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Nikola Šuhaj na Pořešíně
a magické slavnosti na konci léta...
KIC Kaplice
Na romantické zřícenině hradu Pořešín u
Kaplice ožije v sobotu 10. srpna vzrušující
a dojímavý příběh o vášni, lásce a zradě,
příběh Nikoly Šuhaje loupežníka a krásné
Eržiky, tentokrát v koncertním podání Jihočeské filharmonie a sólistů z brněnského divadla Husa na provázku. Přijďte
si poslechnout překrásnou hudbu Miloše
Štědroně s nezapomenutelnými texty Milana Uhdeho, v prostředí, které tomuto
silnému příběhu bude velmi slušet… Vstupenky je možné zakoupit na místě před
představením či v předprodeji v kaplickém
infocentru.

Kaplické slavnosti 30. a 31. 8.
Kaplické slavnosti, které se konají na
sklonku prázdnin, budou letos inspirované
mystikou, barokem a Buquoyi.
Čeká vás oblíbené páteční odpoledne pro
děti s herními stanovišti i bohatý sobotní
hudební program, kde na podiu a v pivním
stanu vystoupí mnohé kapely rozličných
stylů a žánrů. Ale co se týká té historické,
fantazijní části slavností, připravujeme
tentokrát trochu jiné pojetí.
Kostýmovaný průvod projde městem na
začátku páteční noci, bude ozářen loučemi, lampiony a lucernami a doprovázen
zvuky bubnů a trubači na kravské rohy.
Výprava průvodu bude věnovaná magii,
mystičnu a esoterickým tématům.

Do průvodu zveme nejen kostýmované
dobrovolníky, ale také kohokoliv z veřejnosti a hlavně rodiny s dětmi, jež obohatí
průvod lampiony a lucernami. Lucerny,
stejně jako kostýmy, můžeme v určitém
množství zapůjčit. Je možné si přinést i
vlastní. Průvod v městském parku zakončí
ohňová show.
Sobotní program zahájíme na podiu ve
13.00 hodin, ale už od 10.00 hodin bude
možné v parku obdivovat řemeslný trh,
kde své umění předvede kovář, tesař,
řezbář či další starobylá řemesla. Od
13.00 do 17.00 hodin se v pravidelných
intervalech v parku budete moci zapojit
do interaktivních aktivit v duchu aristokratické a lidové zábavy z doby hraběte Buquoye. Projdete například školou šermu,
užijete si barokní posezení v trávě, obří
deskovou hru, žonglování praporem, lukostřelbu, kuželky, věnečky, uvidíte výcvik mušketýrské gardy a projedete se na
ušlechtilém fríském koni. Zábavu slibuje i
rytířský jezdecký trenažer a molitanová
bitva. Ukázky řemesla kaplického kata, to
už je jiná kategorie zábavy… A kdo se rád
fotí, ten určitě zavítá do filmové zbrojnice
či fotokoutku a nechá si vytvořit originální
fotografický portrét.
Na podiu se budou po celé odpoledne
střídat šermířská a žonglérská vystoupení, módní přehlídka filmových hrdinů a
hudba stylové kapely. V pivním stanu zahrají muzikanti už od 12.00 hodin až do
pozdní noci. Na hlavní scéně zahájí
hudební blok Ondřej Ruml a zakončí jej
koncert Tlusté Berty...

Oblékněte se
do historického kostýmu…
Hledáme dobrovolníky do večerního historického průvodu na Kaplické slavnosti.
Průvod proběhne v pátek 30. srpna 2019.
Dobové kostýmy vám zapůjčíme, uvítáme
i zájemce s vlastními kostýmy. Průvod s
loučemi bude věnovaný tématu magie,
mystiky a fantazie... Přihlaste se nám,
prosím, během srpna, informace na infocentru, případně na tel. 380 311 388, či
na e-mailu: info@kickaplice.cz.

Slovo z radnice
Mgr. Pavel Talíř
Vážení spoluobčané,
přestože máme za
sebou již polovinu letních prázdnin a někteří i část letní
dovolené, rád bych
upozornil na službu,
kterou v naší oblasti za přispění Jihočeského kraje provozuje dopravní
společnost Jihotrans group.
Ke konci měsíce června vyjely opět
po roce na své pravidelné trasy cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší
turisté bez aut dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Jednou z těchto linek je i nově zařazená linka Střítež - Kaplice - Benešov
nad Černou - Pohorská Ves - Hojná
Voda - Nové Hrady. Tato linka má za
cíl zpřístupnit turistům málo známá
místa Novohradských hor. Systém
této linky poskytuje svobodnou volbu
cestování. Můžete se z konečné stanice vrátit domů po vlastní ose, nebo
relaxovat v nedotčené přírodě a využít až večerních spojů k návratu.
Vzhledem k tomu, že každý spoj je
vybaven vlekem pro transport jízdních kol, je ideální si vzít kolo s sebou
a pak jet do svého domova podle
uvážení. Jízdné na uvedené lince se
řídí běžným tarifem a jízdní kolo je
přepravováno za 30 Kč bez ohledu na
přepravovanou vzdálenost. Nově zavedená služba se může pro mnoho z
nás stát i sportovním zážitkem. Již
několikrát jsem od cestujících slyšel
„často jezdíme různě po světě, ale
vůbec to neznáme doma“. Jsem moc
rád, že i Destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko má stálou snahu
zviditelňovat náš region, který má co
nabízet. Jízdní řády pro DS Cyklotrans
2019 lze získat v našem infocentru.
V měsíci srpnu nás čekají velmi zajímavé kulturní a sportovní akce.
pokračování na str. 2

strana 2

Informace pro občany

Slovo z radnice
pokračování ze str. 1
Rád bych vzpomenul na představení
Balada pro banditu, dne 10.8.2019,
kdo by neznal Koločavu a vyprávění o
vášni, lásce a zradě? Na romantické
zřícenině hradu Pořešín znovu ožije
příběh Nikoly Šuhaje loupežníka a
krásné Eržiky, tentokrát v koncertním
podání Jihočeské filharmonie a sólistů
z brněnského divadla Husa na provázku. Samotný závěr měsíce srpna
30. - 31. 8. 2019 bude již tradičně
patřit Kaplickým slavnostem, na které
si Vás tímto dovoluji pozvat.
S přáním hezkých srpnových dnů
Váš starosta Pavel Talíř

Dopravní informace
Uzavírka Omlenička
Jana Pojslová, odbor dopravy
Uzavírka silnice III/1572 průtah
obcí Omlenička
Částečná uzavírka, frézování, 7.8.2019
– 11.8.2019
Úplná uzavírka, 12.8. – 25.8.2019
Objízdná trasa do 3,5 t a pravidelnou
autobusovou dopravu:
silnice III/00357 Malý Strádov, Horšov,
silnice III/1576
Objízdná trasa nad 3,5 t: silnice I/3,
II/157 Kaplice – Český Krumlov,
III/1572 Přídolí
Po celou dobu uzavírky zrušeny autobusové zastávky ČSAD:
Omlenice, Omlenička
Omlenice, Podolí
Omlenice, Strádov.
Náhradní kyvadlová přeprava cestujících bude zřízena dodavatelskou firmou
ke
všem
spojům
mezi
zastávkami:
- Omlenice, Omlenička – Omlenice
- Omlenice, Strádov – Kaplice, škola.
Osada Blažkov: bude zajištěn příjezd,
dle postupu prací, NUTNÉ SLEDOVAT
INFORMACE STAVBY, směr Blažkov –
Strádov, případně Blažkov – Omlenička, Omlenice.

