici

Ukončení lékařské
praxe MUDr. Radíka
MUDr. Jaroslav Radík, odbor všeobecné
praktické lékařství, s místy poskytování
zdravotních služeb Gen. Fanty č. p. 25,
Kaplice, a Benešov nad Černou č. p.
125, ukončil svou činnost. Předmětná
zdravotnická dokumentace byla pře-
dána pro zajištění návaznosti zdravotní
péče poskytovateli zdravotních služeb
G8 OPEN s.r.o.

Předání dokumentace novému poskyto-
vateli neomezuje pacienty pro výběr ji-
ného nového poskytovatele zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lé-
kařství. Pacienti si mohou zvolit posky-
tovatele zdravotních služeb dle svého
uvážení, popřípadě se mohou informo-
vat na lékaře poskytující zdravotní
služby u své zdravotní pojišťovny.

Informace pro občany 

Založení Fondu na opravu kostela

Vážení spoluobčané!
Mezi neodmyslitelné domi-

nanty našeho města patří
naše kostely, zvláště kostel
sv. Petra a Pavla. Tam někde,
kde stojí, stála dle legendy
kaplička – kaplice, která dala
název našemu městu. Právě
kostel je také uváděn v první
historické zmínce o Kaplici z
roku 1257. Je to tedy stavba
i pro město velmi významná.
Proto si dovoluji oslovit vás,
kaplické občany s žádostí o
pomoc při jeho opravě. Vím,
že si někteří řeknete, já do
kostela nechodím, ať se sta-
rají věřící. Ano, ale těch bo-
hužel ubývá a stárnou. A při
pohledu do historie zjistíme,
že každá farnost byla závislá
na pomoci sponzorů a obce.
Konečně kostel neslouží jen
věřícím, konají se zde kon-
certy, či různé jiné kulturní
akce a je také vyhledávaným
místem pro turisty. Každý
může přes den nahlédnout
alespoň přes mříž, nebo před
bohoslužbou, či po domluvě
vstoupit do interiéru.

Někdo ovšem může říci: cír-
kev má majetek z restitucí.
Ano, ale třeba naše farnost za
minulý rok vydělala na náj-
mech za pozemky čistých jen 30 tis. Kč,
protože 75% zisku odvádíme na biskupství,
které musí zabezpečit výplaty zaměst-
nanců, což nejsou jen kněží, ale také nově
správci majetku, lesníci apod. Loni naše
hospodaření s pozemky bylo dokonce ve
ztrátě, neboť jsme např. museli zaplatit
odhad ceny některých pozemků. Navíc si
ani vlastnictvím pozemků nemůžeme být
jisti, neboť v nedávných dnech jsme v Ma-
lontech museli vrátit farní les, neboť se při-
šlo na to, že byl znárodněn již v roce 1945
a restituční zákon se týká až let od r. 1948.
Církve v ČR dostávají sice ročně 2 miliardy
po dobu 30 let, jako náhradu za nevydaný
majetek, ale tyto peníze se musí investovat
tak, aby přinášely zisk a po uplynutí oné
doby, kdy už budeme se státem vyrovnáni,
bylo z čeho hradit provoz církví. Nesmíme
zapomínat, že jen ke katolické církvi se hlá-
silo při posledním sčítání asi 1 milion osob,
takže církev je velkou organizací, která má
hodně výdajů. Jen v českobudějovické die-
cézi je 354 farností s 545 kostely a kaplemi
a 248 tis. katolíky. Tolik na vysvětlenou,
proč i přes restituce se obracím s žádostí o
pomoc také na vás.

Kostel sv. Petra a Pavla nezadržitelně
chátrá, je to vidět zvláště na fasádě, báni
věže, ale především nás trápí hroutící se
opěrná zeď na severovýchodní straně
areálu. Projekt na její opravu je již připra-
ven (stál 25 tis. Kč a byl uhrazen z mimo-
řádné kostelní sbírky). Rozpočet opravy činí

264 tis. Kč, a i když máme naději na zí-
skání příspěvku z havarijního fondu minis-
terstva kultury, náš vlastní podíl bude činit
asi 6O tis. Kč.

Po poradě, jakým způsobem finance za-
jistit, přišel pan starosta Pavel Talíř s návr-
hem založit Nadační fond na opravu kostela
sv. Petra a Pavla v Kaplici a hned jej také
založil i se svým vkladem. Moc děkujeme.
Tento fond není nikterak propojen s farními
či církevními financemi a peníze je možné
použít jen na financování oprav kostela a
okolního areálu. Členy správní rady jsou
např. Marie Blessbergerová, Jiří Větrovský
a v kontrolní komisi je Mgr. Pavel Talíř, Ing.
Jiří Němec, Eva Perausová. 

Pokud se tedy rozhodnete podpořit
opravu našeho kostela a to i do budoucna,
můžete svůj příspěvek zaslat na účet č.
552 946 7359/0800. Budeme také rádi,
pokud nám pomůžete sehnat sponzory z
řad podnikatelů. Nejstarší památka v
našem městě a odkaz našich předků si to
jistě zaslouží. Budeme pravidelně informo-
vat o stavebních aktivitách kolem kostela i
o stavu financí Fondu a jejich využití.

S díky za případnou podporu a s přáním
všeho dobrého. 

P. Pavel Šimák, administrátor Římskoka-
tolické farnosti Kaplice

P. Pavel Šimák, farnost 

Ordinace MUDr. Kláry Kadičové
nekončí

Na základně mylných informací a
velmi častých dotazů o ukončení lé-
kařské praxe MUDr. Kláry Kadičové
sdělujeme, že v průběhu roku a i na-
dále bude provozovat svou praxi prak-
tického lékaře jak v Kaplici, tak i v
Besednici.

Ordinace MUDr. Jany Vondráčkové
pokračuje

Oznamujeme pacientům, že naše or-
dinace praktického lékaře Praktik MM
Kaplice, MUDr. Jana Vondráčková (Li-
necká 413, Kaplice) pokračuje a bude
pokračovat v poskytování zdravotních
služeb praktického lékaře pro dospělé.
Registrujeme nové pacienty, lékařskou
péči poskytujeme dle moderních stan-
dardů (stanovení CRP, INR, okultního
krvácení, močový analyzátor přímo v
ordinaci). Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Společnost

Václav Holemý, SDH Pořešín
Sbor dobrovolných hasičů Pořešín děkuje

všem živnostníkům, podnikatelům, firmám  a
různým sponzorům hasičského plesu, který
se konal 26. ledna 2019 ve Slovanském
domě v Kaplici. Zároveň děkujeme všem
zúčastněným, kteří se postarali o příjemnou
atmosféru tohoto večera. 

Miroslav Míšek, Kaplice 
Chtěl bych touto cestou poděkovat hasičům

z Kaplice, kteří mi přijeli velmi ochotně po-
moci dostat se zpět na invalidní vozík po
mém pádu doma v noci 11. února tohoto
roku.  

Na invalidním vozíku jsem velkou část
svého života a takovou pomoc proto opravdu
oceňuji. 

Poděkování 

V letošním roce byla realizována přístavba
garáže pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů obce Hubenov. Potřeba výstavby ga-
ráže vyplynula z důvodu nevyhovujícího
parkování mobilní požární techniky v ob-
jektu požární zbrojnice. Garáž slouží k par-
kování hasičského vozu CAS 25 K LIAZ
101. Realizací projektu byla vylep-
šena základna pro požární
techniku, zásahové vozidlo
bude připraveno v pří-
padě potřeby k okam-
žitému výjezdu. Na
přístavbu garáže
město žádalo dotaci
v rámci dotačních
pobídek Jihočes-
kého kraje a Minis-
terstva vnitra.

Celkové náklady realizace akce byly 1 650
455,46 Kč. Ministerstvo vnitra, generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky poskytlo dotace ve výši
782 182 Kč, dotace Jihočeského kraje činila
444 000 Kč.

