Ročník XXII / ZÁŘÍ 2019 / zdarma

Veteránská rallye oslaví desáté jubileum Slovo z radnice
Mgr. Pavel Talíř

Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Klikaté jihočeské silničky budou začátkem září tradičně patřit veteránům.
Pojedou po nich stroje, které se nesmazatelným písmem zapsaly do automobilové
historie. Na startu jubilejního desátého
ročníku South Bohemia Classic, která je
známá zejména díky početné divácké kulise, se ve dnech 6. a 7. září sejde kolem
150 klasických a sportovních vozů. Akce
vyvrcholí sobotní Grand Prix Kaplice.
Program „Velké ceny“, konané po vzoru
závodů Formule 1, začne ve 12 hodin
ukázkovými jízdami sportovních aut, chybět nebude výstava veteránů ani komentovaný program. Hodnotné skvosty
začnou do centra města přijíždět před jednou hodinou odpolední ve směru z Českého Krumlova od Omleničky, krátce se
zastaví před radnicí a potom už se začnou
řadit na startovní rošt.
Úkolem účastníků, startujících ve zhruba
minutových intervalech, bude dodržovat
na měřeném polookruhu, který povede z
Náměstí do Českobudějovické, Horské a
Linecké ulice, maximální rychlostní
průměr kolem 30 kilometrů za hodinu.
Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť průměrný rok výroby všech
přihlášených vozidel se zastavil
na hodnotě 1973.
Diváci se můžou
těšit na legendární, ale i méně
známé značky –
jmenujme například Jaguar, MG,
Mercedes-Benz,
Cadillac, Austin
Healey, Ferrari,
Chevrolet, Porsche,
Škoda,
Cobra, Apal, CG,
DAF,
Maserati,
Alfa Romeo nebo
Triumph. Nejstarším strojem na
trati by měl být
Jaguar XK 120

OTS z roku 1952, silně zastoupena jsou
60. a 70. léta minulého století, když auta
vyrobená v tomto období tvoří dvě třetiny
registrovaných účastníků.
X. South Bohemia Classic 2019, největší
tuzemská setinová rallye, odstartuje v
pátek v 16:30 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa vede
přes Hlubokou, Holašovice, Zámek Kratochvíle, Prachatice, Český Krumlov a
Světlík až do centra soutěže, Hotelového
Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy posádky zavítají do všech
měst a obcí na břehu Lipna, pojedou údolím Vltavy nebo malebnou přírodou Novohradských hor.
Více informací včetně kompletního přehledu obcí na trase s časy průjezdu
najdete na oficiálních internetových stránkách www.southbohemiaclassic.cz.
Akce se koná pod záštitou starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře.
Foto: Jan Marek

Vážení spoluobčané,
v médiích před časem
proběhla zpráva o
tom, že má dojít k
„optimalizaci“ Finančních úřadů. Slovo
„optimalizace“ mi bohužel připomněla další příklad – zánik
Katastrálního úřadu v našem městě a
přechod kompetencí do Českého
Krumlova. Pro spádovou oblast, která
čítá dvacet dva tisíc obyvatel, se
jedná o komplikaci, která může mít
negativní následky třeba i na efektivní
výběr daní. Proč by úřady nemohly
být občanovi blíž, namísto toho, aby
občan za úřadem dojížděl? Tato
komplikace ztráty drahocenného času
budí negativní atmosféru. Důležité je
hledat takové řešení, které bude působit ve prospěch občanů, nikoliv jen
ve prospěch úřadů. Úřady jsou tu pro
občany, nikoliv naopak. Finanční úřad
není oblíbenou institucí, tak to prostě
je a vyvolávat další negativní reakce
ve veřejnosti není úplně na místě.
Krajský finanční úřad v Českých Budějovicích, za účasti představitelů
měst Kaplice, Trhových Svinů a Dačic,
uspořádal slyšení, ze kterého vzešel
návrh na skutečnou optimalizaci Finančního úřadu v Kaplici (a samozřejmě
na
dalších
zmíněných
místech). Jsem rád, že jsme se s
ostatními kolegy starosty mohli jednání účastnit a přednést své názory.
Osobně si neumím představit, že by
Finanční úřad v naší oblasti neexistoval. Návrh spočívá v modelu „dva plus
dva“ podobně, jako to již nyní funguje
v dalších více než pěti desítkách měst
České republiky. V praxi to znamená,
že úřad funguje dva dny v týdnu, v
pondělí a ve středu, a tyto úřední dny
zajišťují vždy dva úředníci. V exponovaných dobách podávání daňových
přiznání z nemovitosti nebo z příjmů
budou počty úředníků dále posíleny.
pokračování na str. 2
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Slovo z radnice
pokračování ze str. 1
Odpadne tedy potřeba dojíždět pro
vyřízení daňových povinností do Českého Krumlova, vzdáleného další dvě
desítky kilometrů. Tento model jistě
uvítají ti, kteří řeší neradi své povinnosti na úřadech elektronickou cestou. Přiznám se, že jsem jeden z nich
a alespoň prozatím vítám byť jen
drobnou osobní radu od kvalifikovaného úředníka. Věřím, že Finanční
úřad v Kaplici neskončí a návrh, na
kterém jsme se dohodli s krajskými
úředníky, posvětí i v ústředí Finanční
správy. Ta o tom bude v nejbližší době
rozhodovat.

Kaplice prozatím
stále hledá rehabilitačního lékaře
Jan Bohdal
Problémy s obsazením ordinací
praktických lékařů v Kaplici bohužel
nekončí. Potom, co v minulém čísle
Kaplického zpravodaje vyšla informace o zahájení odborné praxe MUDr.
Barbory Daňhové, byla úspěšně vyřízena nájemní smlouva ve spolupráci
s odborem správy majetku, ekonomiky a školství, která je předpokladem pro registraci na Krajském
úřadě. Zahájení praxe je ale také
podmíněno uzavřením smlouvy se
zdravotní pojišťovnou, které se bohužel nepodařilo. MUDr. Daňhová proto
informovala o tom, že praxi v Kaplici
neotevře. Pro občany to tedy prozatím znamená, že ve městě bude nadále chybět rehabilitační lékař. Rada
města vzala v pondělí 12. srpna informaci na vědomí a znovu zveřejní nabídku volných prostor na úřední
desce. “Věřím, že se o tyto prostory
již brzy přihlásí další lékaři. Ze strany
města děláme maximum možného
proto, aby občané Kaplice nemuseli
za zdravotní péčí dojíždět mimo
město,” vysvětlila členka Rady města
Kaplice Vanda Kárová.

Nová ambulance
Ortopedie Kaplice
Nově vzniklá Ortopedie Kaplice otevírá svoji ambulanci, do které přijímá
klienty k registraci. Objednání je
možné v úterý 9-15 hodin na telefonním čísle: +420 776 878 725. V
těchto hodinách budou ordinovat
MUDr. Ján Pertlíček nebo MUDr. Jan
Klouda.