Noví lékaři na ortopedii a rehabilitaci
Na nového chirurga si ještě počkáme
V. Kárová, P. Opekarová, J. Bohdal
Změny v kaplickém zdravotním středisku se dotknou pracovišť ortopedie a rehabilitace. Místo chirurga teprve bude
obsazeno, čeká se na výsledek výběrového řízení, které zajišťuje Krajský úřad.
Ortopedickou praxi budou mít nově na
starosti dva lékaři, MUDr. Ján Pertlíček a
MUDr. Jan Klouda, kteří se ve službách
budou střídat. MUDr. David Kubíček po
dlouhých letech opouští na konci července
chirurgickou a rehabilitační praxi. Na
zdravotním středisku v Kaplici ho nahradí
MUDr. Barbora Daňhová.
„Ordinaci v Kaplici jsem si vybral z důvodu místní dostupnosti. Ortopedická
praxe na Kaplicku a v blízkém okolí chybí.
Pacienti z této oblasti za mnou často docházejí do ambulance v nemocnici,“ uvedl
MUDr. Pertlíček, který vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a
později pracoval na chirurgickém oddělení
a nyní pracuje na ortopedickém oddělení
Nemocnice České Budějovice. Specializuje
se na endoprotetiku kyčelního a kolenního
kloubu a septickou ortopedii. „Myslím si,
že občané raději dojedou k bližšímu lékaři. Rovněž jsem uvítal podporu při vyřizování ordinace ze strany kaplické
radnice. Tímto bych chtěl poděkovat za
spolupráci starostovi Mgr. Pavlu Talířovi,
JUDr. Vandě Kárové, Pavle Opekarové a
paní Jiřině Kostkové. Bez nich bych těžko
dokázal projít administrativním šimlem,“
řekl MUDr. Ján Pertlíček, který již přes
deset let žije se svou rodinou v Pořešíně
a doplnil: „Jelikož je Pořešín spádovou
obcí Kaplice, dění tohoto města mi neuniká. Rád zde navštěvuji kulturní akce.
Moje zájmy jsou rodina, Aikido, zahradničení, běh, turistika, lukostřelba, běžkování, četba, hudba a akvaristika.“
MUDr. Jan Klouda pochází a trvale bydlí
v Českých Budějovicích a vystudoval 1.
lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v
Praze, obor Všeobecné lékařství. Působil
na Ortopedické klinice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici
v Praze - Motole. Od roku 2018 působí na
Ortopedickém oddělení Nemocnice České
Budějovice a spolupracuje se soukromým
ambulantním zdravotnickým zařízením
Canadian Medical Praha.
„Jsem opravdu ráda, že se do Kaplice po
zhruba dvou letech vrací ortoped. Vzhledem k tomu, že v současné době funguje
pro celý okres Český Krumlov jeden ortoped jen v Krumlově, bude ordinace přínosem pro Kaplici a okolí. Vybojovat
ortopeda pro Kaplici nebylo úplně jednoduché, proto ho s velkou radostí vítám. Ať
se mu u nás líbí! Je mladý a u nás bude
mít jistě až do důchodu práce dost,“ komentovala změnu kaplická radní Pavla
Opekarová.
Kaplická veřejnost také již jistě zaregistrovala, že k poslednímu červenci ukončí
svou činnost MUDr. David Kubíček, reha-

bilitační lékař a chirurg, který dlouhá léta
provozoval svou praxi v prostorách polikliniky v Kaplici. MUDr. Kubíček není kaplickým rodákem, ale strávil dlouhá léta
svého života v Kaplici. Zde bydlel od roku
1963, vychodil základní školu, od roku
1983 zde působí jako lékař, a to nejdříve
v oboru rehabilitace, od roku 1994 jako
chirurg. Od počátku své lékařské praxe
vystupoval důsledně a zodpovědně, když
za celou dobu neměl pro veřejnost ordinaci zavřenou ani jeden den. Jeho nástupkyní v oboru rehabilitace bude MUDr.
Barbora Daňhová, která by chtěla svou lékařskou praxi otevřít 7. srpna ve stejných
prostorách ordinace, ve kterých působil
MUDr. Kubíček. „Za všechny pacienty,
kteří prošli rukama MUDr. Kubíčka, bychom mu chtěli poděkovat a popřát do
dalšího života hodně zdraví a štěstí,“ tlumočila poděkování odcházejícímu lékaři
za Radu města Kaplice její členka JUDr.
Vanda Kárová. Chirurgická praxe dosud
není obsazena. Krajský úřad vypsal 24.
června na jeho místo výběrové řízení.
Lhůta pro podání nabídek končí 7. srpna.

EKO-KOM
Třídění odpadu 2018
Marika Laisková, MěÚ Kaplice
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o
množství odpadu, které naše obec
vytřídila v roce 2018 a předala Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.
dále k využití.

V minulém roce byla od společnosti
EKO-KOM, a.s. za vytřídění odpadů
z obalů přijata částka celkem 843
442,- Kč včetně odměn za zajištění
zpětného odběru.
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Rekonstrukce městského hřbitova
v Kaplici je dokončena
Marika Laisková, Jan Bohdal
Chodníky spojující oblast Nových Domovů se hřbitovem a prostor u hlavního
vstupu na hřbitov a před smuteční síní
byly posledními stavebními úpravami v
rekonstrukci kaplického městského hřbitova. Zprovozněn byl nový vstup na
hřbitov právě z Nových Domovů, kam
byla osazena kovaná branka. Od tohoto
vstupu vede nový chodník navazující na
parkoviště před hřbitovní zdí. Nová je
také kovaná hlavní vstupní brána na hřbitov, která odpovídá charakteru hřbitova a
ve stejném designu, jehož autorkou je zahradní a krajinná architektka Ing. Lenka
Marcínová, byla osazena také branka z
boční strany smuteční síně. Tento vstup
na hřbitov navazuje na nově zřízené schodiště vedoucí na parkoviště pod hřbitovem. Prostor rekonstrukce hřbitova byl
řešen s ohledem na historické návaznosti,
zachování uspořádání hřbitova, fungujících hrobových míst a využití opuštěných
hrobových míst. Hlavní úlohou rekon-

strukce bylo sjednocení roztříštěného charakteru hřbitova, způsobeného rozdílnou
dobou a rozdílnými požadavky na pohřbívání, vysvětlila ve své studii Ing. Lenka
Marcínová. „Hřbitov v jeho rekonstruované podobě by se měl stát místem
zastavení a vyvolání vzpomínek nejenom
lidem místním, ale i přespolním či turistům.“ uvádí dále studie. V celém prostoru
hřbitova jsou rozmístěny nové stojany na
vodu, které se ovládají zatlačením tlačítka
nad kohoutem, ze kterého teče voda přibližně deset sekund a poté se automaticky proud vody zastaví. V blízkosti
jednotlivých stojanů jsou umístěny držáky
na konve s nádobami na zalévání. Do prostoru hřbitova a před vstup do smuteční
síně budou osazeny nové lavičky. Upraveno bylo okolí obřadní síně a vsypové
loučky. Aby bylo možné zapálit svíčku pro
zesnulé, bude do prostoru před vsypovou
loučku umístěn kovový svícen. Počítá se
také s postupnou úpravou opuštěných,
historicky cenných hrobů.

Realizace projektu
zahradní odpočinkové
zóny v Domově pro
seniory Kaplice
V březnu letošního roku začal v našem
domově další významný posun v kvalitě
poskytovaných služeb. Komfort, příjemné
prostředí, možnost být blíž přírodě, to je
to, co nás motivovalo ke snu o relaxační
zahradě ... a náš sen se brzy stane skutečností. Velké terénní úpravy zahrady na
pozemcích domova by měly trvat do září
tohoto roku. Poté by měla navázat etapa
osázení a vybavení zahrady mobiliářem.
Samozřejmostí je bezbariérový přístup,
zahrada naše návštěvníky dovede až k výhledu na rybník Pentle. Vzhledem ke své
rozloze 4 203 m² bude zahrada poskytovat dostatek prostoru pro společná setkávání, ale bude mít i útulná zákoutí pro
individuální relaxaci a odpočinek jednotlivce. Foto z průběhu prací viz níže.
K našemu domovu patří neodmyslitelně
zvířata, ta v zahradě dostanou nový prostor. K současně umístěným slepicím a
kohoutovi by se tak měly vrátit kamerunské ovce, které jsou zatím v dočasném
domově od roku 2016.

Víš, kam co patří?
Vyhodit rozbitou ledničku nebo pračku k popelnici by vás asi nenapadlo. Když
doslouží, odvezete je rovnou do sběrného dvora. Do směsného odpadu ale nepatří
ani malé domácí elektrospotřebiče nebo úsporné žárovky. I ty je potřeba vytřídit
a předat na místo zpětného odběru.
Znovu využít je možné téměř všechny materiály, ze kterých jsou elektrozařízení
vyrobena – například kovy, sklo a plasty. Některá elektrozařízení obsahují i škodlivé
látky, které díky recyklaci neuniknou do přírody.

Spoj spotřebiče a světelné zdroje se správnou sběrnou nádobou
společnosti EKOLAMP. Vyber, co patří do kontejnerů na světelné zdroje
a co do sběrného vaku na malé elektro.