Tento projekt je spolufinancován z programu
Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České republiky – Do-

tace pro jednotky SDH obcí a z
grantového programu Jihoče-

ského kraje Investiční do-
tace pro jednotky sborů

dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského
kraje.

Přístavba garáže hasičské 
zbrojnice Hubenov

Ivana Putzerová, Město Kaplice

Sbor dobrovolných hasičů Hubenov byl
založen v roce 1961. V té době měl pouze
garáž pro jediné vozidlo s přívěsným vozí-
kem PPS 12 a nic víc. Až před 10 lety došlo
k rozšíření zbrojnice o tolik potřebné soci-
ální zařízení a malou klubovnu. V letošním
roce byla ukončena očekávaná přístavba
druhé garáže pro novější zásahový cister-
nový vůz. Tím se “částečně” obměňuje vo-
zový park. Za stařičkou CAS 706 RTHP (rok
výroby 1973) již může vyjíždět vozidlo CAS
Liaz  100 (rok výroby 1990). Členové SDH
Hubenov tímto děkují Městu Kaplice, které
realizaci rozšíření hasičské zbrojnice zajis-
tilo a to nákladem 1,5 mil. Kč. Na uskuteč-
nění akce se podíleli starosta Města Kaplice
Pavel Talíř, p. Putzerová, ing. Ota Kořínek,
p. Kadič a stavební f. Bína Velešín.

Motorem činnosti SDH Hubenov je její zá-
sahová požární jednotka. Ta je zařazena do
kategorie výjezdu JPO III a její členy bych
Vám rád představil: Josef Bazso – velitel
jednotky, Michal Auer – velitel družstva a
strojník, Martin Lukš – strojník, Miška
Radek – strojník, Miroslav Ivanič – strojník.
Dalšími členy jednotky jsou Jan Zeman,
Marie Šišková, Radek Schwarz, František
Hesenseidl, Jaroslav Popluhár, Matěj a On-
dřej Marečkovi. Všichni členové jednotky
nejsou z obce Hubenov, ale v případě vý-
jezdu k požáru spěchají z obcí Blansko, D.
Dvořiště a Žďár. Za období roku 2018 měli
hubenovští hasiči 12 výjezdů. V letošním
roce již zasahovali u požáru rodinného
domu v obci Rožmitál na Šumavě a dále u
požáru pneumatik v lokalitě Kaplice ná-
draží. Členové zásahové jednotky v rámci
dobré spolupráce se svým zřizovatelem

očekávají, že Město Kaplice vybuduje v
další etapě ve stávajících prostorách hasič-
ské zbrojnice sprchy a umývárnu, na které
se při letošní dostavbě nějak pozapomnělo.
Po návratu ze zásahu u požáru je nezbytné
a normální se umýt a převléct se zpět do
civilního oblečení.

Co říci závěrem. Nějak se při těch našich
hodnoceních zapomíná na osobu, která řídí
a stará se dlouhá léta o chod dobrovolných
hasičů v Hubenově. Jedná se o starostu
SDH p. Václava Lukše, skromného a obě-
tavého člověka. Všichni jsme si u této
osoby zvykli a zároveň očekáváme, že
musí mít čas vždy vyslechnout každého,
umět se správně rozhodnout a zařizovat a
zařizovat, jako by ani neměl svoji rodinu,
svoje starosti. Proto mu právem patří dík
za vše, jak to zvládá celých 20 let. Přeji za
všechny stálé zdraví.

Zdeněk Kučera, člen SDH Hubenov

Rozšíření hasičské zbrojnice v Hubenově

Starosta SDH Hubenov p. Václav Lukš 
při slavnostním otevření hasičské zbrojnice (zdroj ČK Deník)

Část zásahové požární jednotky Hubenov při slavnostním
otevření hasičské zbrojnice (zdroj ČK Deník) 
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Eva Bímová, Město Kaplice

Pomoc obětem 
kriminality

Vážení spoluobčané,
ve městě Kaplice a příslušných osadách

bylo také v roce 2018 provedeno kácení
dřevin rostoucích mimo les. Bylo pokáceno
celkem 48 kusů dřevin z toho 34 kusů ve
městě Kaplice a 14 kusů v přilehlých osa-
dách. Vysázeno bylo 53 kusů
stromů (ulice Linecká 36 kusů,
cesta za koupalištěm 17
kusů). Byla osázena
nová cesta ve Žďáru, a
to 15 m keřů a 15
kusů stromů. Dále
mělo být vysázeno
100 lip srdčitých ke
stému výročí zalo-
žení naší republiky,
avšak kvůli suchému
počasí byla tato akce
přeložena na jaro letoš-
ního roku, kdy půda bude
dostatečně vlhká a dřeviny
dobře zakoření. 

U dřevin, které byly pokáceny,
byla především narušena provozní bezpeč-
nost. To je souhrnný parametr, který vyja-
dřuje míru stability stromu na konkrétním
stanovišti s přihlédnutím k rizikovému po-
tenciálu dřeviny, to je zda dřevina může
způsobit škodu na majetku či újmu na
zdraví v důsledku jejího selhání. Na veřej-
ných prostranstvích, ve školách a školkách
je provozní bezpečnost zásadním a hlavním

hlediskem při posuzování zdravotního
stavu dřevin. Provozní bezpečnost narušuje
poškození kmenů, dřevní houby, jejichž vý-
skyt zejména na bázi kmene znamená ob-
rovské nebezpečí pádu, přestože dřevina
se jeví naprosto zdravá, dále hniloba
kmene a kosterních větví, odumřelé silné
větve a zlomy nad cestami a lavičkami, ne-

stabilní tlakové vidlice, (což je zá-
važný růstový defekt

nestabilního větvení s vrůs-
tající kůrou, které hrozí

rozlomením), potlačené
a vrůstající dřeviny a
stromy v kolizi s budo-
vami a lampami ve-
řejného osvětlení.  

U dřevin, u kterých
nestačí provést
údržbu různými druhy

řezů, redukcí koruny a
vazbami, je nutné při-

stoupit ke kácení. Stav
každé dřeviny je posouzen

odbornou dendrologickou fir-
mou. Město Kaplice postupuje velmi

důkladně a zodpovědně ze všech aspektů
a kácí se jen dřeviny, které ohrožují pádem
zdraví a majetek občanů. 

Cílem pro město Kaplice není kácení, ale
pravidelná údržba dřevin, aby mohly zůstat
na svých stanovištích co nejdéle a plnit tak
své nezastupitelné funkce. Např. v roce
2018 bylo na údržbu dřevin vynaloženo
367.000 Kč. 

Mnozí kapličtí občané vědí, že v Nových
Domovech je umístěný dvoukomorový ko-
munitní kompostér na bioodpady. Nyní na-
bízíme zdarma kompost vytvořený díky
některým občanům z Nových Domovů. Je
již dvouletý a tedy kvalitní, hodící se do
květníků, na pěstování zeleniny nebo ke
stromkům a keřům.

Rozdávat ho budeme 5. března v Nových
Domovech u domu čp. 491 v době od 16.
do 16.30 hod.   

Během kompostování se z bioodpadu
stává materiál obsahující humus, ve kte-
rém se váží organické a minerální látky a
voda, které jsou pak k dispozici pro rost-
liny. Hotový kompost je tedy kvalitním hno-
jivem, které obsahuje vše, co při pěstování
z půdy odebíráme. Absence humusu a or-
ganické hmoty v půdě ovlivňuje vysychání
krajiny ale i povodně. Pokud se voda nemá
kde zachytit, z půdy odtéká a půda ztrácí
vlhkost. Při přívalovém dešti dochází ke
zvodnění povrchové části půdy a na povrch

jsou vyluhovány jemné jílové částice, které
vytváří vrstvu ztěžující další průsak vody.
Vyschlá půda pak funguje jako stanová
celta. Pokud je půda suchá, povrchové
pnutí vody drží kapky vody vcelku a kapky
klouzají dolů, aniž by prošly porézním po-
vrchem. Rostliny tak trpí nedostatkem
vláhy, klesá hladina podzemní vody a
studně vysychají. I krátkodobý přívalový
déšť pak přinese ničivou povodeň a půda
pod povrchem zůstane vyprahlá a suchá.