Vedení měst Kaplice a Vodňan navázala spolupráci, shodla se na společných tématech
Jan Bohdal
V polovině srpna proběhla schůzka vedení měst Kaplice a Vodňan. Vodňanští
navštívili jižních příhraničí a pochvalovali
si, že s Kaplicí mají mnoho společného.
“Kaplice je město podobné velikosti a řekněme i podobného „složení“ jako Vodňany, takže se dá předpokládat, že se zde
řeší i obdobné problémy. Tudíž není nic
jednoduššího, než si o těch problémech
povídat, předávat si navzájem informace
a neopakovat stejné chyby. Na poli samospráv naštěstí nepanuje konkurence.
Všem jde o stejnou věc a tak se všichni
rádi podělíme o dobré či špatné zkušenosti, které jsou v praxi k nezaplacení,”
hodnotil setkání místostarosta Vodňan
Tomáš Bednařík. Doplnil, že Kaplice je v
lepším stavu v oblasti investic do veřejného majetku: “Je to taková „výkladní
skříň“, která je zřejmá na první pohled.”
Jeho protějšek, místostarosta Kaplice
Libor Lukš, ocenil přímé a otevřené výměny názorů a zkušeností s kolegy ze
stejného oboru: “Upřímný zájem o dění v
Kaplici mě příjemně překvapil. Věřím, že
v brzké době kolegům jejich návštěvu oplatíme a že vedle pokračující výměny zkušeností nalezneme i prostor a témata pro
případnou spolupráci.” Spolupráci nevylučují ani zástupci Vodňan. Podle Bednaříka

lze spolupracovat v jakékoliv oblasti v
rámci výměny zkušeností. Například se
provázat v podobných projektech, což přinese úspory. “Spolupráce se nabízí v oblasti kultury, sportu i plánování spolupráce
při vyhledávaní projektantů a architektů,
Krampus muzeum, fotbal… Jednoznačně
pozitivní a přátelské prostředí, které by
bylo škoda nevyužít,” doplnil tajemník
vodňanského MÚ Aleš Hutař. “Vodňany
jsou velikostně srovnatelné s Kaplicí, bylo
projednáno mnoho věcí, které trápí obě
města, ať už to je rekonstrukce koupaliště, školství, lékařská dostupnost či přestavba městské knihovny. Představitelé
Vodňan ocenili novou podobu kulturního
domu a kina. Vzhledem k tomu, že při
jednání nedostaly prostor všechny zájmové oblasti, dohodli jsme se na dalším
setkání,“ potvrdila zájem o další spolupráci radní Kaplice Vanda Kárová. Setkání
radnic Vodňan a Kaplice ale nebylo nijak
náhodné. Starosta Pavel Talíř znal
všechny předchozí vodňanské starosty.
“Ze setkání vyplývá vzájemné porovnávání a inspirace k dalšímu rozvoji našich
měst. Co Vodňanům závidím, je jejich
prestižní školství, spojené také s Jihočeskou univerzitou. Školství je základ pro intelektuální rozvoj a úroveň společnosti,“
doplnil starosta Kaplice.

POZVÁNKA: Kulatý stůl s odborníky na
téma duševního zdraví se koná v Kaplici
MAS Pomalší
Kdo z nás by se v životě nesetkal s následujícími prohlášeními: Mám přeci svou
hrdost! Nejsem na tom tak špatně… Co
tomu řeknou ostatní? nebo Nejsem přeci
blázen! Přiznejme si, jistě jsme každý
někdy takovou frázi vypustili ze svých úst.
Dnešní doba je uspěchaná a spěch přináší
stres a další negativa, která nás ovlivňují.
Někdy je velmi těžké požádat o pomoc.
Ale taková věc je normální. Špatně na
tom budete, pokud pomoc nevyhledáte.
Jaké jsou cesty k pomoci a jak vlastně
zjistit, že je něco v nepořádku? Právě to
poradí odborníci při neformální diskusi u
pomyslného kulatého stolu, který připravuje na pátek 18. října Místní akční skupina (MAS) Pomalší, v Kulturním domě
Kaplice od 9:00 hodin. Připraveny jsou
prezentace Martina Fojtíčka z Ledovce
(organizace, která se dlouhodobě věnuje
lidem s duševním onemocněním na Plzeňsku), GreenDoors (provozují v Praze dvě
sociální kavárny a jsou partnerem restaurace Mlsná Kafka) a také Lucie Kočové z
Úsměvu mámy (organizace zabývající se
podporou maminek, které po porodu prožívají deprese, úzkosti a další nepříjemné

stavy). Kulatý stůl je součástí projektu
Střednědobý plán sociálních služeb financovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a je realizován ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví.
Více o akci a možnost přihlášení na
www.maspomalsi.cz/dusevnizdravi.

Výlet pro seniory
Jindřichohradecko
Občanská komise
Čtvrtek 12. září 2019, odjezd v 7:30
hodin
Občanská komise města Kaplice zve seniory na druhý výlet na zámek Červená
Lhota, do zámecké zahrady v Kamenici na
Lipou a do Jindřichova Hradce. Odjezd v
7:30 hodin z autobusového nádraží v Kaplici. Přibližný návrat cca v 18 hodin. Zájemci o výlet, na které se nedostalo v
květnu, se mohou přihlásit telefonicky na
tel. 380 303 125, případně osobně v kanceláři matriky MěÚ Kaplice.
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Proč se vyplatí třídit komunální odpad?
Pavel Janota, zastupitel
Co mě vedlo k napsání tohoto článku?
Osobní zkušenost. Bydlím v zástavbě rodinných domů a jsem přesvědčen, že
stejně jako já třídí komunální odpad i většina sousedů, i když samozřejmě nikomu
do popelnice nekoukám. Když se však
projdete téměř jakoukoliv souvislou zástavbou rodinných domů v den svozu komunálního odpadu, po čase narazíte na
dům, kde popelnice praská ve švech a
vedle popelnice stojí klidně jeden až dva
pytle se vším možným dohromady (papír,
plast, sklo, bioodpad).
Kromě toho, že netřídění komunálního
odpadu má negativní efekt na životní prostředí, má i silný ekonomický dopad.
V návrhu rozpočtu pro rok 2019 počítá
Město Kaplice s celkovými náklady za sběr
a svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora a likvidaci černých skládek ve
výši 12 782 000 Kč. Pro rok 2019 se plánuje, že na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu vybere město 5 600 000
Kč. Za vytříděný odpad plánuje město získat od společnosti EKO-KOM 1 000 000
Kč. To znamená, že město musí na likvidaci odpadů vynaložit navíc 6 182 000 Kč.
Pro město, to znamená pro nás všechny,
by zefektivnění třídění odpadů přineslo
nejenom úsporu v nákladech na skládkování, ale na druhé straně i zvýšení příjmů
za vytříděný odpad od společnosti EKOKOM. Věřím, že takto ušetřené peníze by
se daly použít lépe, než je utratit za likvidaci zbytečného odpadu.
Tak vysoké náklady na likvidaci odpadů
však nemohou být z logiky věci způsobeny jen tím, že několik málo lidí nechce
třídit, řekněme, základní odpady jako jsou
papír, plast, sklo, kovy a další odpady jako
např. oleje, elektrozařízení, oblečení,
apod.
Za vysokými náklady na likvidaci odpadů
stojí podle mého názoru několik faktorů:
* kontejnery na tříděný odpad jsou daleko od místa bydliště, takže netřídím
nebo třídím málo, * nevím, kam určitý
kus odpadu patří (např. TETRA-PAK
do plastů), tak to hodím do
směsného odpadu, * bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad (tvoří cca
40 % směsného komunálního odpadu) –
nemám doma kompostér ani popelnici“
na bioodpad, takže
bioodpad netřídím.
Podle mne lékem
na současnou situaci
je
jednak:
předcházení vzniku
odpadů a jednak
zefektivnění
systému třídění odpadů.
Současný systém třídění, podle mého názoru, již nevyhovuje.