Město Kaplice
00245941

333,435 tun
8 892 848 MJ

Správné řešení:
Do sběrného vaku patří vrtačka, žehlička, lampička, ruční svítilna, robot, rádio, fén, rychlovarná konvice, mikrovlnná
trouba, vysavač a šicí stroj. Vše ostatní (světelné zdroje) patří do kontejnerů.
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Vyjádření města k nákupu nového vozu
L. Bodnár, tajemník MěÚ Kaplice

Zapojte se námi do
přípravy výstavy
na téma svatba ...
KIC Kaplice
Rádi bychom s Vaší pomocí připravili výstavu SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ, ŠATŮ A
DOPLŇKŮ, kterou plánujeme v měsíci
říjnu 2019 ve výstavní síni kina Kaplice.
Tímto bychom chtěli požádat všechny
zájemce, kteří by byli ochotní podělit se
o vzpomínky na důležitý den v životě
vdaných či ženatých, aby posbírali své
vzpomínkové fotografie či předměty se
svatbou spojené a přinesli nám je nejpozději do 9. září 2019 do místního infocentra.
Velmi rádi uvítáme i historické materiály, fotografie a doplňky ke svatebnímu
tématu. Předem velmi děkujeme.

Nákup nového vozu byl iniciován na základě podnětu strážníka pověřeného vedením městské policie, neboť dle jeho
informací současný vůz již dosluhuje a začínají narůstat náklady na jeho opravy. Z
požadavku pověřeného strážníka dále
vzešlo, že i jimi občas využívaná ŠKODA
YETI splňuje všechny požadavky pro práci
městské policie a že vůz tohoto typu a
stáří je pro ně plně praktický a využitelný.
Důvodem, proč městská policie nepožaduje nový vůz je skutečnost, že ve služebním autě mimo jiné převážejí podnapilé
osoby a odchycená zvířata a není tudíž
nutné a praktické disponovat úplně
novým vozem.
Po konzultaci s vedením města bylo tedy
navrženo, že současná ŠKODA YETI bude
převedena k městské policii a pro kancelář starosty a tajemníka se pořídí vůz
nový. Tento návrh pak byl realizován následovně:
Pro kancelář starosty a tajemníka byl
vytypován nový vůz ŠKODA KAROQ, tedy
vůz střední třídy a stejné cenové i výkonnostní kategorie jako ŠKODY YETI. Stejně
jako stávající vůz Škoda YETI bude nový
služební vůz kanceláře starosty a tajemníka využíván všemi odbory městského
úřadu včetně cest do terénu (proto výbava 4x4). O dosavadním využívání
ŠKODY YETI všemi odbory svědčí přehled
využití, který byl zpracován na základě
žádosti jednoho ze zastupitelů.

Vůz je pořizován z finančních prostředků
na výkon přenesené působnosti (tudíž z
prostředků státu, přidělovaných jednotlivým městským úřadům, které vykonávají
státní správu), u nichž došlo v letošním
roce k neočekávanému navýšení proti
plánovanému rozpočtu. Tyto finanční prostředky lze využít pouze na výkon přenesené působnosti, do které spadá i nákup
služebního vozu. Nebudou tedy čerpány
finanční prostředky z jiných kapitol rozpočtu a nebudou kráceny prostředky na
žádné investice. Mimo jiné z těchto peněz
nelze pořídit vůz pro městskou policii,
neboť městská policie spadá pod samosprávu.
Na řádném zasedání zastupitelstva
města konaném dne 24.5.2019 bylo
předloženo, výše uvedenými argumenty
zdůvodněno a následně schváleno rozpočtové opatření č. 8/2019, kdy jednou z položek byla koupě služebního vozu z peněž
na výkon přenesené působnosti. Po
schválení rozpočtového opatření zasedala
dne 10.6.2019 rada města, kde bylo předloženo poptávkové řízení na pořízení nového vozu ŠKODA KAROQ. Byli poptáni 3
renomovaní prodejci těchto vozů a byla
vysoutěžena cena 547.181,00 Kč bez
DPH. Rada města usnesením č. 399 vzala
na vědomí poptávkové řízení a schválila
objednání vozu od společnosti AUTO ŠEVČÍK c.z. spol. s r.o. Na základě tohoto
usnesení byl vůz závazně objednán a termín dodání je do konce července 2019.

Pojeďte s námi na
zážitkovou výstavu
KIC Kaplice
Ve dnech 15. – 18. srpna 2019, denně
od 10.00 do 18.00 hodin je ve výstavní
hale Freistadt i venkovní zóně připraven
rozmanitý program na téma „Most mezi
světem přírody a technologií“.
K tématům výstavy patří: úspory energie, přehrady, biomasa, geotermální,
větrná a solární energie a fotovoltaika.
Systémy pro skladování energie, ochrana
vod, GPS systémy. Dům, zahrada, volný
čas. Speciální výstava ve výstavním sále
na téma mysticismu: GLORIA NOCTIS Krása noci. Opticko-tematické spojení
vědy a techniky, motýlů a jiného hmyzu.
Téma počasí, pravidla farmáře, kořenová
tabulka počasí či kvetoucí meteorologové… Více najdete na www.erlebnismesse.at
VÝLET AUTOBUSEM DO FREISTADTU
KIC Kaplice vypravuje v neděli 18. 8. zájezd autobusem na tuto výstavu. Odjezd
z Kaplice v 10.00 hodin. Návrat z Freistadtu v 17.00 hodin. Krom návštěvy výstavy vás čeká prohlídka města Freistadt
s průvodcem a vydáme se rovněž na exkurzi do vyhlášeného místního pivovaru.
Rezervaci míst v autobuse je třeba udělat
předem v kaplickém infocentru, či na tel.
380 311 388, info@kickaplice.cz co nejdříve, nejpozději do 15. 8. 2019.

Spolek aktivních seniorů
Jitka Papežová, předseda spolku
Spolek aktivních seniorů v Kaplici, poté
co úspěšně zrealizoval své hlavní dvě akce
roku – Sportovní hra seniorů a Senior –
fotosoutěž má v současnosti také své
prázdniny, užíváme si je se svými vnoučaty.
Výstavu Senior-foto si můžete stále
ještě prohlédnout ve výstavní síni Kinokavárny v Kaplici. Je zde i dokumentace z
naší celoroční činnosti, naše keramika,
kronika spolku. Výstava končí 8. srpna
2019.
Důležité upozornění!
Vystavené fotografie si lze zakoupit
a podpořit tak naši činnost pro seniory. Pokud mátě o nějakou fotografii
zájem, postupujte takto. U každého obrázku je číslo. Váš zájem i číslo vybraných fotografií zapište do knihy návštěv

spolu s kontaktem na vás. Spojíme se s
vámi a fotografii předáme.
Chceme poděkovat kaplickému informačnímu středisku, které nám pomohlo
výstavku moc hezky nainstalovat. Probíhá
také návštěvnická soutěž o nejhezčí fotografii, do které se můžete zapojit. Přijďte
se podívat a podpořit nás. Uvítáme i nové
členy, čím více nás bude, tím více i lépe
nás bude podporovat i naše město.
Ani o prázdninách nezahálíme a chodíme
po Novohradských horách. Byli jsme se
podívat do kovárny v Besednici a mohu to
všem, kteří fandí poctivému českému řemeslu, doporučit.
Místní kovář je umělec, mistr svého
oboru. Je na co se dívat, co obdivovat.
Mistr kovář je bývalý žák kaplického učiliště. I když nás byla jen malá skupinka,
rozpálil výheň a vyrobil pro jedno z našich
vnoučat hezký dárek.
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2. ročník turnaje ‘‘Kaplický beach na koupáku‘‘ se blíží!
Jan Bohdal
Beachvolejbalový turnaj se opět po roce
vrací na kaplické koupaliště. Akce, která
se koná za podpory Města Kaplice, se
vloni při prvním ročníku setkala se zájmem pěti družstev sportovců. Model
turnaje bude stejný jako v minulém roce.
„Uvidíme kolik se do obou kategorií letos
přihlásí družstev. Hlavním cílem je, aby si
všichni zúčastnění co nejvíce zahráli.
Takže není vyloučené, že by hrál každý s
každým, ale při vyhlášení by se opět pamatovalo na rozdělení družstev na „hobíky“ a „skoro profíky“ říká místostarosta
Kaplice Libor Lukš, který je zároveň pořadatelem turnaje. Zajímavostí turnaje je
forma startovného, kdy každé družstvo
svým výběrem a podobou startovného určuje atraktivitu ceny pro jiné družstvo, ale
třeba i pro sebe. Vedle ceny, do poslední

chvíle neznámé podoby,
si každé družstvo odnese
diplom a jedinci z družstev
na 1. - 3. místě v každé
kategorii si odnesou i medaili.
„Turnaj ukázal, že zájem
o tento krásný letní sport
v Kaplici a okolí existuje
napříč všemi věkovými i
výkonnostními kategoriemi, a proto věřím, že se
letos přihlásí víc účastníků
v obou kategoriích“ dodává Lukš a připomíná:
„Přihlášky již samozřejmě
přijímáme a těšíme se na
pěknou sportovní akci na
našem koupališti v sobotu
17. srpna.“