Kompostování je proces velice podobný
humifikačním pochodům, které probíhají v
půdě. Díky tomu, že mikroorganismům a
bezobratlým živočichům v kompostu při-
pravíme ty nejvhodnější podmínky, celý
proces se urychlí, a tak můžeme „vyrobit“
kvalitní humusové látky v horizontu půl
roku i dříve.

Další výhodou kompostování bioodpadů
je zmenšení množství směsného komunál-
ního odpadu. Nádoba na směsný komu-
nální odpad bez bioodpadů také
nezapáchá.

(text je částečně převzatý ze stránek
Ekodomova)

Kvalitní kompost z komunitního 
kompostéru zdarma
Růžena Šandová, Hnutí Duha 

„Kriminalitu zastavit nedoká-
žeme. Pomáhat jejím obětem však
umíme již 28 let“.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbor-
nou a bezplatnou pomoc obětem kri-
minality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví
a druhu trestného činu. Pomoc obě-
tem a svědkům trestných činů v Jiho-
českém kraji zajišťuje pobočka v
Českých Budějovicích. Bezplatně po-
skytuje odborné psychosociální pora-
denství a právní informace, diskrétní a
nestranné služby a v neposlední řadě
také nadstandardní služby obětem a
pozůstalým po obětech závažných ná-
silných trestných činů (krátkodobá
psychoterapie, doprovod k soudu, aj.)

Bílý kruh bezpečí 
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: 734 479 644 
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
NONSTOP LINKA: 116 006

Případová manažerka 
- pomoc zvlášť zranitelným obětem a

pozůstalým
Pondělí 8:00 – 15:30
Úterý 8:00 – 17:00
St, Čt 8:00 – 15:30
Pá 8:00 – 15:00
Bezplatná poradna je otevřena:
Úterý 17 – 19 hod. (bez objednání,

vždy přítomen právník a psycholog)
Čtvrtek 17 – 19 (pouze objednaní)

Zodpovědné osoby: Jednatelka –
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 

Případová manažerka – Bc. Gabriela
Papežová. 

Více info na www.bkb.cz

POUŤ ZA HOSPICE
SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI

sobota 27. dubna 2019
mše sv. ve 14 hodin

Zveme poutníky z celé země 
na národní pouť za Boží pomoc, 

ochranu a požehnání pro hospice. 
Přijďte nás podpořit!

Hlavní celebrant:
Mons. Zdenek Wasserbauer,

pomocný biskup pražský

Bližší informace na: 
www.asociacehospicu.cz

Pozvánka  
na národní pouť
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Městská knihovna 

Březen měsíc čtenářů
• po celý měsíc nabízíme začátečníkům
kurzy práce s internetem
• je možné si u nás skartovat doku-
menty
• stále prodáváme vyřazené knihy
• nabízíme informatiky pro školy, školky

V týdnu od 4. 3. do 8. 3. 2019
• zápisné pro nové čtenáře na 1 rok
zdarma
• čtenářská amnestie (odpouštíme po-
platky za upomínky)
Tyto výhody se vztahují i na pobočky
knihovny 1. Máje 776 v Kaplici, v Blan-
sku a to celý měsíc.

5. března od 10 hodin v oddělení pro
děti a mládež, novinářský workshop
pro studenty s Václavem Votrubou,
jihočeským píáristou, copywriterem, fo-
tografem, novinářem, autorem knih.

26. března 2019 v 17 hodin
Výroba velikonočních přáníček a
velikonočních vajíček v jiném stylu.
Zveme vás na jarní tvoření s Bc. Petrou
Exnerovou, vezměte si s sebou pra-
vítko, tužku, nůžky, lepidlo na papír,
Herkules, krajky, provázek, bavlnky,
čtvrtky a 100 Kč. Přihlásit se můžete na
tel. 380 312 641 nebo knihovna@mes-
tokaplice.cz.

Noc s Andersenem, 29. března 2019
Zažijte kouzelnou noc plnou pohádek,
her a soutěží v knihovně. Kdo chce pře-
spat v knihovně a ještě si odnést pěkné
zážitky, přihlaste se do 18. 3. 2019 na
tel. 380 312 641 nebo knihovna@mes-
tokaplice.cz, určeno pro děti maximálně
do 6. třídy, počet omezen.

Nejpilnější čtenáři v oddělení pro děti
a mládež.
1. Bršťáková Nikola 297 vypůjček
2. Vovk Viktor 212 výpůjček
3. Marchal Patrik 186 výpůjček
Blahopřejeme nejpilnějším čtenářům.
Je pro ně v knihovně připravena malá
odměna.  

Mluvené slovo na CD, dětské hry
Zaznamenaly jsme zvýšený zájem o CD
s namluvenými knihami, ve velké ob-
libě jsou také dětské hry. Hry i CD dále
nakupujeme a rozšiřujeme nabídku. V
nové knihovně začínáme třetí rok,
máme radost, že i v dnešní přetechni-
zované době nám stále narůstá počet
nových čtenářů, těší nás váš zájem, dě-
kujeme.

Připravujeme:
Kaplické dny s řemesly a jarmarkem
12. 4. – 13. 4. 2019. Pátek od 13 do 17
hodin, sobota od 9 do 15 hodin. Zá-
jemci o vystavování nebo prodej vlast-
ních výrobků se mohou přihlásit v
knihovně do 8. 4. 2019 na tel. 380 312
641 nebo knihovna@mestokaplice.cz. 

Dalším rokem pokračuje projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Kaplice. 

Do projektu jsou zapojeny obce, všechny
základní, mateřské a umělecké školy na
Kaplicku, Dům dětí a mládeže a další orga-
nizace, které se na vzdělávání, včetně ne-
formálního a zájmového, podílejí. 

Důležitá je podpora partnerství a vzá-
jemná spolupráce při řešení různých témat
např. usnadňování přechodu dětí z MŠ do
ZŠ, kariérové poradenství, šikana, poly-
technické vzdělávání, zapojování rodičů,
mezigenerační vztahy, prevence a další té-
mata týkající se vzdělávání včetně vyba-
vení a modernizace škol. 

„Díky projektu, financovaného z Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, jsou financovány také různé
vzdělávací akce určené nejen pro pedagogy
jednotlivých škol, ale i pro rodiče,“ upřes-
nila Eva Tarabová z MAS Pomalší o.p.s., ře-
ditelka realizátora projektu. 

Další informace a aktuality jsou zveřej-
něny na webových stránkách projektu

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-pro-
jektu/orp-kaplice/.

Kontakt: MAS Pomalší o.p.s., +420 774
050 409, planujeme@seznam.cz

Školy a obce na Kap-
licku spolupracují
Zdeněk Říha, MAS Pomalší

Dne 14. února 2019 proběhla za větši-
nové  účasti členů výroční schůze našeho
Spolku aktivních seniorů v Kaplici. Ten letos
oslavil již čtvrté výročí svého vzniku. 

K tradičním akcím patří:
Sportovní hry seniorů, Senior - fotosoutěž

a Seniorské taneční odpoledne s hrou
BINGO. 

Nové aktivity  se budou v tomto roce  vě-
novat další oblíbené činnosti starší gene-
race a tou je turistika. Počítat kilometry
začneme od 1. dubna 2019. Každý měsíc
budeme  vyhodnocovat počet kilometrů  u
jednotlivců i celkem za všechny přihlášené.
Podmínkou účasti je počítač kilometrů  na
tabletu či mobilu. Či jiný další spolehlivý
hlídač ušlých kilometrů.