Možnosti zefektivnění třídění odpadů
můžou spočívat např. v zavedení odvozného pytlového systému a např. v možnosti třídit bioodpad do „popelnic“ na
bioodpad. To jsou nástroje, kterými se dá
určitě vytřídit větší množství odpadů, a
snížit tak náklady na jejich likvidaci. Těch
nástrojů je samozřejmě víc, toto jsou jen
příklady.
Odvozný pytlový spočívá v tom, že lidé
třídí různé druhy surovin přímo v domácnosti do pytlů. Po naplnění je ve stanovený
den
postaví
před
dům
a
specializovaná firma je odveze. Nejlépe se
hodí do vilové zástavby nebo do čtvrti s
rodinnými domky. Vytřídí se vysoké
množství surovin, což obci zvyšuje příspěvek od obalové společnosti EKO-KOM.
Navíc se v místě pytlového sběru zapojují
do třídění téměř všichni.
„Popelnice“ na bioodpad (občanům se
nabídne „popelnice“ na bioodpad nebo domácí kompostér – na to jsou dotace z Ministerstva životního prostředí až 85 %) a
občané třídí bioodpad (slupky z ovoce, zeleniny, rostliny, apod.) do domácího kompostéru nebo do „popelnice“ a tu potom
firma vyveze do kompostárny.
Některé návrhy jak efektivně třídit komunální odpad uvádí i plán odpadového
hospodářství města a město k nim určitě
bude postupně přistupovat, i když zavedení jakéhokoliv opatření, které by tomu
pomohlo, nebude úplně jednoduché a
nedá se provést „lusknutím prstů“. Může
nás však o to víc motivovat, že jsou
města, kde už tato opatření fungují, např.
městské části Prahy, Nový Bor, Uherčice,
Březí, Mikulov, Uherský Brod, Vsetín atd.
Snížení poplatků za svoz komunálního odpadu bychom si jistě všichni přáli, nicméně bez zvýšení vytříděnosti odpadů, to
podle mého názoru, nepůjde. Nezbytným
předpokladem fungování jakéhokoliv opatření tak musí být v první řadě chuť třídit,
jak nejlépe dovedu. Já samozřejmě začnu
sebekriticky od sebe.

Psychobiografický
model péče v Domově pro seniory
Domov pro seniory, Kaplice
Nové koncepty a modely péče o seniory nám nabízejí nové způsoby poskytování odborné péče. Jedním z
možných modelů je Psychobiografický
model péče, který vznikl na základě
výzkumu a zkušeností profesora Erwina Böhma z Rakouska. V Domově
pro seniory Kaplice proběhlo úvodní
školení tohoto modelu vedené paní
PhDr. Evou Procházkovou, která v
České republice založila Institut Erwina Böhma a propaguje tento inovační
model
péče
ve
svých
přednáškách, vzdělávacích kurzech a
odborných konferencích.
Model podporuje porozumění mezi
generacemi a mezi poskytovateli a
příjemci péče. Již název napovídá, že
se v přístupu ke klientovi vychází z
jeho života. Nedílnou součástí uvedeného modelu péče je úzká spolupráce
s rodinou klienta z důvodu, aby pečující získali co nejvíce informací o
klientovi a jeho životě. Získané informace o předchozím životě klienta
(jeho biografie) nám pomohou pochopit chování klienta a dají nám potřebnou informaci, jak adekvátně
reagovat.
S prvky psychobiografického modelu
u nás pracujeme již delší dobu, na základě tohoto školení a dalšího vzdělávání v našem domově budeme tuto
oblast nadále prohlubovat.

Pozvánka
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
DÁLNICE D3
Dne 3. září 2019, v úterý od 15.00
hodin proběhne v kulturním domě Kaplice veřejné projednání ohledně vlivu
záměru „Dálnice D3, stavba 0312 Kaplice-nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště,
st. hranice“ na životní prostředí a veřejné zdraví. Pořádá Ministerstvo životního prostředí.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat paní Andree Maurencové a jejímu manželovi za hezký přístup při
zařizování pohřbu pana Karla Merhouta. Také děkujeme panu faráři
Pavlu Šimákovi a všem smutečním
hostům, kteří se s ním přišli naposledy
rozloučit.
Rodina
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70 let stolního
tenisu v Kaplici

Beachvolejbal na koupáku: Dvojnásobná
účast a atraktivní sportovní výkony

Ferdinand Jiskra

Jan Bohdal

V roce 1949 je založen oddíl stolního tenisu Spartaku Kaplice. Začíná tak historie
oddílu, který svou činnost nikdy nepřerušil a stal se významným hráčem na krajské a okresní úrovni. Mužstva mužů hrála
a hrají soutěže kraje a mužstva žen hrála
opakovaně 2. republikovou ligu.
Od počátku byla tréninková práce
především zaměřena na mládež a to se
projevilo téměř pravidelnými tituly družstev v kategoriích staršího a mladšího
žactva kraje. Bilance krajských přeborníků v jednotlivcích, hlavně u dívek, je
obdobná. Dokladem je skutečnost, že v
současné době je A i B mužstvo dospělých složeno především z vlastních odchovanců.
Oddíl si vede dokumentaci činnosti a
vždy po pěti letech proběhne vyhodnocení spojené se setkáním bývalých a současných hráček a hráčů.
Sedmdesátku si pinčesáci připomenou v
sobotu 2. listopadu od 14,00 hodin v restauraci Slovanský dům. Oddíl i tímto způsobem zve všechny bývalé a současné
členy na přátelské posezení. Účast není
nutno potvrzovat, všichni jsou vítáni.

V sobotu 17. srpna proběhl v areálu kaplického koupaliště 2. ročník turnaje trojčlenných družstev v beachvolejbalu s
názvem Kaplický beach na koupáku. „I
když po ránu účastníky turnaje trochu
zábly nohy, turnaj se konal takřka za
ideálních podmínek a k celkové úrovni
turnaje určitě přispělo i to, že se konal na
již dokončených beachvolejbalových kurtech ohraničených obrubníky, s instalovanými ochrannými sítěmi a s porovnaným
a trávou osetým okolním terénem,“ pochvaluje si místostarosta Kaplice a organizátor turnaje Libor Lukš. Potěšující byl
také zájem o turnaj, kterého se zúčastnil
dvojnásobek sportovců, oproti loňsku.
Hrálo deset družstev, rozdělených do
dvou kategorií. V kategorii Nadšení amatéři hrály čtyři týmy systémem každý s
každým. „S dvěma mužskými týmy se v
této kategorii statečně praly týmy, které
byly v jednom případě zcela a v případě
rodinného týmu z převážné části složené
z budoucích volejbalových nadějí a příznivců tohoto krásného sportu,“ upřesňuje
Libor Lukš. V kategorii nazvané Skoro
profíci startovalo šest týmů převážně z
„kaplické volejbalové smetánky“, svou
účastí ale turnaj ozdobilo také družstvo z
Českých Budějovic. Ve dvou skupinách se
nejdříve hrálo o tabulkové umístění. Týmy
z prvních a druhých míst pak sehrály zápasy o nejvyšší příčky, týmy na třetích
místech si zahrály o celkové 5. a 6. místo.
„V obou kategoriích byl k vidění krásný

beach, všichni účastníci si turnaj parádně
užili, a jejich snažení bylo i řádně odměněno. Vedle medailí pro členy týmů na 1.
- 3. místě si všechny týmy odnesly diplom
a hlavně velmi hodnotné ceny, které si
týmy v podobě různých dobrot nadělily ve
formě startovného,“ říká Lukš a hodnotí:
„Velice mě potěšil dvojnásobný počet
zúčastněných týmů oproti loňsku, účast
týmů a hráčů nejen z Kaplice a skutečnost, že turnaj už se letos odehrál v důstojném beachvolejbalovém prostředí.
Největší radost jsem ale měl z účasti
všech volejbalových nadšenců školního
věku. Jejich zápal pro hru, nasazení a volejbalový um s ohledem na jejich věk bylo
opravdu radost sledovat! Velký dík za
účast a uznání za předvedené výkony ale
patří všem zúčastněným týmům. Je asi
zbytečné říkat, že budu velmi rád, když se
za rok se všemi účastníky opět potkáme
a když se turnaj o nějaký ten tým zase
rozroste!“
Celkové výsledky turnaje:
Pořadí týmů v kategorii „Nadšení amatéři“
1.
LAMY
2.
TÝŘI
3.
ACCDD
4.
NOVÁCI
Pořadí týmů v kategorii „Skoro profíci“
1.
DREAM TEAM
2.
BEVERLY
3.
RŮŽOVÍ KRÁLÍČCI
4.
MOSKYTI
5.
BALATON
6.
PIVAŘI
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Tenistka Kristýna Bohatová zlatá
a stříbrná v republikových turnajích
Jan Bohdal
S konkurencí šestnácti tenistek si v
Plané nad Lužnicí v republikovém turnaji
staršího žactva kategorie C (od 27. 7.)
pěkně poradila Kristýna Bohatová, která
je věkem ještě mladší žákyně.
Odchovankyně kaplického
TK Sokol přivezla z náročného víkendu hned dva
cenné
kovy.
Přes
starší a zkušenější
soupeřky se nejdříve
probojovala do finále dvouhry, ve
kterém prohrála s
Michaelou Pospíchalovou (LTC Tábor
1903) ve třech setech
6:3, 3:6, 1:0 (3).
“Pouze” ze stříbra se ale
nadějná tenistka dlouho neradovala. V turnajovém pavouku
čtyřhry nastoupila společně s českokrumlovskou Karolínou Bohdalovou. Kaplickokrumlovská dvojice proměnila zlatou
šňůrou vítězství všechna tři utkání v nejcennější kov. Po prvním finálovém setu,
který děvčata prohrála až ve zkrácené hře
6:7 (5), přišel zvrat v podobě naděleného