Kaplice v pohybu 2019:
Od displejů a obrazovek na hřiště
a stadiony
Jan Bohdal
S mottem ‘‘Od displejů a obrazovek na
hřiště a stadiony“ se v sobotu 7. září
uskuteční už druhý ročník sportovní akce
pro všechny Kaplice v pohybu. Od 9:00 do
13:00 je připraven hlavní program, při
kterém si každý účastník, aniž by musel s
někým závodit, může nechat změřit výkony ve čtyřech atletických disciplínách:
Běh na 50 m, skok daleký, hod míčkem a
dlouhý běh na 300 nebo 800 m metrů.
Každý účastník obdrží účastnický list se
zapsanými výkony a děti malou odměnu.
„Na pořadu dne ale nejsou jen atletická
klání, ke kterým se účastníci mohou dostavit kdykoliv mezi devátou a třináctou
hodinou, ale také praktické prezentace
kaplických sportovních oddílů a klubů podobně, jak to bylo v minulém roce. Například do tenisového klubu TK Sokol Kaplice
díky Kaplici v pohybu přibyli noví mladí
svěřenci, kteří se nadchli pro tento sport.
Věříme, že stejného prostoru využijí i
další kluby, kterých je v Kaplici požehnaně,“ uvádí místostarosta Kaplice Libor
Lukš, který společně s kolegy akci pro širokou veřejnost připravuje.
„Vloni se této akce, jejímž hlavním cílem
je přitáhnout děti, ale nejlépe celé rodiny
ke sportu zúčastnilo 35 členů rodinných
týmů. Ti od vnoučat po babičky a dědečky
absolvovali atletický čtyřboj a dostali
účastnický list se zapsanými výsledky.
Takže už letos mohou porovnávat, kam se
za rok posunuli,“ těší se na srovnání Libor
Lukš.
Pořadatelé připravují také další tahák
programu – freestylovou show plnou
atraktivních triků „JF MINIRAMP SHOW“
s mistrem světa Janem Jílkem a jeho

týmem. Během programu
budou
připravena
3x
15minutová představení
ve sportech Freestyle BMX,
Freestyle koloběžka nebo
Skateboardingu. Součástí
show budou i následné
workshopy, soutěže, půjčovna sportovního vybavení včetně ochranných
pomůcek a autogramiáda.
Novinkou letošního ročníku bude moderovaná
beseda s celoživotním
sportovcem
duchem
i
tělem, bývalým českým
reprezentantem v běžeckém ultramaratonu, učitelem a nyní stavitelem
sportovišť Zdeňkem Přívratským. Formou vedeného rozhovoru a besedy s
promítáním fotografií a
videí se účastníci dozví například o jednom z nejtěžších etapových závodů na
světě – Marathonu de Sables (písečném maratonu)
v Maroku, kterého se Zdeněk Přívratský účastnil několikrát a podařilo se mu
dostat mezi špičku v celém
závodním poli.
Další informace o akci
přinese oficiální informační
server města Kaplice –
www.ikaplice.cz. Také Kapličáci.cz se ale budou akcí
zabývat a přinesou aktuální informace a vlastní reportáž.
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Kaplický mládežnický tenis se díky
kvalitní přípravě v turnajích neztratí
Jan Bohdal
Tenisový klub TK Sokol Kaplice je pilný
nejen v přípravném, ale také závodním
období. Z desítek mladých tenistů, kteří v
Kaplici trénují v pravidelném tréninkovém
plánu pod vedením hlavního trenéra Josefa Mikeše, jich již několik úspěšně reprezentuje klub i město Kaplice na
regionální i republikové úrovni. Tenisový
klub je zároveň pořadatelem republikových turnajů kategorie C v několika věkových kategoriích.
Z dětí nejvíce vynikají ti, kteří pravidelně
hrají individuální turnaje. Například
mladší žák Jonáš Rychnavský
jde ve šlépějích svého bratra
Marka, také úspěšného jihočeského tenisty, nyní trenéra a
pedagoga, a získává individuální úspěchy zejména ve své
kategorii. Naposledy vybojoval
v domácím turnaji první místo
ve čtyřhře společně Davidem
Čížkem (foto nahoře). Kategorii
děvčat pak pravidelně reprezentuje Kristýna Bohatová,
která se medailově prosazuje v
turnajích své kategorie mladších žákyň, ale také ve starší
kategorii. O druhém prázdninovém víkendu si například ze

Strakonic přivezla turnajové stříbro z
deblu. „Zmínil bych se v této souvislosti o
tréninkové přípravě na příměstském letním táboře, který pravidelně pořádáme
pro děti. Letos se ho zúčastnilo 20 dětí ve
věku 6 až 14 let (viz foto dole). Jonáš a
Kristýna vzorně reprezentují Kaplici v celorepublikových soutěží,“ upřesňuje Jiří
Bohata, který zajišťuje provoz kaplického
tenisového klubu. Na konci školního roku
se uskutečnil turnaj mladších žákyň, na
kterém si Bohatová poradila se všemi
soupeřkami a vybojovala zlato ve dvouhře. Rychnavský pak ovládl letní turnaj
mladšího žactva v Třeboni, kde vyhrál jak
turnaj ve dvouhře, tak čtyřhru. „V posled-

Se psy do Terčina údolí
Tým ZKO Kaplice U Hřiště
Náš klub ZKO Kaplice U Hřiště nelení ani
o prázdninách a tak zorganizoval výlet se
psy do Terčina údolí, který se konal 6.
července. Sešli jsme se na parkovišti u
údolí. Po 9 hodině se skupinka vydala
směrem k vodopádu, kde jsme se všichni
společně vyfotili. Pokračovali jsme dále

údolím, šli kolem památného dubu, kde
jsme si dali menší přestávku. Po bezmála
9ti kilometrové procházce jsme dorazili
zpět na parkoviště, kde procházka končila. Tímto výletem jsme chtěli podpořit
Rafael o.p.s, který pečuje a pomáhá týraným psům začít nový a šťastný život. Moc
bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, díky kterým se nakonec vybrala
částka 1300,- Kč, která v plné výši putovala na konto
Rafaelu.
Tato akce určitě nebyla poslední. Na tento
rok máme naplánované další.
Jednou z nich je
například další
výlet se psy,
tentokrát
na
Kleť, bude se
konat 3.8.2019
a sraz je na parkovišti pod Kletí
v 8:30.
Více informací
o klubu najdete
na www.zkokaplice.cz

ních letech pravidelně pořádáme turnaje
mladších i starších žáků za výborné účasti
domácích hráčů. Jsme samozřejmě rádi,
že obsazenost turnajů vždy
dosahuje vysokých čísel.
Skvělé prostředí tenisových
dvorců a výborná účast domácích hráčů je příslibem do
budoucnosti. Zdá se, že tenisu v Kaplici se zase blýská
na lepší časy. Velké díky samozřejmě patří hráčům a samozřejmě i pořadatelům
turnajů,“ říká předseda kaplického tenisového klubu a
zároveň předseda Okresního
tenisového
svazu
Český
Krumlov František Brabec.