Přihlášky přijímáme do konce března
2019 na mail: papst@seznam.cz či telefon-
ním čísle 722 561 206.

Novou aktivitou spolku je také soutěž
Nejlepší babička roku. Uděláme si své
vlastní kolo soutěže - vítěz postoupí do
krajské soutěže.

Uvítáme ve svých řadách nové členy, čím
více nás bude, tím více se nám bude dařit
kvalitně realizovat náš program.

Spolek aktivních
seniorů v Kaplici
Jitka Papežová, předseda spolku 

Kontakt:
Mgr. Kateřina Sklářová
Vedoucí střediska Trhové Sviny 
E-mail: katerina.sklarova@ledax.cz
Telefon: 725 071 958

Zajišťujeme péči o seniory a osoby se sníženou 
soběstačností již od roku 2009.

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb 
s pověřením Jihočeského kraje.

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám 
ve Vaší domácnosti.

Nabízíme Vám tyto služby:
• dovoz nebo donáška obědů             •   praní a žehlení prádla      
• pomoc s osobní hygienou                    •   běžné pochůzky
• běžný úklid v domácnosti             •   doprovod k lékaři
• malé i větší nákupy              •   a mnoho dalších

Pomůžeme Vám zdarma vyřídit příspěvek na péči,                        
případně jeho změny.

Nábřeží Svat. Čecha 1055
374 01 Trhové Sviny

www.ledax.cz

Nová pečovatelská                                           
služba v Kaplici
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Setkání generací

Myšlenkou, dát dohromady dvě generace
a využít energie dětí k radosti seniorů,
jsme se ve školní družině při ZŠ Školní 226
zabývali již delší dobu. Zkušenost a moud-
rost seniorů je pro naše děti přínosem a
moc jsme se na návštěvu Domova pro se-
niory Kaplice těšili.

První setkání se uskutečnilo v lednu, další
plánujeme na jarní a letní měsíce. Připravili
jsme si na počáteční oboustranné prolo-
mení ledů taneční a pěvecké vystoupení.
Děvčátka a kluci vyčarovali nejen na tvá-
řích babiček a dědečků, ale i přítomných
sestřiček nejeden úsměv. Zimní výzdoba z
vloček, kterou jsme s sebou přinesli, do-
tvořila velmi příjemnou atmosféru setkání.
Společně jsme i tvořili, povídali si, zpívali a
nejedno objetí na závěr nás utvrdilo, že to
co děláme, má smysl a potěšilo obě gene-
race.

Dne 13. 12. 2018 jsme se brzo ráno vy-
dali ze ZŠ Školní 226 autobusem do Prahy
na druhé kolo chemické soutěže, které pro-
bíhalo na Masarykově střední škole che-
mické. Nejprve jsme se v Praze zašli trochu
posilnit do KFC, aby nám to lépe myslelo,
a pak jsme metrem i pěšky dorazili do uve-
dené školy.

Soutěž byla písemná, trvala 70 minut a
úkoly byly mnohem náročnější než v prv-
ním kole. Po ukončení písemné části jsme
obdrželi diplomy za účast a nějaké další od-
měny. Poté proběhla přednáška o historii
periodické tabulky prvků a zajímavostech s

ní spojených. A také proběhla praktická
ukázka na téma ohňostroje.

Po soutěži jsme využili čas a šli jsme se
podívat na vánoční stromy na Staroměst-
ském a Václavském náměstí. Nechali jsme
se okouzlit vánoční atmosférou. Pak už
jsme šli rovnou na vlak, který nás odvezl
do Českých Budějovic, následně jsme se
autobusem dostali až domů.

Přibližně po dvou týdnech jsme obdrželi
výsledky soutěže a dozvěděli se, že z 353
žáků jsme se umístili na začátku druhé po-
loviny z uvedeného počtu. Tato chemická
soutěž se nám líbila a přitom jsme si uvě-
domili, že chemie je náročná věda a my se
máme ještě co učit.

Chemická soutěž - Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR

Romana Bouchalová

Projektový den
Středního odbor-
ného učiliště 

Pro nás „deváťáky“ ze ZŠ Školní 226 při-
pravila GEU Kaplice další ze dnů otevře-
ných dveří. Tentokrát jsme byli účastníky
„předváděček“ studijního oboru kuchař a
číšník. Praktické části byly dost složité. Nej-
těžší bylo nošení talířů. Poté jsme se se-
známili s nejrůznějším známým i
neznámým kořením. Dokonce do kávy se
prý dává třetí nejdražší koření světa – kar-
damon, sami jsme kávu připravovali v dže-
zvě. Mezitím jsme si odskakovali na
vynikající čaj a jednohubky. No a poslední
zastávka – to bylo něco! Smoothie – sami
jsme si ho připravovali dle vlastních chutí
a nápadů. A co jsme si rozdrtili, to jsme si
také vypili.

Žáci 9. tříd, ZŠ Školní

Účastníci 2. kola 

Kdo si ten den přivstal a přišel do ranní
družiny, mohl pozorovat jeden z nejkrás-
nějšich astronomických jevů - zatmění Mě-
síce. Úplné zatmění začalo v 5:41 hodin a
trvalo do 6:43 hodin. Měsíc se krásně zbar-
vil do ruda a byl vidět pouhým okem. Pro
hlubší zážitek jsme tento jev pozorovali da-
lekohledy. Děti si nakonec spočítaly, kolik
jim bude let do příštího úplného zatmění,
které na českém území bude pozorovatelné
až 7. září roku 2025. 

Ojedinělou podívanou nám nezkazil ani
velký mráz. Bylo totiž -10 stupňů.

Dne 21. 1. rozzářil
krvavý měsíc oblohu
Děti ze školní družiny ZŠ Fantova

Srdečně zveme na MENU k Mezinárod-
nímu dni žen, které se bude podávat v
pátek 8. března 2019 v restauraci Slovan-
ského domu. 

Oslavte tento den gastronomickým zážit-
kem.

* Lososová pěna na okurkovo-
rajčatovém lůžku

* Krůtí roláda se zeleninou a bylinkami,
bramborovo-petrželové pyré

* Míša dortík s ovocem

Menu k MDŽ ve Slo-
vanském domě
G, SOŠE a SOU Kaplice

Zuzana Marečková
Ráda bych touto cestou za sebe i

celou rodinu ze srdce poděkovala paní
Marchalové a paní Ottenschlägerové
za podporu a péči o mou velice ne-
mocnou maminku paní Zdeňku Kellne-
rovou. 

Pomoc a starost obou byla nad jejich
pracovní povinnosti. Byly pro nás an-
dělské duše v takto těžkém období.

Ještě jednou oběma veliký dík, Ma-
rečková Zuzana s rodinou.

Poděkování
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Žáci oboru Kuchař – číšník 
a umění gastronomie

I. Straková, G, SOŠE a SOU Kaplice

R. Macháčková

Každé ráno se vede u polikliniky boj o za-
parkování. Koho se to netýká, tak to neřeší,
ale věřte, že lidé pro zábavu na polikliniku
nejezdí! 
7. 1. jsem upozornila na omezené parko-
vání, nahrnutý sníh,
16. 1. jsem se zmínila na schůzi na poli-
klinice, 
7. 2. jsem navštívila Technické služby. Nic!
13. 2. druhá návštěva Technických služeb
s tím, že se budu muset obrátit někam
jinam, 
14. 2. parkovací místo pro invalidy bylo
zprovozněno.
Auta parkují, kde to jde. Na trávníku, zá-

kazu, ale znemožňují odjezd z parkoviště
ostatním. Pohyb po Kaplici pro lidi s různým
postižením opravdu není jednoduchý. 