“kanára” 6:0. Rozhodoval supertiebreak,
který nahrazuje celý jeden set. Ten už duo
Bohatová - Bohdalová nepustilo (10:4).
Letní tenisová sezóna je poměrně pestrá
na tenisové turnaje napříč celým Jihočeským krajem. Kaplicko-krumlovská
dvojice se o týden později vydala
na turnaj do Českých Budějovic. Přestože se Bohatové
tentokrát nepodařilo probojovat na medailové
pozice, v turnaji čtyřher
opět společně s Karolínou Bohdalovou vystoupaly na nejvyšší
metu. V předkole soutěže nejdříve porazily
dvojici Havlíková - Kainráthová 6:1, 6:3. V prvním
kole pak vyřadily Zítkovou
(vítězku singlu) s Tikovskou
7:5 a 7:6. Ve finále pak opět předvedly, že umí trhat nervy přihlížejícím.
Zápas plný zvratů, proti Veronice Marnové
se Sabinou Škudrnovou, po vyrovnaných
setech na obou stranách 6:2, 2:6 rozhodoval supertiebreak (zkrácená hra do základních deseti bodů), který Bohatová s
Bohdalovou vyhrály těsně 11:9.

TAEKWON-DO

TJ Cíl Kaplice
3.9. 2019
10 km
Z Trhových Svinů do Ločenic
Autobusem z autobusového nádraží v
6:30 do Benešova nad Černou, následně do Trhových Svinů. Trasa: Trhové Sviny – po cyklo 1130 – Buškův
Hamr – Troj. Mlýn – Něchov - Ločenice. Autobus v 13:33
10.9. 2019
13 km
Tichá – Cetviny - Bělá
Autobusem od školy v 6:30 do Tiché
Trasa: Tichá – Cetviny – Bělá. Autobus ve 12:45
14.9.2019 – sobota
Nejen krásy Plzeňska
Odjezd v 7:00 zvláštním autobusem
Poznávací zájezd – po zastávce ve
Starém Plzenci (rotunda), dojedeme
do Plas – klášter. V Plzni exkurze v pivovaru Gambrinus. Na zpáteční cestě
zastávka na Svaté hoře u Příbrami
Vede p. Pavelek
17.9.2019
12 km
Kaplice – Sokolčí – Dluhoště
Odchod z parku v 8:00. Trasa: Kaplice
– po červené do Blanska – Sokolčí –
Děkanské Skaliny – Velké Skaliny Dluhoště. Autobus ve 13:20
24.9.2019
14 km
Boletice
Autobusem od školy v 8:20 do Českého Krumlova. Trasa: Český Krumlov – po zelené – Kvítkův Dvůr –
Kájov – Boletice – Chvalšiny
Autobus ve 13:04, 13:45

PŘIDEJ SE K NÁM
www.tajky.cz

Aerobik
a posilování
Přijďte si protáhnout svá těla, dobít si
baterky a naladit se pozitivní náladou

KAPLICE
VELEŠÍN

ČESKÝ KRUMLOV

(každé pondělí)
začínáme 9. 9. 2019
od 18:00 do 19:00 hod.
sportovní hala Jihostroje
(vchod z parkoviště)

(každou středu)
začínáme 11. 9. 2019
od 18:30 do 19:30 hod.
tělocvična Gymnázia
(naproti plaveckému stadionu)

(každé pondělí)
KAPLICE
začínáme 9. 9. 2019
(každé pondělí)
od 18:00
do 19:00 hod.
začínáme 9.
10.9.9.2019
2018
tělocvična
od 18:00 do Gymnázia
19:00 hod.
tělocvična
Gymnázia
(zadní
vchod
ze dvora)
(zadní vchod ze dvora)

BESEDNICE

KAMENNÝ ÚJEZD

CHVALŠINY

(každou středu)
začínáme 11. 9. 2019
od 17:30 do 18:30 hod.
tělocvična ZŠ Besednice
(zadní vchod od hřiště)

(každé úterý)
začínáme 10. 9. 2019
od 17:30 do 18:30 hod.
tělocvična Sokola

(každý čtvrtek)
začínáme 12. 9. 2019
od 18:00 do 19:00 hod.
tělocvična ZŠ Chvalšiny

BAD LEONFELDEN
(Jeder Dienstag)
Wir beginnen ab Anfang
Oktobers im Turnsaal
der Volksschule

Volejbalová přípravka – barevný volejbal
Pro holky a kluky z prvního stupně
Tréninky se konají ve středu od 16.00 hodin
Září, květen, červen: na kurtech TJ Spartak
Říjen – duben: v hale ZŠ Školní
Trenérky: Soňa Kubaláková (s.kubalakova@seznam.cz, 605 135 397)
a Iva Sládková (islad@seznam.cz, 728 780 774). Cena: 1000,- Kč na celý školní rok.
Zájemci, prosím, kontaktujte výše uvedené trenérky.

Kde: Sportovní hala – ZŠ Školní
Kdy: pondělí 19:00 – 20:00 hod.
– aerobic a posilování s Bárou
středa 19:00 – 20:00 hod.
– aerobic a posilování s Petrou
Cena: Kč 40,- /lekce, mládež do 15ti
let včetně zdarma.
Cvičíme s různými cvičebními pomůckami, ale především s vahou svého
těla. S sebou karimatku, pití a sportovní boty, které nečerní podlahu. Cvičení je vhodné i pro začátečníky.
Těšíme se na viděnou
Začínáme v pondělí 09.09.2019 !
TJ Spartak Kaplice, z.s.
- sport pro všechny
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Srpnová slavnost
v Rozpoutí
Karel Mach
V sobotu 17. 8. 2019 se u příležitosti
120 let výročí založení SDH v Rozpoutí konala slavnost.
Na slavnosti se sešlo více než 500 hasičů, rodáků i dalších hostů, zahrála Budvarka a skupina Hudební kroužek.
Slavnost zahájil kaplický farář Pavel
Šimák požehnáním u místního křížku.
Hosty pozdravil senátor Tomáš Jirsa.
S moderní i historickou technikou přijeli
hasiče z Rozpoutí pozdravit kolegové z 15
okolních sborů. Za činnost pro sbor převzalo pamětní medaily 9 členů sboru,
mezi nimi i nejstarší členové Jan Šedivý a
Jan Netušil.
Na soutěži byl vystaven původní stroj
rozpoutských hasičů z r. 1931.
V obci, která má okolo 50 obyvatel, je
počet členů sboru dobrovolných hasičů
36. Členem sboru je i Pavel Talíř, starosta
města Kaplice, pod které Rozpoutí spadá.
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce vnitřního prostoru hasičárny.

