
Vážení spoluobčané,
pracovníci MěÚ Kaplice v návaznosti na

vládou postupně vydávaná opatření v
souvislosti se šířením koronaviru již od
pátku 13.3.2020 monitorovali situaci a
přijímali potřebná opatření týkající se
péče o seniory a osoby se zdravotním po-
stižením. Pracovnice odboru sociálních
věcí a péče telefonicky kontaktovala seni-
ory a handicapované osoby, na které do-
stala typ od spoluobčanů nebo na které
měla kontakt z předchozí činnosti. Dota-
zovala se jich, zda si zvládnou zajistit ná-
kupy a zda jim má kdo pomoci. Mnoho
osob odpovídalo tak, že jim pomáhá ro-
dina či sousedé, případně již mají zajiště-
nou pečovatelskou službu. V případě
zájmu jim byly předány kontakty na pe-
čovatelské služby a později také na bez-
platnou službu města Kaplice.
Kontaktovali jsme také vedoucí pečovatel-
ských služeb Charita Kaplice a Ledax
o.p.s. a osobní asistence Icos Český
Krumlov, o.p.s. s dotazem, zda zvládají si-
tuaci, zda monitorují větší nárůst pop-
távky o dovoz obědů a nákupů.
Opakovaně jsme byli ujištěni, že uvedené
terénní sociální služby zatím situaci zvlá-
dají. Bylo domluveno, že pokud by došlo
k enormní poptávce po dovážce nákupů a
obědů, budou nás informovat. Přestože
jsme žádnou informaci o vysokém nárůstu
poptávky po těchto službách neobdrželi,
rozhodlo se město Kaplice zřídit bezplat-

nou službu dovážky nákupů pro seniory a
osoby zdravotně postižené, kterým nákup
nemůže dovézt terénní sociální služba
nebo někdo z rodiny či blízkých. Službu
město Kaplice nabízí od úterý 17.03.2020
a realizuje od středy 18.03.2020 ve spo-
lupráci s KIC Kaplice a odborem sociálních
věcí a péče.

Zatím nebyla zaznamenána razantně
zvýšená poptávka po dovozu nákupů, což
svědčí o tom, že lidé si umí pomáhat, že
pomáhá rodina, sousedé, komunita.
Chceme velmi poděkovat všem, kdo po-
máhají a myslí na své blízké, sousedy a
spoluobčany. Děkujeme také terénním so-
ciálním službám, hlavně Charitě Kaplice,
Ledax o.p.s a Icos Český Krumlov, o.p.s.
za jejich práci, které si velmi ceníme.

V případě potřeby dovozu nákupu nevá-
hejte prosím kontaktovat buď bezplatnou
službu města Kaplice, tel. 380 303 190,
na které je možné volat v pondělí až pátek
od 08:00 do 11:00 hod, případně terénní
sociální služby. Neváhejte informovat o
této službě osoby ve svém okolí, které by
jí potřebovali využít.

Kontakty na pečovatelské služby jsou:

Charita Kaplice tel. 731 604 449
Ledax o.p.s. 725 071 958 
osobní asistence Icos 
Český Krumlov, o.p.s. 773 587 758

Pomoc seniorům a handicapovým 
osobám 

Mgr. Pavlína Bláhová

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píšu

tyto řádky, je naše
město, ale i celá země,
ochromena šířením ko-
ronavirové nákazy.
Stát vydává nařízení,

která musíme respektovat v zájmu za-
chování zdraví občanů. Cílem našeho
úřadu není vzbuzovat paniku, ale zajis-
tit chod města. V první chvíli po vyhlá-
šení nouzového stavu jsme řešili
okamžitou pomoc potřebným a zajišťo-
vali materiální pomoc. Vedení města již
připravuje opatření, která budou nastu-
povat po odeznění nouzového stavu.
Velmi dobře jsme si vědomi ekonomic-
kých dopadů, které tato situace vyvolá
a jako vždy je budeme řešit i se skupi-
nou podnikatelů, kteří jsou v našich ob-
jektech. Někdy jsme kritizováni za
pomalost, ale musíme respektovat po-
kyny od nadřízených orgánů, které při-
cházejí postupně. V médiích byly často
prezentovány informace, které jsme
oficiální cestou nedostávali, a tak jsme
stejně jako občané byli odkázáni na
sledování tiskových konferencí. Mrzí
mě, že stále preventivně provádíme
různé simulace krizových situací, a
když skutečně nastanou, zavedený sy-
stém komunikace se nevyužívá. Mohu
si pomyslet, že jde z části i o politickou
kampaň, která by však v této situaci
měla jít stranou. Neustále jsme ujišťo-
váni, že ochranné prostředky budou k
dispozici, ale skutečnost je jiná. Opět
se potvrzuje staré rčení „zlaté české ru-
čičky“, které si umí v každé situaci po-
radit. Rád bych na tomto místě
poděkoval všem občanům, kteří re-
spektují nařízení a jsou ohleduplní k
ostatním nejen v používání roušek, ale
i v dodržování ostatních doporučení.
Zvláštní dík patří všem, kteří se dobro-
volně podílejí na jakékoli pomoci bli-
žním, ať už šitím roušek, hlídáním dětí,
obstaráváním nákupů a jiných potřeb.