Je taková situace nutná?
20. 2. Ještě teď se nedají dvě parkovní
místa využít.
Musíme čekat na sluníčko, až nám po-

může?

Díváte se kolem
sebe?

Naši žáci a učitelé nezahálejí, o čemž
svědčí řada gastronomických akcí, kterých
se účastnili nebo je organizovali.

V rámci dne otevřených dveří dne 31.
1. 2019 připravili žáci a učitelé odborného
výcviku praktické workshopy, které navští-
vili žáci 8. a 9. tříd ZŠ Fantova a ZŠ Školní
i příznivci gastronomie, dobrého jídla a pití.

Akce probíhala v sále Slovanského domu
a společně s našimi žáky si mohli návštěv-
níci: připravit tureckou kávu s kardamo-
nem v džezvě, vytvořit originální ovocné či
zeleninové smoothie, poznávat vůně a
snoubení koření, vyzkoušet si dvoutalířový
servis.

K degustaci bylo nachystáno drobné ob-
čerstvení, kanapky s pohankovou a rajča-
tovou pomazánkou. Návštěvníci tak mohli
nahlédnout do „kuchyně“ žáků a učitelů při
odborném výcviku. Workshop navštívili
nejen žáci kaplických základních škol, ale i
zvědaví kolemjdoucí.

Celá třída 3. ročníku studia oboru Kuchař
– číšník měla dne 21. 2. 2019 unikátní
možnost, pod taktovkou Fine Food Aca-
demy ve Včelné u Českých Budějovic,
absolvovat kurz vaření.

Tato originální škola vaření, kte-
rou založil milovník dobrého
jídla Honza Krob, nachystala
pro naše žáky celodenní
kurz. Co všechno jsme se
naučili a co jsme měli
možnost ochutnat? Za-
čátek kurzu byl zaměřen
na přípravu ryb, jak po-
znat jejich čerstvost, jak
je zpracovat, na metody
zrání. Následovalo fileto-
vání ryb, každý si vy-
zkoušel vyfiletovat rybu a
následně z ní připravit je-
dinečný recept. Zážitkem
byla ukázka úpravy celého
humra s ochutnávkou, dále
ukázka filetování celého lososa a
příprava originálního receptu. Násle-
dovala příprava kuřete na roládu a další

ukázky úprav kuřete. Žáci si pod vedením
lektorů připravili rib-eye steak a brambo-
rové pyré s pečeným česnekem.

Fine Food Academy je škola gastronomie,
z jejich kurzu jsme se dozvěděli plno zají-
mavých rad. Je to místo setkávání nových
přátel se stejným koníčkem. Fine Food Aca-
demy je škola, která vám zachutná. 

Tradiční český masopust v Kaplici dne
23. 2. 2019 pro vás nachystali žáci oboru-
Kuchař –  číšník a zaměstnanci naší školy
G, SOŠE a SOU Kaplice pod patronátem
společnosti Kučera – zemědělská s.r.o. Při-
praveno bylo to nejlepší z klasické české
zabijačky a masopustního pohoštění.

Stánek na náměstí nabízel návštěvníkům
polévky zelnici a prdelačku, zabijačkové
pochoutky jako jitrničky, jelita, tlačenky,
sulc, prejt, masopustní koblihy, zelňáky a
na zahřátí pečený čaj, grog a kávu.

V restauraci Slovanského domu se podá-
valo masopustní menu.

Masopustní oslava vyvrcholila masopustní
veselicí na sále Slovanského domu, kde si
koledníci, masky a hosté užili večer plný
tance a zábavy.

V sobotu 9.2.2019 se konal v sále restau-
race Slovanský dům 13. Křesťanský ples. 

Chceme moc poděkovat našim sponzo-
rům, kteří ples podpořili. Byly to tyto firmy:
ZLATNICTVÍ a HODINÁŘSTVÍ p. Matějka,
Prodejna FLOP, DOMÁCÍ POTŘEBY pí. Blá-
hová, KLENOTNICTVÍ manželé Mockovi,

ELEKTRO pí. Faltinová, Prodej bytového
textilu p. Světlý, BEMAGRO a.s. Malonty,
Zdravá výživa HARMONIE, POTŘEBY PRO
DOMÁCNOST pí. Kořánová, BUFET u města
Kaplice, Květiny a zahradnické potřeby p.
Bauernöpl, Řeznictví RABIT, JEDNOTA Kap-
lice, IPEMA Kaplice, Elektro centrum Kap-
lice, Stavebniny VIDOX s.r.o., Přeprava
osob KARLOS.

Poděkování sponzorům 
13. Křesťanského plesu

P. Pavel Šimák, za organizátory

Naše třída se zúčastnila série projekto-
vých dnů v SOŠ strojní a elektrotechnické
Velešín. První projektový den se uskutečnil
23. 1. 2019. Kromě oběda pro nás měli vy-
učující odborných předmětů připravena
různá stanoviště. Hned v úvodu nás zaujala
práce s 3D myší, v dílnách jsme zapojovali
nejrůznější obvody – práce elektrikářů nám
docela šla. Nejlepší však bylo programo-
vání robota – a světe div se: on blikal, jez-
dil i zatáčel. A my už se těšíme na další
návštěvu velešínského učiliště.

Druhý projektový den proběhl 20. 2.
2019. Tentokráte jsme zapojovali složitější
obvody, programovali jsme si "appku" do
mobilního telefonu a připravovali jsme tisk
visačky na 3D tiskárně s následným ti-
skem. Visačky jsme si potom odnesli domů
jako suvenýr. Bylo to zajímavé a asi v
červnu by se měl uskutečnit třetí projek-
tový den.

9. třída ZŠ Školní 
v SOŠ Velešín
Žáci 9. tříd, ZŠ Školní

Rodinné centrum Budíček pořádá v sobotu
9.3.2019 od 9:00 - 11:00 hodin Bazárek.
Prodej dětského oblečení a potřeb, tento-
krát i těhotenského a dámského oblečení
v prostorech RC Budíček na adrese Bezru-
čova 194, Kaplice.
Bližší info na facebooku, e-mailu: rcbudi-
cek@centrum.cz a tel. 602 179 119.

Bazárek 

Momentka z letošního Masopustu
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Sport, školy

Co nového ve fitness?
Milí sportovní nadšenci a příznivci fit-

ness...
S blížícím se jarem jsme si pro Vás ve Fit-

ness Corona připravili několik novinek,
které rozšiřují naši nabídku služeb a sou-
časně zvýší kvalitu, abyste se při každé
návštěvě u nás cítili dobře...

První chystanou novinkou, kterou chceme
realizovat v co nejkratší době, a po které
celá řada z vás volala, je znovuotevření sa-
mostatné fitnessrecepce - baru se stálým
personálem.

Dále jsme již rozšířili naši kardiozónu o
veslovací trenažér, který je jeden z nejúčin-
nějších a nejkomplexnějších kardio-strojů
vůbec. Současně s tím jsme se rozhodli
rozšířit i sortiment posilovacích strojů a po-
řídili posilovací klec s novou osou o nosnosti
až 680 kg a nový šikmý legpress - hacken
dřep, stroj pro rozvoj dolní poloviny těla.

Hned jak počasí dovolí, otevřeme ven-
kovní fitness-workout prostor, kde je pro
vás připravena konstrukce, pneumatiky,
kladivo, lana... Zároveň pracujeme i na
rozšíření nabídky sálových aktivit.

Aby toho nebylo málo, ke všem novinkám
materiálním jsme připravili i nový ceník,
který vás jistě potěší. Zároveň v měsíci
březnu probíhá akce na permanentky -
možnost měsíce ZDARMA (více info na re-
cepci).

Sledujte nás a naše novinky na facebooku
či informačních plochách ve fitness a tě-
šíme se na Vaši návštěvu. 