Společnost
Na zážitkové výstavě a v pivovaře...
KIC Kaplice
Od čtvrtka 15. srpna až do neděle 18.
srpna 2019 se v nedalekém Freistadtu konala zážitková výstava spojená s veletrhem Mühlviertel, která byla zaměřená na
téma "TECHNIKA - PŘÍRODA - BUDOUCNOST". Stejně jako v loňském roce, i letos
jsme se prostřednictvím propagačních
materiálů snažili upozornit na zajímavosti
města Kaplice, jeho okolí, ale i celých Jižních Čech.
Nejen tuto zajímavou výstavu nenechalo
KIC Kaplice uniknout místním obyvatelům
a v neděli 18. srpna 2019 vyrazilo do Freistadtu s plně obsazeným autobusem. Pa-

desát českých návštěvníků se těšilo
vstřícnosti pana Helmuta Satzingera a
překladatele pana Václava Kysilky, kteří
nás provedli místním pivovarem. Ochutnali jsme freistadtské pivo, prozkoumali
několik pater místního pivovaru a následně nás oba pánové předali panu Josefu
Mühlbachlerovi, který nás společně s překladatelem panem Bernhardem Rieplem
provedl městem Freistadt. Počasí ten den
zvalo spíše ke koupání, ale i přesto věřím,
že jsme si tento společný výlet užili a
mnohokrát děkujeme všem jmenovaným
pánům za jejich čas. Budeme se těšit zase
příště...

In the Summer aneb velká letní párty
KIC Kaplice, Marek Malický a spol.

Výstava k událostem roku 1989
Rádi bychom uspořádali výstavu k 30.
výročí událostí roku 1989, která se
uskuteční v sále kulturního domu a
bude ohlédnutím za těmito událostmi a
také srovnáním, jak Kaplice vypadala
na konci 80. let 20. století a jak vypadá
dnes.
Na širokou veřejnost se obracíme s
prosbou o zapůjčení fotografií z
předrevoluční Kaplice a z listopadových událostí roku 1989.
Výstava se uskuteční v případě, že se
shromáždí dostatečné množství materiálů k vystavení.
Své fotografie přineste prosíme do
15. října 2019 do kaplického infocentra. Předem velmi děkujeme.

Stále stejně, a přece jinak.
I tak můžeme ve zkratce
okomentovat první ročník festivalu In the
Summer, který sice
vychází z osvědčeného modelu,
přesto chce nabídnout i něco
navíc. Něco, co je
natolik inspirující
a lákavé, že má potenciál přivábit do
malebné Kaplice v jižních Čechách nejen místní,

ale i řadu obyvatel z okolních měst. Letní
festivalová atmosféra je přece vždy zcela
jedinečná a nezapomenutelná...
Jak už bývá dobrým
zvykem, lákadel na
této akci bylo více
než jen ta hudební.
Velké
fronty se tvořily třeba u
stánku,
kde
své
dobroty
připravovali zástupci festivalu.
První
ročník
velké hudební párty
se šesti “dýdžeji”
na stage, vybavené
špičkovou světelnou i zvukovou
technikou, přivítal
360 návštěvníků.
Věříme, že příští
rok se počet výrazně znásobí a
mladí z Kaplice a
okolí si přijdou užít
roztančenou
příjemnou noc pod
hvězdami...
Foto: L. Mocek, KIC
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Akce Městské knihovny Kaplice
Kolektiv knihovny
Připomínáme školákům, že i v
novém školním roce opět balíme za
mírný poplatek učebnice a pracovní
sešity.
Letošní prázdniny byly v městské knihovně velmi rušné, návštěvnost knihovny
se v letních měsících značně zvýšila. Velmi
nás těší, že knihovnu navštěvují také turisté, kteří zavítají na Kaplicko a nedove-

dou si svou dovolenou představit bez
knihy. Již tradičně proběhla velmi oblíbená
„Prázdninová knihovna“, kterou navštívilo
24 dětí. Pro děti je připraven nepřetržitý
program vždy od 8 do 16 hodin. Součástí
Prázdninové knihovny je jednodenní výlet
do Českého Krumlova, dílničky, předčítání, soutěžení, luštění a pobyt venku.
Velký dík patří Janě Urazilové z dětského
oddělení, která si tuto akci pro děti každý
rok pečlivě připravuje. Janě bylo letos
uděleno ocenění „Jihočeský knihovník
roku 2018“ za region Jižní Čechy. Nemalý
dík patří také pomocnicím Alici Adámkové,
Zuzaně Chuchlové, Lilly Janošcové a
Adéle Štěpánkové. Těšíme se na vás v
novém školním roce, vaše knihovnice!
Připravujeme na říjen:
3. října 2019 od 17 hodin, beseda s
panem Michalem Říhou: „Jak připravit
své zdraví na zimu pomocí přírodních
zdrojů.” Pan Michal Říha nám poradí, jak
připravit své zdraví na zimu.

Na tradiční Smrhovské brázdě
zorali pole koně
Martin Střelec, MAS Pomalší
V sobotu 17. srpna proběhl 14. ročník
tradiční soutěže Smrhovská brázda.
Kromě orby zde předvádějí majitelé tažných koní své dovednosti při slalomu
jedno- a dvouspřeží.
„Odlišností od loňských ročníků je jedna
novinka – lesní disciplína, kdy vozatajové
musí naložit hranici dřeva, projet s ní slalom a znovu ji vyskládat“, říká Pavel Talíř,
starosta Kaplice a zároveň jeden ze spolupořadatelů soutěže. Zbylé tři disciplíny
jsou po všechny ročníky stejné, provázejí
soutěž od samého začátku. Slalom jednoa dvouspřeží spočívá ve vedení koní, couvání, přesnosti při průjezdu mezi balíky a
dalších úkonech.
Hlavní a divácky nejatraktivnější disciplínou je ovšem orba.
Vozatajové musí zorat
deset brázd, komise
hodnotí,
jak
jsou
rovné, pravidelné či
zda jsou stejně hluboké. Může to znít
jednoduše, ale ve
skutečnosti je velmi
obtížné udržet pluh
rovnoměrně zatlačený
v zemi a nevybočovat
ze směru orby. Zástupkyně dalšího z pořadatelů,
ředitelka

MAS Pomalší Eva Tarabová, k soutěži konstatovala: „Sjíždějí se k nám soutěžící z
celého Jihočeského kraje, letos jich bylo
jedenáct. Hlavní cenu za orbu vyhrál pan
Jan Šedivý ze Smrhova. Akci pravidelně
navštěvuje 200 až 400 diváků. Nejstaršímu účastníkovi v historii Smrhovské
brázdy je osmdesát pět let, loni soutěžil a
letos se zúčastnil pouze jako divák.“
Vidět orat či jinak pracovat tažné koně
byl pro návštěvníky jistě zážitek. „Je určitě dobré připomínat si a udržovat dovednosti našich předků. Kdo letos tuto soutěž
propásl, může si rovnou zapsat do kalendáře ke třetí srpnové sobotě 2020 Smrhovská brázda – 15. ročník,“ doplnila Eva
Tarabová.