TJ Cíl Kaplice
6.8. 2019
9 km
Z Velešína do Netřebic
Autobusem od školy v 7:55 do Velešína. Trasa: Velešín v Domkách – po
modré – U Srdíčka – Dlouhá – Hřeben
– Výheň rozcestí – Netřebice. Autobus
v 11:20
13.8. 2019
12 km
Svéráz - Suš - Světlík
Autobusem od školy v 5:40 do Českého Krumlova, v 6:10 do Zátoňských Dvorů. Trasa: Zátoňské Dvory
– Svéráz – Suš – Světlík. Autobus ve
14:40
20.8. 2019
10 km
Z Omleničky do Dolní Pláně
Autobusem od školy v 6:45 do Omleničky. Trasa: Omlenička – Zahrádka –
Osek – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně
Autobus ve 12:50
27.8. 2019
12 km
Kraví hora
Autobusem z autobusového nádraží v
6:30 do Černého Údolí. Trasa: Černé
Údolí – po cyklo – Starý Holand –
Staré Hutě – na zelenou – Kraví hora
– Hojná Voda – po cyklo na červenou
– Horní Stropnice. Autobus ve 13:25
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Střípky z historie Rozpoutí
Pavel Mörtl
Slavný rodák
Rozpoutí, dnes součást obce Kaplice,
můžeme považovat za místo, kde
v průběhu staletí vždy převažoval
český
živel.
Místní
rodák prof. dr.
J. M. Klimesch
ve svém díle
„Místní jména v
jižních a jihovýchodních Čechách“,
napsaném v létech 19091912 název osady vyložil jako
německý překlad českého Raspatije-Rozpoutí. Klimesch byl sice německého původu, ale ovládal velmi dobře i češtinu a
přirozeně i latinu – jazyk vědců. Dlouholeté studium archivů ho přivedlo k výkladu, že osada vznikla jako obydlené
místo na rozhraní dvou cest - rozvětvení
starodávné obchodní stezky vedoucí od
Dunaje (Linec) přes Cáhlov (Freistadt),
Kaplici do Českých Budějovic a dále do
Čech. Jedna větev sledovala řeku Malši
k slovanskému hradisku v Doudlebech a
druhá směřovala na severozápad k dalšímu slovanskému usídlení v Netolicích.
Profesor Klimesch časový vývoj názvu popsal následovně: rok 1369 – Rozputiwes,
1406 – Rozputie, 1541 – Rozpoutí, 1553
- Rossboden (Rosspaden), 1720 –
Rosp(a)ouden. Podobným způsobem profesor popsal původ názvů desítek obcí na
česko-německém Kaplicku a škoda jen, že
se nedochovala jeho nejrozsáhlejší práce
„Velké dějiny okresu Kaplice“. Několikasvazkové dílo totiž zmizelo v roce 1944 při
bombardování Vídně, kde Klimesch žil u
syna Edmunda až do své smrti roku 1940.
Ztráty díla se tedy již nedožil.
Počátky osídlení
Prostor podél toku Malše směrem od
Kaplice na sever byl pravděpodobně
obydlen již koncem 9. století, obyvatelstvem slovanského původu. První zmínka
o Rozpoutí se váže k roku 1369, tedy k
času, kdy nedaleký Pořešín už byl sídlem
rodu Bavorů ze Strakonic. Je zřejmé, že
od té doby se dějiny Rozpoutí pojily právě
s větším Pořešínem. Po českých majitelích
se v pobělohorské době vlastníky Pořešína
i osady stali francouzští Buquoyové, usazení v Nových Hradech. Zánikem jejich
vrchnostenského úřadu zrušením poddanství v roce 1848 Rozpoutí připadlo trvale
ke katastrální obci pořešínské, soudním a
politickým okresem spadalo až do roku
1938 do Kaplice.
Významné události
Poloha Rozpoutí poblíž císařské silnice a
pozdější vybudování trati koněspřežní a
následně i parní železnice znamenala, že

místo se dostalo i do dobových map. Na
jedné z nich, pořízené v polovině 18.
století za panování císaře Josefa
II. spatříme vedle označení
W(es) Raspoden rovněž západněji se nacházející bod
„Wirtshaus“. To byl dům
nacházející se přibližně v
místě dnešního nádraží
Kaplice, kde poskytovali
pohostinství projíždějícím formanům. Od první
třetiny 19. století v
onom místě vznikly další
domy, místo se počalo nazývat Neu Wirtshaus - Nová
Hospoda. To byl základ pro
pozdější výstavbu řady skladů,
nákladních ramp, kolejiště a obslužných zařízení pro železnici, jejíž parní
provoz započal rokem 1873.
České obyvatelstvo
Novohradský historik a archivář Anton
Teichl popsal Rozpoutí roku 1899 takto:
osada s 22 domy a 121 obyvateli, převážně českými. Jako Čechy uvádí například usedlíky Johanna Tumu, Lorenze
Lemocha, Bartla Wachu, Johanna Kreycziho, Galluse a Jandu. Teichl také zmiňuje
rozpoutskou školu, kterou nechal vystavět
na své náklady pokrokový hrabě Jiří August Buquoy v roce 1843. Prvním českým
učitelem byl Jan Koschant. Česká škola,
přes mnohé obtíže, se udržela nepřetržitě
až do července 1978.
Při posledním sčítání obyvatelstva v Rakousku-Uhersku, konaném v roce 1910,
Rozpoutí včetně samot Nová Hospoda
mělo 24 domů v nichž žilo 187 obyvatel.
Téměř 80% z nich se dorozumívalo česky.
V meziválečném období se louka nedaleko
Rozpoutí stala na několik let (1922-1931)
místem setkávání dětí z okolních vesměs
nově založených českých škol. Z Kaplice
se konaly slavnostní průvody s hudbou a
obyvatelé Rozpoutí se podíleli na programech a pohoštění účastníků.
Vznik ČSR a naši prezidenti
České Rozpoutí, na rozdíl od německých
obcí Hubenov, Ráveň, Kaplice a dalších
nebylo po skončení 1. světové války ohroženo snahou rakouských Němců odtrhnout se od nového státu a být součástí
Německého Rakouska. Německé úsilí vyústilo nakonec počátkem prosince 1918
do vojenského zásahu československého
vojska proti odbojné Kaplici, přičemž
východiskem k nástupu proti německé
domobraně (Volkswehru) bylo právě nádraží. Čeští četníci a později i vojáci krátce
využili rozpoutskou školu pro ubytování a
právě oni zajišťovali spolu s italskými legionáři bezpečný návrat prvního prezidenta T. G. Masaryka do vlasti 20.
prosince 1918. O tři roky později, 11. 8.
1921, Masaryk cestou z Itálie dokonce několik hodin v kaplické železniční stanici
pobyl a prohlédl si právě otevřené Rol-

nické obilní skladiště a elektrický mlýn. Z
téhož nádraží zahájil prezident Edvard
Beneš 7. května 1937 svou inspekční
cestu po pohraničích městech a dodejme,
že přes Kaplici projížděl v roce 1946 také
budoucí prezident Ludvík Svoboda, který
se jel poklonit obětem koncentračního tábora v rakouském Mauthausenu.
Dramata konce 2. světové války
Tragický průběh měl průjezd vlaku s
osvětimskými vězni do Mauthausenu a
zpět 25. ledna 1945, což nám dodnes připomínají památníky u Netřebic, Omlenice
a v Horním Dvořišti. Květnové dny pětačtyřicátého roku zkalily mnohým radost z
konce šestiletého válečného běsnění,
když právě z kaplického nádraží vyrazila
jednotka německých esesáků, která cestou na Besednici a T. Sviny zajala pět
mladíků ze Soběnova a okolí, dovlekla je
až do rakouského Pyhrabrucku a tam je
zavraždila. Oběti byly nalezeny až po
dvou létech. Rozpoutí se dotkl také příběh
mnoha set vězňů několika národností v
transportu, který jel 7. května od Kamenného Újezdu a Velešína ke Kaplici. S podporou části vojáků Ruské osvobozenecké
armády (tzv. Vlasovců) se podařilo českým železničářům u Výhně vlak zastavit,
rozehnat ozbrojený doprovod SS a vrátit
vlak zpět do Velešína. Osvobození vězni
se částečně rozprchli po okolí, většina se
s vlakem ale vrátila do Velešína, kde se
jich ujali čeští vlastenci.
Zajímavost na závěr: na kaplickém hřbitově, v hrobu profesora Klimesche se nacházejí také ostatky jeho druhé i třetí
manželky, což byly sestry.
Více a podrobněji se dovědí všichni, kteří
navštíví v sobotu 17. srpna Rozpoutí, kde
se uskuteční oslavy výročí místního Sboru
dobrovolných hasičů.