NOVÉ POSILOVACÍ STROJE
────

VENKOVNÍ FITNESS
────

RECEPCE ZPĚT VE FITNESS
────

NOVÝ CENÍK
────

BŘEZNOVÁ AKCE 
NA PERMANENTKY

HOTEL CORONA S.R.O.
Masná ulice 933
Kaplice 38241
380 426 789

www.coronafitness.cz
facebook:

Corona  Fitness & Wellness
Otevírací doba:

Po – Pá  6:30 – 21:00
So - Ne  9:00 – 20:00

Novinky v Hotelu Corona
Fitness Corona team

5.3.2019  9 km                                  
Ze Zubčic do Přídolí   
Autobusem od školy v 8:20 do Zub-
čic. Trasa: Zubčice – po cyklo – Přídolí
autobus ve 10:40 

12.3.2019 12 km
Z Kaplice do Rychnova nad Malší
Odchod z náměstí v 10:00. Trasa: Zá-
meček – Ješkov – Všeměřice – Rych-
nov nad Malší, autobus v 13:15

19.3.2019 8 km
Z Mirkovic do Velešína
Autobusem od školy v 8:20 do Mirko-
vic. Trasa: Mirkovice – Žaltice – Mar-
kvartice – Velešín, autobus v 11:15          

23.3.2019                                  
Zahájení turistické sezony
Výstup na novou rozhlednu na
Hradišťské hoře
Odjezd zvláštním autobusem od bý-
valých jeslí v 10:00 do Hradiště.
Odtud se vyjde na Hradišťskou horu,
kde bude slavnostně otevřena nová
rozhledna. Vedoucí p. Pavelek 

26.3.2019   12 km                               
Z Kaplice do Besednic
Odchod z parku v 9:00. Trasa: Suchý
vrch – bývalá krytá lávka – Přísečno
– Bída – Besednice, autobus ve 13:58

Program TJ Cíl

Po jarních prázdninách pokračoval opět
projekt "Vyprávění našich babiček". Tento-
krát kaplická "děvčata" z Hyalitu zavítala
do čtvrtých tříd, aby dětem ukázala hladce
obrace a společně s dětmi pletla školní
šálu. Pletení bylo pro některé děti velkým
oříškem, protože viděly a držely jehlice s
vlnou poprvé v životě. Dívky ze čtvrtých
tříd se s chutí pustily do pletení a očka
jenom přibývala. Chlapci se nedali zahan-
bit, i když spíše dvě očka přibyla a pět oček
ubylo, přesto děti boj s jehlicemi nevzdá-
valy a 2 hodiny pletení utekly jako voda.
Šálu se nám uplést nepodařilo, ale už víme,
jak na to, a děvčata v pletení pokračují a
šála pomalu přibývá. V letošním roce zimní
šálu asi nestihneme, ale do příští zimy to
určitě zvládneme.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
“děvčatům” z Hyalitu za vynaloženou ener-
gii a těšíme se na další spolupráci. 

Fantovácká zimní šála26.1.2019 se v Praze na Strahově konal
tradiční atletický Přebor Jihočeského kraje
starších i mladších žáků a žákyň. Na něm
pod záštitou Sokola České Budějovice star-
tovali i žáci ZŠ Školní Kaplice, Vojtěch
Stříbrný a Adéla Šedivá. Oba atleti se ha-
lových závodů v našem hlavním městě ne-
zalekli a podali velmi dobrý výkon. Adélka
otestovala pražský tartan při dvou bězích
na 60 a 150m a vyzkoušela si vrh 2kg
koulí. Vojta soutěžil v běhu na 150m, ve
skoku dalekém a ve vrhu 3kg koulí. Právě
v této pro něj poměrně nové disciplíně se
mu podařilo vybojovat senzační zlatou me-
daili. Gratulujeme!!!

Máme zlatou!
Květoslava Stříbrná

ZŠ Fantova
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Březen 2019

6. března, středa od 17.30 hodin
AFRIKA, ZEMĚ PROTIKLADŮ
Zahájení výstavy s cestovatelským pro-
mítáním s fotkami a videi. Bez cestovky
a s velkým nadšením a očekáváním se
lidé ze Zoologické zahrady Dvorec vypra-
vili na dobrodružnou cestu na černý kon-
tinent. Vydejte se s námi za zvířaty a
přírodními krásami Ugandy a Keni s
ochutnávkou místní kávy a jídla. Uvidíte,
uslyšíte a ochutnáte atmosféru Afriky.
Od 6. 3. můžete stejnojmennou výstavu,
jíž připravilo ZOO Dvorec, navštívit
denně krom pondělků ve výstavní síni. 
Kino Kaplice

7. března 2019, čtvrtek od 14.00 hodin 
MDŽ – TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu nám zahraje hudební
skupina Správná pětka. Zve Zájmové
sdružení seniorů Svépomoc v Kaplici. 
Slovanský dům Kaplice  vstup 60,- Kč

13. března, středa od 18.00 hodin 
CESTOVATELSKÁ BESEDA 
WALES
Kap Café

15. března 2019, pátek od 19.00 hodin 
ONDŘEJ RUML
– ONE MAN SHOW
Nenechte si v Kaplici ujít jedinečnou One
man show s Ondřejem Rumlem, ve které
jde o unikátní propojení divadla a hudby,
zpěvák si veškerou hudbu vytváří sám
pouze svým hlasem za pomocí looperu.
Repertoár tvoří písně z alba Nahubu,
Sting, B. McFerrin i vlastní tvorba.
Kino Kaplice  vstup 260,- Kč 

20. března 2019, středa od 17.00 hodin 
DÁMSKÝ KLUB 
Téma "Mobil dětem ano nebo ne?" - vliv
moderních bezdrátových technologií na
zdraví.  
Kap Café

21. a 22. března 2019
JARNÍ A VELIKONOČNÍ 
JARMÁREK  
Dvůr v Kap Café opět ožívá rukodělnými
výrobky drobných prodejců s dílničkami
pro děti. 
Kap Café 

23. března 2019, sobota od 20.00 hodin 
VÍTÁNÍ JARA 
S KAPELOU HARLEY
Zahraje vám kapela Harley Vládi Rů-
žičky. 
Restaurace u Sedláčků, Kaplice

28. března 2019, čtvrtek od 17.00 hodin 
CESTOVATELSKÁ BESEDA
NAPŘÍČ SEVERNÍ AMERIKOU
Živé promítání Michala Jona o cestách
Severní Amerikou, které absolvoval na
kole se svou ženou Lucií, vás nejen po-
baví, ale především inspiruje, naladí, či
přiměje k zamyšlení. Od Pacifiku k Atlan-
tiku vede napříč severoamerickým kon-
tinentem mnoho cest... 
Kino Kaplice  vstup 60,- Kč 

29. března 2019, pátek od 17.00 hodin 
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Muzikálová pohádka podle filmu Zdeňka
Trošky Princezna ze mlejna v obsazení
muzikálových herců např. Nikola Ďuri-
cová, Petr Stehlík, Milena Soukupová a
známých herců např. Dana Bartůňková,
Jiří Sequens, přináší mladým divákům
umělecký zážitek, který je umocněn vý-
pravou a kostýmy Národního divadla.
Kino Kaplice  vstup 130/90,- Kč 

Od 1. března po celý měsíc 
VÝSTAVA OBRAZŮ 
Eva Dvořáčková - suchý pastel a olej a
Petra Gregorové - enkaustika 
Kap Café

Změna termínu: 
KONCERT HANY ZAGOROVÉ 
A PETRA REZKA
se z březnovného termínu překládá na
15. října 2019. Vstupenky zůstávají v
platnosti. Předprodej je opět zahájen.
Více na www.ikaplice.cz. 
Kulturní dům Kaplice  690/590/490,- Kč

PŘIPRAVUJEME
5. dubna 2019, od 19.00 hodin 
TANEČNÍ VEČER
Hudba 70. - 90. let. Rezervace míst
přímo v restauraci, tel. 770 158 132.
Slovanský dům

13. dubna 2019, od 17.00
BEAUTY DAY
Podvečer s programem věnovaným
ženám. Zve Fashionlovers.
Kinokavárna Kaplice    vstup 100,- Kč

21. března 2019 v 18.00 hodin 
ZÁŽITKY Z TURECKA 
Cestovatelský večer. Naším hostem bude
Mgr. Libor Drahoňovský z Lomnice nad Po-
pelkou, který bude vyprávět a promítat fo-
tografie o své cestě po Turecku. Všichni jste
srdečně zváni! Vstupné dobrovolné. 