ZKO Kaplice
U hřiště Kaplice
Nela Poláková

NOVĚ BULL SPORTY

v ZKO Kaplice – U hřiště (zadní fotbalové hřiště)
Zveme Vás k nám na cvičák –
máme pro Vás nové psí sporty, ne jen
pro bull plemena. Momentálně možnost trénovat disciplíny - A-frame,
long jump, high jump, weight drag
pull, tug of war a treadmill. Dále pracujeme na wall climbing a trackmill.
Těšíme se na Vás! Více informací
www.zkokaplice.cz

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
NA PSÍ VÝSTAVU

II. ročník Kaplický ušák ve dnech
20.-21.9.2019. V tyto dny budeme
v parku s našim kynologickým klubem. V sobotu bude možnost vidět
velkou neoficiální výstavu různých
plemen. Proto neváhejte přijít. Tímto
bychom chtěli poprosit dobrovolníky,
kteří by chtěli na této akci přispět vystavením svého pejska. Podmínka je
čisté plemeno, nejlépe s PP.
Prosím o přihlášku na email:
info.zkokaplice@seznam.cz
Dále se nás můžete zeptat na
otázky spojené s výcvikem psů. Budeme oba dva dny k dispozici na
našem stanovišti.
Tým ZKO Kaplice – U Hřiště

Výzva pro majitele
historických
traktorů
Ve dnech 20. - 21. 9. 2019 se jako
součást velké chovatelsko-zemědělské
výstavy Kaplický ušák v městském
parku koná i výstava historických
traktorů či zemědělských strojů. Jsteli majitelem některého takového
stroje, ať už je dědictvím po předcích
či vaše vlastnoruční výroba, přijeďte
jej ve dnech výstavy předvést návštěvníkům do kaplického parku, kde
jistě potěší oko nejednoho muže či
chlapce, ale bezpochyby i žen a dívek.
Výstava probíhá v pátek od 14.00
hodin a v sobotu od 9.00 hodin. V případě vašeho zájmu se obraťte na pořadatele. KIC, tel.: 773 823 006.
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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 stavební pozemek 1500 m2 ve
Chvalšinech, možnost napojení na vodu, el.
a kanalizaci, cena 790 000,- Kč. Tel. 722 101
900.
Prodám chalupu (statek) se zahradou ve
Chvalšinech. 10 km od ČK. Tel. 722 101 900.
Prodám věci z bývalého vetešnictví.
Cena dohodou. Tel. 722 101 900
Prodám pozemek v centru Kaplice. O
rozloze 2699 m2. Cena dohodou. Tel. 727
903 024.
Prodám bojler, elektrický ohřívač vody EOV
80. Cena 3000,- Kč. Záruka ještě 4 roky.
Václav Mařík, Kaplice. Tel. 723 133 080
Daruji kožený kabát – pravá kůže, vel. 178
– 180 cm. Tel. 607 174 341
Prodám nepoužité bílé dveře 80 L –
vnitřní. Nákupní cena 799,-Kč, nyní 399,- Kč.
Tel. 607 174 341
Daruji zbytek plovoucí podlahy, lišty na
zeď, atd. Šemrová. Tel. 723 399 082
Hledám pronájem bytu v Kaplici v klidné
části, 1 + kk. Tel. 773 159 246
Koupím i vyměním staré pivní lahve.
Hledám reklamní cedule, sifonové a limonádové lahve. Cena dohodou. Tel. 723 747 750.
Český Krumlov.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Přijmeme recepční, recepčního do hotelu Svachovka, nabízíme smlouvu na celoroční HPP. Požadujeme reprezentativní
vystupování, komunikace v NJ nebo AJ na
úrovni běžné konverzace. Volejte WAXWING
s.r.o. +420 777 797 293 nebo nám pošlete
životopis: hotel.manager@svachovka.cz

Společnost
Trampská osada Zlatá lebka
slavila 55 let od založení
Jan Bohdal
Trampská osada Zlatá lebka nedaleko
Pořešína oslavila na konci června 55 let od
svého založení. “Původně byla osada založena kamarády z Prahy v roce 1964, na
Srbsku u Berouna. Ti se pak přestěhovali
do Českých Budějovic a hledali nové místo
pro osadu, až objevili krásné místo u řeky
Malše, tzv. Sluneční zátoku pod
Pořešínem. Každých pět let se
koná výroční oheň a novou tradicí
se staly sportovní hry, které se
konají v nedalekém táboře. Důvodem toho je, aby se her mohli
zúčastnit i starší kamarádi, kteří
by se kvůli horší přístupnosti na
osadu nedostali,” vysvětluje Jiří
Lom zvaný Lomák z osady Zlatá
lebka. Osada má šest osadníků
ve věku 53 až 70 let. Lomák si
přeje, aby mezi tuto starší generaci postupně přišli noví mladí zájemci. Uvědomuje si však, že je
to také dnešní moderní dobou,
kdy mladí mají jiné zájmy. Na

konci června se konalo setkání u ohně k
55. výročí založení osady. “Sešlo se 120
kamarádů z 24 osad. Během dne se hrály
různé hry, za které byly předány placky
prvním třem nejlepším z každé soutěže.
Zapalování slavnostního ohně probíhalo
za průtrže mračen a dvou hromů a i přes
nepřízeň počasí se podařilo oheň zapálit a
vydržel hořet až do ranních hodin.”

TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ V KAPLICI
začínáme 20. září 2019, vždy v pátek od 19.00 - 21.00 hodin v kulturním domě
přihlášky zasílejte na e-mail: janabatovska@seznam.cz
Kurz tance a společenské výchovy povedou taneční mistři
manželé Tomáš a Jana Rynešovi
MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA V KURZU!

POZVÁNKA
NA SRAZ SPOLUŽÁKŮ (60)
základní školy v Kaplici, kteří navštěvovali
tuto instituci v letech 1951 – 1959. Setkání
proběhne 12.10.2019 od 16.00 hodin v Bistru Pučegl – catering na náměstí v Kaplici.
Pokud potkáte některého ze spolužáků, pozvěte ho také. Svou účast potvrďte na tel.
724 128 467. Těší se Standa Skamene.

í rádi
Od zář me
přivítá y
len
nové č

FB: Skautské středisko Jantar Kaplice
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Září 2019
22.9.2019 neděle, 19.00, komedie ČR

1.9.2019 neděle, 16.00, pohádka

12.9.2019 čtvrtek, 19.00, film ČR

NABARVENÉ PTÁČE

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři
jsou opět ve při. Když se objeví nový nepřítel,
který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova,
vydává se Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel na misi s cílem zachránit své domovy.
Vstup 150 / 130,- Kč

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války.
Hlavní dětskou roli ztvárnil talentovaný Petr Kotlár z Českého Krumlova. Dále hrají: H. Keitel a
S. Skarsgaard, Udo Kier, J. Sands, B. Pepper, J.
Čvančarová, P. Kříž…
Vstup 140,- Kč

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu?
Rudolf (M. Vašut), noblesní šarmantní světák, je
po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou
avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní
se svým prostopášným bratrem (M. Etzler)...
Vstup 130,- Kč

ANGRY BIRDS 2 3D

1.9.2019 neděle, 19.00, komedie ČR

PŘES PRSTY

Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach
volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny
a chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná
a bezdětná Linda nechápe. Všechno nakonec
zamotá svérázný správce hřiště ...
Vstup 130,- Kč
4.9.2019 středa, 19.00, akční

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Kriminální thriller od Quentina Tarantina patří k
nejočekávanějším titulům roku. Film na motivy
skutečných událostí se odehrává koncem 60. let
v Hollywoodu, v době, kdy zde řádila sekta
Charlese Mansona. Bývalá westernová hvězda
(L. DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (B.
Pitt) si slibují slávu od slavné a krásné sousedky
- herečky Sharon Tate (M. Robbie). Sharon je
ale zanedlouho zavražděna fanatickým sériovým vrahem …
Vstup 120,- Kč (titulky)
5.9.2019 čtvrtek, 19.00, horor

TO: KAPITOLA 2

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech
dob se do města Derry vrací zlo a členové Klubu
smolařů spojují své síly na místě, kde to
všechno začalo.
Vstup 120,- Kč (titulky)
7.9.2019 sobota, 16.00, pohádka ČR

HODINÁŘŮV UČEŇ

Nová filmová pohádka přináší zábavu i klasický
pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem,
lakotou a podlostí.
Vstup 120,- Kč
7.9.2019 sobota, 19.00, akční

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Film na motivy skutečných událostí se odehrává
koncem 60. let v Hollywoodu...
Vstup 120,- Kč (titulky)