Rozpoutí, poslední žáci 1978, řed. Jan Holba

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 8. čísla 20. 7. 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.
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Hudební Sucháč fest 2019 pobavil téměř dva tisíce diváků
KIC Kaplice
Třetí ročník hudebního festivalu Sucháč
fest přivítal prázdniny v Kaplici ve festivalovém duchu. V sobotu 29. června 2019
prošlo branou městského parku na tisíc
osmset návštěvníků, pro které zahrály populární kapely Wohnout, Slza, Hodiny, Tabasco, Milhaus a zazpívala
skvělá
„showmanka“ zpěvačka Olga Lounová.
Celým odpolednem a večerem provázela
usměvavá moderátorka z KISS rádia Bára
Tlučhořová.
Příjemnou atmosféru, která na tomto
kaplickém festivalu panovala, vám alespoň trochu přiblíží fotografie z akce...
Za pořadatele velmi děkujeme všem
sponzorům tohoto hudebního festivalu!
Jsou to společnosti: HAUSER, KUČERA
ZEMĚDĚLSKÁ, AGROBETA MM, BRAWE,
INOTECH ELECTRONIC, ISOTHERM, LUNAPARK NAVRÁTIL, AMERICAN CHANCE
CASINOS, HOTEL CORONA, OKNOTHERM,
CB AUTO, ČEVAK, AGENTURA DUHOVKA
a JACK DANIELS, ale také další, kteří se
na akci podíleli jako např. Produkce 1 a
BB Agency, mající na starosti technické
zabezpečení, a KISS rádio, Country rádio
a Rádio BEAT, která se nám postarala o
mediální podporu.
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Různé

1.TELevize Kaplice funguje již 5 měsíců
Zdeněk Jílek, 1Telka
Ahoj Kapličáci,
Někteří z Vás si již jistě všimli, že na
přelomu února a března jsme spustili facebookové a internetové stránky, kde přinášíme video reportáže, články s
aktuálním děním a fotky z Kaplice a okolí.
Když jsme tuto iniciativu spouštěli, ani ve
snu nás nenapadlo, že dosáhneme tolik
zhlédnutí a bude o tento projekt takový
zájem. 1Telkou se zabýváme ve svém volném čase, a proto nás tento zájem velmi
těší. Největší dík ale patří především
Vám, Kapličákům, bez kterých by vše
zmíněné nebylo možné.
K 31.5.2019 jsme se proto stali zájmovým spolkem a neziskovou organizací s
cílem zřízení informačního webu z okolí
Kaplicka, pořádání přednášek, charitativních akcí a akcí pro děti. Připravujeme
také studio, kde plánujeme dělat rozhovory se zajímavými lidmi, kteří jsou spojeni s Kaplicí nebo do Kaplice zavítají.

Pokud někdo z Vás ještě o 1Telce neslyšel, můžete se podívat na webové stránky
www.1telka.cz. Samozřejmě nás najdete
na Facebooku, kam přidáváme i fotky z
natáčení (www.facebook.com/1telka).
Na závěr bych si Vás dovolil pozvat na
naší akci „Loučení s prázdninami“, kde se
děti vydají na rytířskou cestu s doprovodným programem pro malé i velké, která
se uskuteční 24.8.2019. Budeme mít kapelu, hrad z balíků sena, skákací hrad,
ukázku z výcviku psů v podání ZKO Kaplice - U Hřiště, ukázku vyproštění člověka
z auta hasiči a spoustu dalšího. Občerstvení máme též zajištěno a budeme zde
zkoušet vratné kelímky. Více informací
budeme v průběhu měsíce srpna přidávat
na náš Facebook a webové stránky. Informace se také dozvíte na plakátech a místním rozhlase.

ZŠ Omlenická
na rozhledně
Hradišťský vrch
Libuše Pařízková, ZŠ Omlenická
V úterý 25. června jsme se celá škola
vydali na pěší výlet. Naším cílem byla
nová rozhledna Hradišťský vrch. Cestu do
Hradiště jsme absolvovali autobusem a
poté už jsme šli pěkně po svých. Cesta k
rozhledně byla strmá, ale odměna v podobě krásného výhledu stála opravdu za
to. Děti si rozhlednu maximálně užily, někteří na ní dokonce vystoupaly i několikrát. Poté, co jsme se občerstvili a
odpočinuli si, tak jsme se vydali cestou
zpět dolů. Po lesní cestě jsme brzy došli
do nedalekého Blanska, kde se děti ještě
vyřádily na novém dětském hřišti. Poté už
jsme šli směrem ke škole. Celý výlet byl
moc fajn, a všichni jsme si ho užili.

S přáním hezkého zbytku prázdnin Zdeněk Jílek – Předseda 1Telka z.s.

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 zahradu v kolonii za rybníkem u přeložky v Kaplici. Zahrada
má 350 m2, skleník, ovocný sad, záhony, pergolu, dřevník, podsklepenou chatku, vodu, bez elektriky s možností vlastního napojení. Cena
399 000,- Kč. Tel. 607 590 703.
Prodám stavební pozemek 1300 m2 ve Chvalšinech, možnost napojení na vodu, el. a kanalizaci, cena 600 000,- Kč. Tel. 722 101 900.
Koupím i vyměním staré pivní lahve. Hledám reklamní cedule, sifonové a limonádové lahve. Cena dohodou. Tel. 723 747 750. Český
Krumlov.

Společnost MAT CB s.r.o. hledá na HPP
nebo DPP „PRACOVNICI ÚKLIDU“,
na plný pracovní nebo zkrácený úvazek
v jednosměnném provozu.
Místo pracoviště: Výrobní společnost v Kaplici
Nástupní mzda na plný úvazek: 14 000,- Kč + benefity + navýšení po zapracování
Nástup: dle dohody.
Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek,
tel: 731 430 508, email: matousek@matcb.cz
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Srpen 2019
2. srpna 2019, pátek od 18.00 hodin
KONCERT KAPELY ELEMENT
Kavárna pod Věží
7. srpna 2019, středa od 20.00 hodin
NOČNÍ PROHLÍDKA
V GALERII KRAMPUS
Noční prohlídka se speciálními efekty.
Galerie Krampus, Náměstí 206
rezervace na tel. 380 311 388
Od 8. srpna 2019,
vernisáž v 18.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ „BARVY V NÁS“
My dvě – Lenka Pudilová a Lenka Kinzlová si Vás dovolujeme pozvat na naši
společnou výstavu obrazů, vitráží a mozaiky pod názvem „Barvy v nás“.
Slavnostní vernisáž proběhne 8.8.2019
od 18.00. Výstava potrvá do 5.9.2019
Výstavní síň kina Kaplice
9. srpna 2019, pátek od 17 hodin
DIVADLO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
"O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI aneb JAK
SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI"
Hraje Studio dell arte
vstup 80/100,- Kč (děti/dospělí)
Kap Café
10. srpna 2019, sobota od 20.00 hodin

BALADA PRO BANDITU

Kdo by neznal Koločavu a vyprávění o
vášni, lásce a zradě? Na romantické zřícenině hradu Pořešín u Kaplice znovu
ožije příběh Nikoly Šuhaje loupežníka a
krásné Eržiky, tentokrát v koncertním
podání Jihočeské filharmonie a sólistů z
brněnského divadla Husa na provázku.
Předprodej vstupenek v infocentru nebo
v síti ticketstream.cz
Hrad Pořešín
vstup 300,- Kč
16. srpna 2019, pátek
od 12.00 – 03.00 hodin

17. srpna 2019, sobota od 9.00 hodin

30. + 31. srpna 2019, pátek + sobota

Turnaj pro trojčlenné týmy ve dvou kategoriích: Nadšení amatéři, Skoro profíci
(tj. volejbalisté se závodními zkušenostmi
z nižších soutěží). Startovné „Balíček
dobrot“. Přihlášky do 15.8. na kontaktech 739 022 480, mistostarosta@mestokaplice.cz
Areál kaplického koupaliště

PÁTEK 16.00 -19.30
Rozloučení s prázdninami pro děti
Úkoly propojené hrou s filmovými a komiksovými hrdiny, dárkové balíčky ve
stánku Jednoty DS Kaplice
20.00
Řazení průvodu před KD
21.00
VEČERNÍ KOSTÝMOVANÝ
PRŮVOD S LOUČEMI
věnovaný tématu magie a
mystiky, průvod projde kolem
náměstí do parku
v parku ohňová show
21.30
DISCO v pivním stanu

TURNAJ V BEACHVOLEJBALU

18. srpna 2019, neděle
od 10.00 – 17.00 hodin

VÝLET DO FREISTADTU
Výlet na zážitkovou výstavu a veletrh
„Technika – Příroda – Budoucnost“
spojený s komentovanou prohlídkou
města Freistadt a zajímavou exkurzí freistadtského pivovaru. Rezervace míst v
infocentru, tel. 380 311 388.
Odjezd autobusu z Kaplice v 10.00
Cena 70,- Kč
23. srpna 2019, pátek od 18 hodin
KONCERT SKUPINY FONTANELA
Kap Café
vstup 90,- Kč
24. srpna 2019, sobota od 18.00 hodin
KONCERT SKUPINY HRAJETO
Kavárna pod Věží
27. srpna 2019, úterý od 19.30 hodin
DIVADLO PRO DOSPĚLÉ
„DOKUD SE TANČÍ..."
Účinkuje Ženský amatérský spolek
Kap Café
vstup 100,- Kč
28. srpna 2019, středa
od 15.00 – 17.00 hodin
SENIORSKÉ HRÁTKY 2019
Program: vystoupení Josefa Laufera. Vystoupení Martina Franceho. Dudácká
show Arantis. Prevence bezpečí u seniorů. Informace o Senior Pointech a Senior
Pasech. Měření tlaku, cholesterolu a
mnoho dalšího. Zve Jihočeský kraj a
Město Kaplice.
Kulturní dům Kaplice
vstup zdarma