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

13. března 2019 v 18.00 hodin 
TŘETÍ KNIHA MAKABEJSKÁ 
Ekumenický večer se uskuteční na kato-
lické faře

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 3. čísla 20. 2. 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.

HRAD POŘEŠÍN, 16. a 17. 3. 2019
MINULÝ ROK JSME BYLI PŘEKVAPENI VAŠÍM ZÁJMEM,

NYNÍ JSME PŘIPRAVENI!

Srdečně vás zveme na pravou hradní zabi-
jačku! Od rána pro vás budou připraveny
jitrnice, jelita, ovar s křenem, sulc, škvarky,
klobásy, tlačenka a další klasické dobroty! 
Točíme žumberskou 11° a Černou mambu
14°! Kořalku dodává rodinná pálenice
Zubří! K ochutnání budou tradičně různé
druhy hradní medoviny! K poslechu hrají
Rybníkáři a Lakomá Barka! V provozu
hradní kuchyně a kovárna. Komentované
prohlídky hradu ve 13 a 15 hodin.
Vstupné běžné.

Sobota  16. března 2019, 10:00 – 17:00
Neděle   17. března 2019, 10:00 – 17:00

2. Hradní zabijačka 

Pozvánka na besedu
o Severní Americe

28. března
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1.3.2019 pátek, 19.00, komedie  
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
Manželé Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři
dcery a jejich manželé se rozhodli opustit Fran-
cii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co
rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí
neodjeli někam na druhý konec světa. 
Vstup  120,- Kč (dabing)               

2.3.2019 sobota, 16.00, rodinný 
JAK VYCVIČIT DRAKA 3      
Bezzubka se zamiluje do druhově spřízněné dra-
čice a na scéně se objeví drakobijec, který chce
jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit…
Vstup 130/110,- Kč (dabing)

2.3.2019 sobota, 19.00, komedie ČR      
ŽENY V BĚHU                             
Věra je pevně rozhodnutá splnit manželovou
poslední přání – zaběhnout maraton!  
Vstup 130,- Kč

3.3.2019 neděle, 16.00, pohádka      
LEGO PŘÍBĚH 2 3D            
Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo
boží, a obyvatelé města musí čelit nové obrov-
ské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z ves-
míru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města
stíhají obnovovat.
Vstup 130,- Kč (dabing)

3.3.2019 neděle, 19.00                                                                       
ÚHOŘI MAJÍ NABITO             
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra
na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala úni-
kem z jejich nudných životů. Zasahují u domně-
lých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her
zatahují nic netušící okolí.
Vstup 120,- Kč

6.3.2019 středa, 20.00, komedie 
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a
jejich manželé se rozhodli opustit Francii…
Vstup 120,- Kč (dabing)

7.3.2019 čtvrtek, 19.00, akční 
CAPTAIN MARVEL              
Příběh se odehrává v 90. letech 20. století a je
zcela novým dobrodružstvím z dosud nevidě-
ného období filmového světa Marvel. Když Zemi
dostihne válka mezi dvěma mimozemskými ra-
sami, Carol Denversová, jedna z nejmocnějších
superhrdinek, se ocitá s malou skupinou spo-
jenců přímo v srdci konfliktu…
Vstup 130,- Kč (titulky)

8.3.2019 pátek, 19.00, akční 
MRAZIVÁ POMSTA                          
Ve strhujícím akčním thrilleru plném černého
humoru hraje Liam Neeson muže, jehož klidný
život s manželkou je obrácen vzhůru nohama,
když jim za podivných okolností zemře syn. Nels
začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka
na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se
rychle změní v krutou mstu. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

9.3.2019 sobota, 16.00, akční (dabing)              
CAPTAIN MARVEL 3D           
Příběh Carol Denversové, ze které stala jedna z
nejmocnějších superhrdinek světa. 
Vstup 150,- Kč (dabing)

9.3.2019 sobota, 19.00, horová komedie 
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2       
Že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám
maskovaný vrahoun permanentně usiluje o
život, neznamená, že se do ní nemůžete vrátit. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

10.3.2019 neděle, 16.00, pohádka                      
PSÍ VELIČENSTVO    
Rex je nejoblíbenějším psem v britském králov-
ském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí
dámy, vydává se na dobrodružnou cestu...
Vstup 130,- Kč

10.3.2019 neděle, 19.00, akční                
CAPTAIN MARVEL           
Příběh Carol Denversové, ze které stala jedna z
nejmocnějších superhrdinek světa. 
Vstup 130,- Kč (dabing) 

13.3.2019 středa, 19.00, film ČR
LÉTO S GENTLEMANEM            
Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich man-
želství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a ste-
reotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur
(J. Hanzlík).  
Vstup 120,- Kč

14.3.2019 čtvrtek, 19.00, film ČR                                                               
SKLENĚNÝ POKOJ                
Mimořádný milostný příběh inspirovaný drama-
tickými událostmi 20. století i zrodem ikonic-
kého architektonického skvostu – brněnské vily
Tugendhat. Snímek s hvězdným mezinárodním
obsazením v režii držitele Českého lva, Julia Še-
včíka.
Vstup 130,- Kč

16.3.2019 sobota, 16.00, akční                
CAPTAIN MARVEL           
Příběh Carol Denversové, ze které stala jedna z
nejmocnějších superhrdinek světa. 
Vstup 130,- Kč (dabing) 

16.3.2019  sobota, 19.00, film ČR                                                               
SKLENĚNÝ POKOJ                
Mimořádný milostný příběh inspirovaný drama-
tickými událostmi 20. století i zrodem ikonic-
kého architektonického skvostu – brněnské vily
Tugendhat. Vstup 130,- Kč

17.3.2019 neděle, 16.00, pohádka      
KOUZELNÝ PARK 3D              
Animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány
dětem, které se nebojí snít. Velešikovná holka
June postavila ten nejbáječnější zábavní park na
světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj
atrakcí skutečně existuje? 
Vstup  150/130,- Kč (dabing)

17.3.2019 neděle, 19.00, akční      
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL           
Alita je normální holka s robotickým tělem,
předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím
neví. Neobyčejný příběh o pádu anděla a zro-
zení bojovnice.
Vstup 120,- Kč (dabing)

20.3.2019 středa, 19.00, komedie ČR       
ŽENY V BĚHU                             
Věra je pevně rozhodnutá splnit manželovo po-
slední přání – zaběhnout maraton!  
Vstup 130,- Kč

21.3.2019 čtvrtek, 19.00, film ČR                                      
LOVENÍ                    
Romantická komedie. Eliška má svatbu, čeká na
svůj velký dívčí moment, ale rajské veliké „ano“
nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující
chvíli vezme roha a přímo od oltáře uteče. 
Vstup 130,- Kč

22.3.2019 pátek, 19,00, rodinný        
PSÍ DOMOV                     
Cestou domů čeká fenku Bellu mnoho dobro-
družství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy
velkého neznámého světa…
Vstup 100,- Kč (dabing)