13.9.2019 pátek, 19.00 horor

KRVAVÁ NEVĚSTA

Mladá nevěsta se provdá do bohaté, podivínské
rodiny, která ctí letitou svatební tradici...
Vstup 120,- Kč (titulky)

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři
jsou opět ve při…
Vstup 130 / 110,- Kč
8.9.2019 neděle, 19.00, horor

KRVAVÁ NEVĚSTA

Mladá nevěsta se provdá do bohaté, podivínské
rodiny, která ctí letitou svatební tradici. Ta se
však promění ve smrtící hru, při níž nakonec
všichni bojují o přežití.
Vstup 120,- Kč (titulky)
11.9.2019 středa, 19.00, komedie ČR

PŘES PRSTY

Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich.
Vstup 130,- Kč

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do
kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho…
Vstup 120,- Kč (titulky)

14.9.2019 sobota, 16.00, pohádka

TLAPKOVÁ PATROLA

Neohrožená Tlapková patrola štěňat zažije svoje
nejnovější a speciální dobrodružství…
Vstup 110,- Kč
14.9.2019 sobota, 19.00, komedie

ZLATOKOPKY

Ramona (Jennifer Lopez) a tým protřelých striptérek se rozhodnou svým klientům z Wall Street
ukázat, zač je toho loket.
Vstup 120,- Kč (titulky)

26.9.2019 čtvrtek, 19.00, film ČR

NÁRODNÍ TŘÍDA

Místy humorný příběh osamělého rváče, který
má svou pravdu a rád poučuje své okolí o životě. Kumpáni z hospody mu přezdívají „národní hrdina“, protože dal prý 17. listopadu
1989 na Národní třídě tu první ránu, jež uvedla
dějiny do pohybu.
Vstup 130,- Kč
27.9.2019 pátek, 19.00, krimi, drama

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

Další známé dětské hračky ožívají. Po Transformers a Legu si svůj film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak vtrhne velkolepé animované
dobrodružství plné zábavy a fantazie...
Vstup 120,- Kč

Příběh známého sériového vraha Teda Bundyho.
Vypravěčem strhujícího filmu je jeho přítelkyně,
která s ním v době vražd žila pod jednou střechou
a o jeho hrůzyplné činnosti neměla tušení. Postupně zjišťuje, že muž, s nímž vedla láskyplný
život, je jedno z největších monster Ameriky…
Vstup 110,- Kč (titulky)

15.9.2019 neděle, 19.00, film ČR

28.9.2019 sobota, 16.00, pohádka

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války.
Vstup 140,- Kč

Figurky ze stavebnic Playmobil ve velkolepém
animovaném dobrodružství plném fantazie…
Vstup 120,- Kč

19.9.2019 čtvrtek, 19.00, sci-fi

28.9.2019 sobota, 19.00, komedie ČR

Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou
cestu k Neptunu hledat známky mimozemské
civilizace. Jeho syn, vesmírný inženýr McBride
(B. Pitt) nyní cestuje na okraj sluneční soustavy
v jeho stopách. Chtěl by najít otce a pochopit,
proč jeho mise selhala. Při cestě začíná odhalovat tajemství, které ohrožuje přežití naší planety.
Vstup 130,- Kč (titulky)

Jaký je život rozvedených mužů...?
Vstup 130 ,-Kč

15.9.2019 neděle, 16.00, pohádka

PLAYMOBIL VE FILMU

NABARVENÉ PTÁČE

AD ASTRA

8.9.2019 neděle, 16.00, pohádka

ANGRY BIRDS 2

25.9.2019 středa, 19.00, akční

21.9.2019 sobota, 20.00, akční

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do
kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho.
Téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy se po nelítostných bojích v džungli a
poušti uzavře tam, kde snímkem První krev
začal - doma v Americe.
Vstup 120,- Kč (titulky)
22.9.2019 neděle, 16.00, pohádka

PSÍ KUSY

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý
pes, který nic neví o skutečném světě plném
nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání
každý den. Jednoho dne se ale bude muset
vydat za plot svého bezpečného domova …
Vstup 120,- Kč

PLAYMOBIL VE FILMU

ROMÁN PRO POKROČILÉ

29.9.2019 neděle, 16.00, pohádka

PRINC KRASOŇ

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či
Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince
Krasoně. Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně
ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj
každé děvče v království beznadějně zamiluje.
Pohádka od tvůrců Shreka.
Vstup 110,- Kč
29.9.2019 neděle, 19.00, film ČR

NÁRODNÍ TŘÍDA

Humorný příběh osamělého rváče, který má
svou pravdu a rád poučuje své okolí o životě.
Vstup 130,- Kč

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČO 245941,
tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76. Uzávěrka 9. čísla 20. 8. 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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Září 2019
Od 9. září – 29. září 2019

VÝSTAVA OBRAZŮ
MARTIN KUBALÁK

Připravujeme
ikaplic
více na www.

e.cz

Výstavní síň kina Kaplice
14. září 2019, sobota od 10.00 hodin

DOŽÍNKY NA POŘEŠÍNĚ

Výroba domácího moštu, buchty makové, tvarohové, povidlové. Krouhání
zelí, stloukání másla. Lisování vína a
ochutnávka. Výroba hustého středověkého piva. Pečená selátka a další dobroty. Hradní řemesla – kovář, přadlena,
lovčí, kameníci, stříhání ovcí. Hudba skupina Soumrak. Vyjížďky na koních. Soutěže, divadlo…
Hrad Pořešín
vstupné běžné
17. září 2019, úterý od 20.00 hodin

NOČNÍ PROHLÍDKA
V GALERII KRAMPUS

Noční prohlídka se speciálními efekty.
Galerie Krampus, Náměstí 206, rezervace na tel. 380 311 388
17. září 2019, úterý od 18.10 hodin

CHYTRÁ ENERGETIKA.
VYSTAČÍME SI S OBNOVITELNÝMI ZDROJI?
Zelení Kaplice Vás zvou na besedu s
energetickým poradcem sdružení Calla
Ing. Edvardem Sequensem
Evangelická modlitebna Archa, Pohorská
ulice 865, Kaplice
vstup zdarma

20. září 2019, pátek 14.00 - 18.00
21. září 2019, sobota 9.00 – 16.00

KAPLICKÝ UŠÁK

Velká chovatelsko-zemědělská výstava.
Kolem 500 zvířat. Doprovodný program:
Rybáři, Mladí myslivci z jihu, Kynologický
klub, Draví ptáci, Pstruhařství Kaplice,
skákací hrad, farmáři, historické traktory, formanský povoz, páteční rybářská
soutěž ... Hudební doprovod s kapelami
Hastroš, Správná pětka a Pyškot band.
Grilované prase, guláš, kaplická cmunda,
koláčky. Zve KIC a Město Kaplice a ČSCH
ZO Střítež.
Městský park Kaplice
vstup 50,- Kč, děti do 7 let zdarma
28. září 2019, sobota od 20.00 hodin

RETRO DISKOTÉKA

Diskotéka s DJ Fanny a starými dobrými
disko hity… Doprovodný program. Retro
oblečení vítáno.
Kulturní dům Kaplice vstup 100,- Kč
Po celé září

VÝSTAVA OBRAZŮ
PANÍ ELIŠKY MARTINOVSKÉ
Kap Café

Rádi bychom s Vaší pomocí připravili VÝSTAVU SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ, ŠATŮ A DOPLŇKŮ, kterou plánujeme
v měsíci říjnu ve výstavní síni kina Kaplice. Tímto bychom vás
chtěli požádat o zapůjčení fotografií či předmětů a doplňků se
svatbou spojených a jejich dodání nejpozději do 9. září 2019
na místní infocentrum. Velmi děkujeme...