IN THE SUMMER

Přijď se s námi hodit do letní prázdninové pohody na koupaliště v Kaplici. Den
plný skvělé hudby, míchané drinky, grilování, večerní open air party s DJ´s (DJ
Markus, DJ Yanny, Siberier a dalšími...)
Koupaliště Kaplice vstup 40/80,- Kč
16. srpna 2019, pátek od 18 hodin
KONCERT SKUPINY
HUDEBNÍ KROUŽEK
Kap Café
vstup 90,- Kč

28. srpna 2019, středa od 20.00 hodin

BESEDA S HERCEM
PAVLEM NOVÝM

+ FILM „S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT“
Povídání se známým českým hercem
Pavlem Novým a následné promítání divácky nejúspěšnější české komedie…
Městský park Kaplice (při nepřízni počasí
v kině) předprodej v IC, vstup 80,- Kč
30. srpna 2019, pátek od 18.00 hodin
KONCERT SKUPINY GAIA
Kap Café
vstup 90,- Kč

KAPLICKÉ SLAVNOSTI

SOBOTA
Aristokratická a lidová zábava hraběte Buquoye (13.00 - 17.00)
Žonglování praporem, Škola šermu, Obří
desková hra, Barokní posezení v trávě,
Lukostřelba, Výcvik mušketýrské gardy,
Projížďka na koni. Jezdecký trenažér,
Molitanová bitva, Filmová zbrojnice aneb
vyfoťte se ve zbroji známého filmu, ...
Hlavní scéna letní amfiteátr
13.00
Slavnostní zahájení
šermíři a „žongléři”
módní přehlídka hrdinů z filmů
stylová kapela ...
17.30
ONDŘEJ RUML
19.30
BALAGE BAND - OTA BALAGE
21.00
QUEEN MUST GO ON
23.00
TLUSTÁ BERTA
Pivní stan
12.00
JIŽANI
15.00
DIXIE OLD BOYS
17.30
GIN F#
19.30
FONTANELA
21.00
DĚTSKÝ POKOJÍČEK
22.30
ROCK BAND
Městský park Kaplice
Srpen 2019 v Kap Café
„SVĚT KOLEM NÁS/V NÁS"
Výstava Magdalény Andrlové
PŘIPRAVUJEME
20., 21. 9. KAPLICKÝ UŠÁK
velká chovatelská výstava
28. 9. RETRO DISCO
S DJ JANDOU FANDOU
v kulturním domě
3. 10. TRAVESTI SHOW
Techtle Mechtle a Kočky
v KD Kaplice, vstup 290,- Kč
15. 10. HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK
koncert v KD Kaplice
vstup 690/590,- Kč
25. 10. LOTRANDO A ZUBEJDA
divadlo pro děti v sále kina
21.11. MICHAL DAVID S KAPELOU
koncert v KD, vstup 500,- Kč
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Srpen 2019
1.8.2019 čtvrtek, 19.00 akční

24.8.2019 sobota, 19.00 akční

25.8 2019 neděle, 20.00, horor

Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile
svou první samostatnou jízdu, v níž se Dwayne
Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs
a Deckard Shaw…
Vstup 130,- Kč (titulky)

D. Johnson a J. Statham se vrací jako Luke
Hobbs a Deckard Shaw …
Vstup 130,- Kč (titulky)

V odlehlé skandinávské vesničce odstřihnuté od
okolního světa se jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost…
Vstup 120,- Kč (titulky)

25.8.2019 neděle, 15.00, pohádka

28.8.2019 středa, 20.00, komedie ČR

RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW

2.8.2019 pátek, 19.00, komedie ČR

UZLY A POMERANČE

Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah k otci, síla a něha věnovaná malé
sestře a stádo koní. To je Darkův svět, to je příběh o šťastném i bolestném dospívání v odloučenosti a kráse Lužických hor.
Vstup 120,- Kč

RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW

TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK 3D

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit
jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do
svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Vstup 150/130,- Kč

3.8.2019 sobota, 16.00, akční sci-fi

SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA

Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se
svými kamarády na prázdniny do Evropy. Petrův
plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat
si, vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi
zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi
chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý
kontinent útočí obří elementálové…
Vstup 120,- Kč (dabing)
3.8.2019 sobota, 19.00, akční

RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW

D. Johnson a J. Statham se vrací jako Luke
Hobbs a Deckard Shaw …
Vstup 130,- Kč (titulky)
4.8.2019 neděle, 16.00, pohádka

TLAPKOVÁ PATROLA

V Adventure Bay se schyluje k velké události.
Neohrožená Tlapková patrola štěňat totiž zažije
svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně.
Vstup 120,- Kč (dabing)
4.8 2019 neděle, 19.00, horor

SLUNOVRAT

Mladí Američané se vydávají na výlet do severní
Skandinávie. Co se začne jako pohodové letní
dobrodružství v krajině zalité sluncem se hrozivě změní na znepokojující místo, když od
světa izolovaní vesničané pozvou své hosty, aby
se zúčastnili jejich rituální slavnosti…
Vstup 120,- Kč (titulky)

DOVOLENÁ 5.8. – 22.8.2019
23.8.2019 pátek, 19.00 rodinná pohádka

LVÍ KRÁL

Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím.
Za pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být…
Vstup 100,- Kč (dabing)
24.8.2019 sobota, 16.00, pohádka ČR

HODINÁŘŮV UČEŇ

Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší
zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra
a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních
rolích se představí V. Preiss, J. Plesl, V. Neužil,
J. Plodková nebo M. Krobot.
Vstup 120,- Kč

25.8 2019 neděle, 18.00, film ČR

HOVORY S TGM

Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů a nechává se
zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o světě, o politice i politicích, o Češích, o
lásce a o ženách…
Film je součástí freistadtského filmového
festivalu „Heimatfilm“
www.filmfestivalfreistadt.at/2019

SLUNOVRAT

LETNÍ KINO KAPLICE
S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
+ POVÍDÁNÍ S HERCEM
PAVLEM NOVÝM

Vstup 80,- Kč, předprodej v infocentru
Městský park či v kině za nepřízně počasí
29.8.2019 čtvrtek, 19.00, komedie ČR

PŘES PRSTY

Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová)
jsou parťačky, které obětují beach volejbalu
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem (V. Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe.
Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na
mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (J. Langmajer).
Vstup 130,- Kč
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Přihlášky zašlete
na níže uvedený e-mail
co nejdříve

Kultura
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Jihoèeský kraj a mìsto Kaplice vás zvou na

Seniorské

HRÁTKY
2019

... na co ještě čekáte? Užív
ejte si.
..
• Vystoupení Josefa Laufera
• Vystoupení Martina Franceho
• Arantis – dudácká show
• Prevence bezpeèí u seniorù
• Informace o Senior Pointech a Senior Pasech
• Mìøení tlaku, cholesterolu a mnoho dalšího

28. 8. 2019 / od 15.00 do 17.00 hodin
Kulturní dùm, Linecká 305 / Kaplice

VSTUP ZDARMA
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Ëɴ_ǋȖĶÞĨĵsǼsOĨ ǼsOÌŘÞĨ
˛ǣƼŸĶȖƼǋOȖĠsŎsǣOsĶɸŎǣɚ{ǼsŎʰƼǏÞƼŸĠǼsǣsĨŘ Ŏʵ
əǣŸȖUǣŘw_ŸE{ÌĶs_ ŎsǣƼŸĶȖƼǋOŸɚŘâĨɴ
ŘǼsOÌŘÞOĨwƼŸʊÞOsʲ
rĨŸŘŸŎ˛ƼǋOŸɚŘâĨOŸŘǼǋŸĶĶÞŘ¶Ȗ
 ħŸŘǣǼǋȖĨǼwǋĵsǼsOĨw_ÞɚÞʊs