23.3.2019 sobota, 16.00, pohádka       
PSÍ VELIČENSTVO    
Rex je nejoblíbenějším psem v britském králov-
ském paláci. 
Vstup 120,- Kč

23.3.2019 sobota, 19.00, drama                  
PAŠERÁK                       
Clint Eastwood v roli muže, který se upsal jako
kurýr drogovému Mexickému kartelu...
Vstup 120,- Kč (titulky) 

24.3.2019 neděle, 16.00, pohádka
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D    
Vstup 140/120,- Kč (dabing)  

24.3.2019 neděle, 19.00, film ČR                    
LOVENÍ                
Vstup 130,- Kč

27.3.2019 středa, 19.00, film ČR        
LOVENÍ                
Vstup 130,- Kč

28.3.2019 čtvrtek, 20.00, horor                 
MY                       
Adelaide Wilsonová přijíždí s rodinou na chatu
na kalifornském pobřeží, kde jako malá trávila
léto. Rodinu pronásleduje děsivá noční můra,
strašlivější o to, že útočníci u jejich domu vypa-
dají úplně stejně jako Wilsonovi... 
Vstup 120,- Kč (titulky) 

29.3.2019 pátek, 19.00, akční                
CAPTAIN MARVEL           
Vstup 130,- Kč (dabing)

30.3.2019 sobota, 16.00, pohádka      
KOUZELNÝ PARK               
Vstup 130/110,- Kč (dabing)

30.3.2019 sobota, 19.00, horor                 
MY                       
Vstup 120,- Kč (titulky)

31.3.2019 neděle, 16.00, pohádka                
DUMBO
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) po-
věřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin Far-
rell) a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o
novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k
smíchu publiku v cirkuse.
Vstup 150/130,- Kč  

31.3.2019 neděle, 19.00                         
FILM NA VAŠE PŘÁNÍ       
Budeme rádi za Váš filmový tip na FB kina Kap-
lice. 

Březen 2019
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RESTAURACE 
U SEDLÁČKŮ

Srdečně Vás zveme na 

VEPŘOVÉ HODY
15. - 17. března 2019

NUTNÁ REZERVACE MÍST 
NA TEL. 380 311 363 

PO-PA 8.00-12.00 | 13.00-17.00

      SO 9.00-12.00

Omlenická 921

Kaplice

605 260 115

jara.hron@tiscal i .cz

3D geometrie
Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj. v infocentru
Kaplice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Pronajmu garáž v Kaplici. Tel. 724 160 994.

Pronajmu nebytové prostory 90 m2. v Kaplici. Prodejna včetně vý-
lohy a zadního vstupu. Tel: 774 091 040. 

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

Pro práci v Rakousku hledáme elektrikáře (drátování rozvaděčů),
řidiče sk. C, instalatéry, lakýrníky a zámečníky. NJ podmínkou. Tel. 725
684 513. 

Pronajmu byt v Kaplici, dlouhodobě, 1+1, volný od dubna, 3. patro,
sídliště ul. Míru. Tel. 724 755 292.

Prodám byt 2+1 (67 m2) se zahrádkou 36 m2 v Kaplici. Tel. 774
909 406.

Pronajmu zahradu s chatkou, skleníkem (7 arů) v Kaplici. Tel. 774
909 406.

Hledáme zájemce o podnikání vedené z domu ve wellness
oboru.  Více na http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/ 
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www.rakouskedane.cz
Co pro Vás můžeme udělat?

- vyřízení přídavků na děti v Rakousku i Německu
- vyřízení přídavků na děti v pěstounské péči
- kompletní daňová správa v Rakousku i Německu
- jednání se zdravotními i zaměstnaneckými pojišťovnami 
- dorovnání rodičovského příspěvku
- individuální jednání na úřadech
- úřední překlady dokumentů do německého jazyka

Kontakty:
Domluvte si schůzku a sběrné místo dokumentů

Tomáš Pícka, Polní 982, 382 41 Kaplice  
Tel: +420 725 684 932, e-mail: info@rakouskedane.cz

Facebook: Rakouské daně 

Radka Melková, tel: +43 660 696 3470 rakouský kontakt
+420 797 721 937 
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KAMENOLOMY ČR s.r.o.
HLEDÁME EKONOMA/EKONOMKUMísto výkonu: Kamenolom KapliceNástup: dle dohodyKontakt: Ing. Jindřich MatějčekTel. č. :  +420 602 554 057

Společnost MAT CB s.r.o. hledá na HPP
„MANIPULANTA S ODPADY 
A PRACOVNÍKA ÚKLIDU“, 

na pracovní úvazek 8 hod (6 – 14,30 hod)
v jednosměnném provozu. 

Místo pracoviště: Výrobní společnost v Kaplici
Mzda: Zajímavé finanční ohodnocení + benefity

Nástup: Ihned nebo dle dohody. 
Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek, 

tel: 731 430 508, email: matousek@matcb.cz
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              ČESKÝ VÝROBCE BETONU       
       A BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 

 

 

               Přijmeme do výrobního závodu na Hubenově u Kaplice: 

 
             ● dělníky - výroba betonových prefabrikátů 
   ● truhláře - výroba forem 
   ● traktoristu - obsluha skládek 
             ● montážníky - práce na stavbách 
                 ● svářeče – vaření pevnostních svárů 
   ● řidiče NA - autodomíchávače 

      
     Nabízíme: nadprůměrný plat, příspěvky a benefity 

                             práce v jednosměnném provozu v areálu společnosti 
 

         Kontakt: 
    telefon: 773 686 781 
    e-mail: janacek@prefahubenov.cz 
    adresa: Hubenov 24, Kaplice, 382 42 
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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!

V roce 2018 společnost ENGEL vybrala rekordní sumu na pomoc dětem.
O pracovníky s dobrým srdcem v kaplickém závodě společnosti není nouze. 
Za vše mluví opět rekordní částka vybraná v průběhu akce Strom přání, 
jejíž cíl byl jediný, a to podpořit děti z Dětského domova Horní Planá. A kolik 
že to vlastně letos dělalo? Zaměstnanci přispěli částkou 28 010,- Kč a vedení 
společnosti tento obnos zdvojnásobilo. 

PŘIDEJTE SE K NÁM
ZPRÁVY 

Z ENGELU

ENGEL děkuje všem svým zaměstnancům 
a do Dětského domova Horní Planá 

posílá částku 56 020,- Kč.
A co se vlastně za vybrané peníze tentokrát nakoupí?
Děti z domova milují venkovní aktivity. O tom se nakonec někteří kolegové 
z ENGELu mohli sami přesvědčit při poslední společné zábavě nazvané 
Adrenalin na Lipně. A protože děti milují také cyklovýlety, částka bude použita 
na nákup horských kol, která jistě brzy najdou v domově to správné využití.

Ředitel Dětského domova Horní Planá, pan Urban, hostem ENGEL vánočního večírku 2018.
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MÁME DOBRÉ  
ZAMĚSTNANCE
A PŘIJMEME DALŠÍ!

Různorodá a perspektivní práce v příjemném prostředí moderní firmy Hauser, celoevropského 
dodavatele chladícího nábytku a techniky. Pojďte pracovat pro jednoho z nejatraktivnějších  
zaměstnavatelů kaplického regionu.

1) Motto firmy je: ………………………. Our focus.

2) Výrobní závod se nachází v …………………..

3) Naše logo doprovází silueta zvířete. O jaké zvíře jde? ………………..

4) Firma Hauser je původně odkud? ……………………….

5)  Kromě atraktivní mzdy, věrnostních prémií, dotovaného  
stravování v závodě a příspěvků na dojíždění, nabízíme řadu  
dalších nadstandardních …………………………

6)  Na nic nečekejte a zeptejte se na práci na našem ……………………….
oddělení! 

1

2

3

4

5

6

Ing. Lenka Nožičková 
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253

Nabídky práce  
najdete na
www.hauser.cz