1. října 2019, úterý od 14.00 hodin

DEN SENIORŮ

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Zelená melodie. Zve zájmové sdružení Svépomoc v Kaplici
Sál Slovanského domu
vstup 60,- Kč
3. října 2019, čtvrtek od 19.00 hodin

TRAVESTI SHOW

Nejúspěšnější česká travesti show
Techtle Mechtle a Kočky uvádí nový zábavný pořad - Sny ve Vegas.
Kulturní dům
290,- Kč / 320,- Kč
4. – 5. října 2019, 9.00 - 18.00 hodin

SVATEBNÍ VELETRH
S PODZIMNÍM JARMARKEM
Kap Café

15. října 2019, úterý od 19.00 hodin

HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK

S BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
Koncert české zpěvačky ...
Kulturní dům
vstup 690 / 590,- Kč
25. října 2019, pátek od 17.00 hodin

LOTRANDO A ZUBEJDA

Muzikálová pohádka pro děti od 3 do 12
let na motivy filmové pohádky Z. Svěráka a J. Uhlíře. Hraje Divadlo Pegas.
Kino Kaplice vstupné 130 / 100,- Kč
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˚ɚŎŸ_sǋŘâȖEɴǼŸɚŘ{ÌŸǼsĶŸɚwÌŸǼɴƼȖŘEâʊâŎsʊŎ{ǣǼŘŘOȶŎ_ŸǼŸɚŘwȖEɴǼŸɚŘâɚƼǋȶE{ÌȖˡĶsǼŎŸʐŘŸǣǼ
ʊâǣĨ ŘâŘŸɚɸOÌEɴǼȶɚsɚɴǣŸĨwŎǣǼŘ_ǋ_Ȗ


ƻŸĨȖ_ə ǣŘǫsŘEâ_ĨʊȖĠĶʰƼŸǫĶsǼsʰƼǋŸǣâŎʰʐÞɚŸǼŸƼÞǣŘȖɚs_sŘŸȖ_ǋsǣȖʳĵÞ_ǣĨwʊ_ǋŸĠsʲǼsĶʳʲˢ˧˟ˢˣ˟˦ˡˤĨǋǼĨʳŎŸŘÞĨ˔ĠÞÌŸǣǼǋŸĠʳOʊ

Nabízíme Vám realitní služby na míru Vaším potřebám.
Spokojený klient je pro nás na prvním místě!
• realitní poradenství a služby při prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti
• tržní ocenění nemovitosti
• účinnou inzerci na největších realitních serverech
• komplexní právní služby advokátní kanceláře (bezpečná úschova
financí)
• doporučení vhodného financování
• zajištění dodavatele na zhotovení průkazu energetické náročnosti
budovy (PENB)
• poprodejní servis (převod energií, protokolární předání nemovitosti)
• vyhotovení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

KAPLICE
Kostelní 126
makléř
2. stupně

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

www.re-max.cz

makléř
2. stupně

Danuše Stočesová
T: 777 298 027
danuse.stocesova@re-max.cz

Realitní služby, jaké si přejete.
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Jsme rakousko-česká společnost ps-ECO spol. s r.o. sídlící v Kaplici
se zaměřením na výrobu strojů pro lisování plastových profilů a pro
náš tým hledáme spolupracovníky na pozice

Montážník strojů a jejich součástí
Náplň práce:
montáž strojů a strojních částí
Požadujeme:
zkušenosti se strojírenskou výrobou výhodou
manuální zručnost, pečlivost, samostatnost
orientace ve výkresové dokumentaci

Asistentka prodeje
Náplň práce:
částečná komunikace se zákazníky, podpora obchodních zástupců
zpracování nabídek, zakládání zakázek a objednávek
vystavování vývozních dokladů
další obvyklé administrativní činnosti obchodního oddělení
Požadujeme:
SŠ vzdělání, spolehlivost a zodpovědnost
proaktivní přístup, samostatnost, znalost NJ nebo AJ výhodou
dobrá znalost Office, vhodné i pro absolventy
Nabízíme:
zajímavá práce v perspektivní společnosti, jednosměnný provoz,
nadstandardní osobní ohodnocení, možnost seberealizace, osobního
rozvoje, 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování,
příspěvek na dopravu a na penzijní připojištění, čtvrtletní bonusy,
příspěvek na HDR
V případě zájmu zasílejte Vaše životopisy na adresu: ps-ECO
spol. s r.o., Linecká 376, 382 41 Kaplice,
e-mail: eduard.strasky@ps-eco.eu, tel.: 724 975 313
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Společnost MAT CB s.r.o. hledá
„PRACOVNICI ÚKLIDU“
(kanceláře, soc. zařízení)
na 3 - 4 hod. odpoledne/večer
Místo pracoviště: Výrobní společnost v Kaplici
Nástupní mzda: 80,- Kč / hod. (navýšení po zapracování). Nástup: dle dohody
Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek,
tel: 731 430 508, email: matousek@matcb.cz
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LÉTO V ENGELu

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Již tradiční a oblíbenou letní akcí, kterou ENGEL každoročně poslední den před celozávodní dovolenou pořádá, je grilovačka v parku závodu. I letos ji pro své kolegy
zabezpečil tým managementu společnosti. O dobré jídlo a pití nebyla nouze, počasí vyšlo perfektně, a tak všichni zúčastnění společně strávili příjemné odpoledne.
Navíc proběhla i malá anketa, při které naše kolegyně na závěr vylosovaly výherce
soudku piva!
Osobní setkání s pracovníky si při této příležitosti nenechali ujít ani nejvyšší představitelé závodu, ekonomický ředitel Ing. Mag. Peter Jungwirth a výrobní ředitel
Mag. Philipp Berndorfer. Poděkovali tak všem kolegům za dosavadní práci a popřáli
pěknou dovolenou.

David Dědič (HR manažer), Mag. Philipp Berndorfer
(výrobní ředitel) a Ing. Mag. Peter Jungwirth
(ekonomický ředitel)

Nealkoholické pivo teklo proudem

Tým zodpovědný za letošní ENGEL grilovačku: (zleva) Jiří Pučegl, Tomáš Procházka,
David Dědič, Dana Ždiarská, Zdeněk Bauer, Ivana Codlová, Jiří Lán

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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Stavbou nového parkoviště
odstartovaly i další změny ve firmě!
Že se ve firmě HAUSER staví další část parkoviště, toho si můžete lehce všimnout už z hlavní silnice.
Práce trvají pár týdnů, nejde však o jedinou změnu, která se v současné době realizuje. Za zdmi
výrobního závodu se totiž chystá zcela nový projekt.

Jde o zavedení výroby jednoho z klíčových komponentů chladicích zařízení. Výroba chladicích agregátů se přesouvá z Rakouska k nám do kaplického výrobního závodu a tím pádem můžeme
nabídnout další atraktivní místa novým kolegům.
Úkolem zaměstnanců na novém výrobním středisku bude nejen
kompletace chladicích agregátů dle výrobní dokumentace, ale
měli by si být schopni poradit i s úpravou měděných trubek, především s letováním a s dalšími zámečnickými činnostmi.
Zájemci o nová místa by měli být zruční, pečliví, mít zkušenosti s letováním mědi a ideálně technické vzdělání nebo technické
myšlení. Velkou výhodou bude, pokud kandidát vlastní platný
svářečský průkaz. Posledním požadavkem je ochota práce na
dvě směny, na ničem jiném nelpíme. Rádi s vámi vše dotáhneme
do posledního detailu a postaráme se o to, abychom vás během
zapracování vše podstatné naučili.
Pro výrobu agregátů je připravené pracoviště v čistém prostředí
a nové kolegy a kolegyně nemine atraktivní výdělek, dlouhý seznam benefitů, různé firemní akce a co je nejdůležitější – super
kolektiv.
Buďte s námi při začátku dalšího nového projektu! Ozvěte se nám!
A pokud zrovna toto není váš šálek čaje, sledujte novinky z naší
firmy v následujících měsících.