ŘɚɸǋŸEŘâƼŸʊÞOsʲ


ƻǋOŸɚŘâĨɴŘNŗNǣǼǋŸĠs
ʉĨȖǫsEŘâŎsOÌŘÞĨ
^{ĶŘâĨŘ _ɚŸǋŘâUsǼɴ

əâOsŘɠɠɠʳĠÞÌŸǣǼǋŸĠʳOŸŎ
ʉŎ{ǣǼŘŘOȶŎŘEâʊâŎsʲ
 ˚Ƽǋ OÞɚŎŸ_sǋŘâŎƼǋOŸɚŘâŎƼǋŸǣǼǏs_â

˚ɚɴǣŸĨwʩŘŘUŘâŸÌŸ_ŘŸOsŘâʰƼǏâƼĶǼĨɴŘ_ǋ ŎsOʊ ĨŸŘ
˚Ÿ_Ŏ{ŘʊÌŸǣƼŸ_ ǏǣĨɸɚɸǣĶs_sĨ
˚Ÿ_Ŏ{ŘɴƼǏÞʐÞɚŸǼŘâOÌƼǋOŸɚŘâOÌɚɸǋŸUâOÌ
˚ƼǏâǣƼ{ɚsĨŘƼsŘʊÞĠŘâŘsEŸʐÞɚŸǼŘâƼǏÞƼŸĠÞǫǼ{Řâ
˚ˡˤ_Řâ_ŸɚŸĶsŘw_Ķǫâ_ŘɴɚŸĶŘŘ_ǋ ŎsOʊ ĨŸŘƼǏÞ_ȶĶsʐÞǼɸOÌŸǣŸEŘâOÌƼǏsĨ ʐĨ OÌ
˚_Ķǫâɚʊ_{Ķ ɚ ŘâʰƼǋŸÌĶȖEŸɚ ŘâʊɚɴǫŸɚ ŘâĨɚĶÞʩĨOs
˚ƼǏâǣƼ{ɚĨɴŘǣǼǋɚŸɚ ŘâŎŸʐŘŸǣǼǣǼǋɚŸɚ ŘâƼǏâŎŸɚʊ ɚŸ_{
˚ɚŎŸ_sǋŘâȖEɴǼŸɚŘ{ÌŸǼsĶŸɚwÌŸǼɴƼȖŘEâʊâŎsʊŎ{ǣǼŘŘOȶŎ_ŸǼŸɚŘwȖEɴǼŸɚŘâɚƼǋȶE{ÌȖˡĶsǼŎŸʐŘŸǣǼ
ʊâǣĨ ŘâŘŸɚɸOÌEɴǼȶɚsɚɴǣŸĨwŎǣǼŘ_ǋ_Ȗ


ƻŸĨȖ_ə ǣŘǫsŘEâ_ĨʊȖĠĶʰƼŸǫĶsǼsʰƼǋŸǣâŎʰʐÞɚŸǼŸƼÞǣŘȖɚs_sŘŸȖ_ǋsǣȖʳĵÞ_ǣĨwʊ_ǋŸĠsʲǼsĶʳʲˢ˧˟ˢˣ˟˦ˡˤĨǋǼĨʳŎŸŘÞĨ˔ĠÞÌŸǣǼǋŸĠʳOʊ

strana 17

Pro naši prodejnu Trefa Velešín hledáme
kolegu nebo kolegyni na pozici:

prodavač/ka – pokladní
nástupní mzda 20 000 Kč
Na co se u nás můžete těšit:
•
•
•
•
•

zázemí stabilní české společnosti
hlavní pracovní poměr
příjemný kolektiv zaměstnanců
možnost dalšího kariérního růstu
firemní benefity:
- 20% příplatek za práci o víkendu
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- odborná školení
- příspěvek na Vaše další SŠ/VŠ vzdělání 2500 Kč/5000 Kč
- příspěvek na lyžařské kurzy Vašich dětí 1000 Kč
- příspěvek na letní tábory Vašich dětí 1000 Kč
- příspěvek na volnočasové aktivity 2000 Kč
- rekreační zařízení (Lipno, Novohradské hory)
- možnost odběru produktů Vltavotýnských lahůdek
- za zvýhodněné ceny

Pro více informací kontaktujte vedoucí prodejny 773 764 619
nebo navštivte www.jednotacb.cz, sekce KARIÉRA.

25

-

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz
Navštivte naši pobočku v Kaplici:
FOKUS optik a.s., Linecká 217, 382 41
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ƻsŘʊÞŸŘğsĶsŘâəɴÌĶâ_Ĩ
ə ǣʊɚsˠ˥ʳ˧ʳˠ˦ʳ˧ʳˡ˟ˠ˨Ř

ĵrǻŗáµǊÝĵŷəŗá

WƎŝƉƌĂǀƵũĞŵĞƉƌŽsĄƐƐƉĞĐŝĂůŝƚǇǌŶĂƓş/KĨĂƌŵǇ͗

ͲZƵŵƉƐƚĞĂŬ
ͲsĞƉƎŽǀǉƐƚĞĂŬǌŬƌŬŽǀŝĐĞ
Ͳ<ƵƎĞĐşƐƚĞĂŬ
Ͳ'ƌŝůŽǀĂŶĄǌĞůĞŶŝŶĂĂŐƌŝůŽǀĂŶǉƐǉƌ
:ĂŬŽƐůĂĚŬŽƵƚĞēŬƵsĄŵŶĂďşĚŶĞŵĞ
ǀǇŶŝŬĂũşĐşĚŽŵĄĐşĚĞǌĞƌƚǇ


ǊsʊsǋɚOsŎâǣǼƼǏÞĠâŎ ŎsŘǼsĶs¯ŸŘŘâŎUâǣĶs̛ˣˡ˟˥˟˦˟ˠ˧˟˨˨
ŘsEŸŘsŎÞĶȖʲÞŘ¯Ÿ˔ƼsŘʊÞŸŘĠsĶsŘÞɚɴÌĶÞ_ĨʳOʊ


strana 19

ENGEL DĚTEM

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Začátek léta patří v kaplickém ENGELu již tradičně dětem. Ty se letos mohly těšit jak
na oblíbený dětský den pořádaný v areálu závodu, tak na akci pořádanou v Městském parku Kaplice, na které se ENGEL spolupodílel. Novinkou tohoto léta byla účast zaměstnanců ﬁrmy na pátém ročníku Římovského běhu pro úsměv, který podporuje rodiny pečující
o handicapované dítě. Akce byla věnována šestnáctileté Báře z Českých Budějovic, čtyřletému Martínkovi ze Střížova a šestileté Karolínce z Borotína u Tábora.
Zaměstnanci ENGELu se jednak zúčastnili samotné akce, a navíc děti i ﬁnančně podpořili. V závodě bylo z prodeje kávy vybráno celkem 18 000,- Kč, které zástupci společnosti
formou šeku osobně předali dětem. Díky účasti mnoha běžců se pak celkový výtěžek
pro každé dítě vyšplhal na 60 000,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli a dětem přejeme krásné prázdniny.

Máš chuť se k nám připojit?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at
www.engel.cz
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HAUSER na trati
Římovského běhu pro úsměv
Sobota 15. června se již tradičně nesla ve znamení benefiční akce Římovský běh pro úsměv,
který letos oslavil kulaté 5. narozeniny. Všem přihlášeným běžcům se podařilo „vyběhat“
bez mála 240 000 Kč. Svůj podíl na tom mají i běžci firmy HAUSER, kterých se letos zúčastnilo 33.

Letošní kulatý ročník se nesl ve znamení pomoci pro trojici bojovníků – Karolínku, Barču a Martínka. Šestileté Karolínce, která
trpí dětskou mozkovou obrnou diparetické formy, se běželo pro
prostředky na rehabilitaci na pražské klinice Axon, čtyřletému
Martínkovi s podobnou diagnózou se běželo pro prostředky na
speciální ortézy na nohy a neurorehabilitační pobyt v lázních
a šestnáctileté Barče s nemocí označovanou jako CIDP pro prostředky na magnetoterapeutický přístroj Biomag a rehabilitační
cvičení ve vodě Watsu.

Ani navzdory parnému
počasí běžci odhodlání
neztratili. Po náročném
běhu na ně totiž čekala
ta nejlepší možná odměna - hasičská cisterna
spolu s napuštěnou kádí
a nafukovacími bazénky.
Samozřejmostí byly i přistavené nafukovací atrakce, hudba na
rozproudění energie a něco k pití a k zakousnutí.
I samotný závod byl pestrý. Na výběr bylo hned z několika tratí.
Nejdelší měřila přibližně 7,5 km a právě na této trase byl k vidění
houf bílých HAUSER dresů. Kratší část byla o délce 2 km a nezapomnělo se ani na ty nejmenší, kteří si zaběhali přímo na hřišti.
Z firmy HAUSER se zúčastnilo 33 zaměstnanců, kteří díky startovnému přispěli dohromady částkou 6 600 Kč. Nad rámec této
částky se firma rozhodla přispět dalších 30 000 Kč.
Doufáme, že celková částka 36 600 Kč, kterou firma HAUSER
a její zaměstnanci Karolínce, Barče a Martínkovi věnovala, jim
alespoň trochu pomůže v dalších krocích za snadnějším životem.
www.hauser.cz