Možná nás tato nemoc učí, co je v ži-
votě důležité: vážit si zdraví, přírody,
rodiny a blízkých. Pevně věřím, že spo-
lečnými silami dokážeme vše zvlád-
nout.

S přáním pevného zdraví Váš starosta
Pavel Talíř

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXIV / Duben 2020/ zdarma 

Město Kaplice nabízí službu nákupu a
rozvozu základních potravin, drogerie a
léků pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, kteří si tyto základní životní
potřeby v této mimořádné situaci nemo-
hou zajistit sami.

V případě zájmu se obracejte na tel. č.
380 303 190 a to v pondělí až pátek od
8:00 do 11:00 hod.

Žádáme, aby tato služba byla využívána
pouze v případech, kdy si senioři a osoby
zdravotně postižené nákupy nemohou za-

jistit prostřednictvím svých rodinných pří-
slušníků a blízkých osob.

Služba bude seniorům poskytnuta
zdarma, klienti uhradí pouze cenu nákupu
požadovaného zboží. Nákup je možné
uhradit pouze v hotovosti v českých koru-
nách. Není možné vybírat, v jaké pro-
dejně budou potraviny a další produkty
nakoupeny.

Žádáme občany, aby o této možnosti in-
formovali osamělé seniory a zdravotně
postižené osoby ve svém okolí.

Mgr. Pavlína Bláhová

Služba rozvozu základních potravin
pro osamělé seniory 



Otevírací doba

KIC Kaplice, Městská knihovna Kap-
lice, sběrný dvůr Kaplice a odbor do-
pravy: Do odvolání ZAVŘENO

Na základě mimořádného opatření
vlády ČR bude Městský úřad Kaplice
dále otevřen jen:

Pondělí: 8.00 - 11.00 hod.
Středa: 8.00 - 11.00 hod

Mateřské školy v Kaplici: 
od 23.3. 2020 jsou zavřeny. 

Základní a střední školy jsou za-
vřeny. 

Od 24.3. 2020 vláda vyhrazuje ote-
vírací dobu prodejen potravin nad 500
metrů čtverečních od 8.00 - 10.00
hod. pro osoby starších 65 let věku.

Ve dnech 4. - 5.4. 2020 bude uza-
vřena Lékařská služba první pomoci. 
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V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zá-
kona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vláda vyhlásila pro
území ČR z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu ko-
ronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od
14.00 hodin dne 12. března 2020 na
dobu 30 dnů.

Obecné informace

Nouzový stav je jedním z krizových
stavů. Vyhlašuje jej vláda ČR svým usne-
sením na základě ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České repu-
bliky. Vláda o vyhlášení nouzového stavu
neprodleně informuje Poslaneckou sně-
movnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše
30 dnů. Prodloužit se může pouze po
předchozím souhlasu Poslanecké sně-
movny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon.

Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzo-
vého stavu se oznamuje dalšími způsoby
v místě obvyklými, zejména prostřednic-
tvím hromadných informačních pro-
středků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu
mohou být dle krizového zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení, na ne-
zbytně nutnou dobu a v nezbytně
nutném rozsahu omezena některá
práva a svobody, a ukládány povin-
nosti.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opa-
tření mohou dotknout např. v povinnosti
strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve
vymezených objektech nebo rizikových
oblastí z důvodu omezení šíření nákazy.
Vyhlášená krizová opatření mohou být
přijata k usměrnění spotřeby a dodávek
zdravotních prostředků a léčiv a dalších
věcných prostředků pro řešení situace, k
přijetí opatření v dopravě, zajistí před-
nostní zásobování dětských, zdravotnic-
kých nebo sociálních zařízení či
bezpečnostních soborů a složek IZS.

Nouzový stav  

Mgr. Milan Kadič 

Informace pro občany

Na základě vyhlášeného nouzového
stavu v České republice starosta Mgr.
Pavel Talíř svolal v pátek 13. března 2020
Krizový štáb obce s rozšířenou působností
(ORP) Kaplice ve složení zástupců vedení
města, úřadu, pracoviště krizového řízení,
zástupců složek integrovaného záchran-
ného systému a KIC.

Krizový štáb se schází dle aktuální situ-
ace, projednává možnosti řešení krizové
situace a navrhuje opatření. V době, kdy
nezasedá krizový štáb, funguje tzv. stálá
pracovní skupina krizového štábu, která
permanentně vyhodnocuje situaci, navr-
huje preventivní opatření a koordinuje
toky informací, a to jak s krizovým štá-
bem JčK, tak i s jednotlivými obcemi ve
správním obvodu ORP.

Z činnosti krizového štábu ORP:
• projednání aktuálně vydaných usne-

sení vlády o přijatých krizových opatře-
ních,

• plnění nařízení vlády a pokynů hejt-
manky Jihočeského kraje,

• monitoring a vyhodnocování situace ve
městě i obcích ve správním obvodu ORP
Kaplice,

• informování starostů obcí ve správním
obvodu ORP a nastavení spolupráce s
nimi,

• informování občanů o aktuálních opa-
třeních místním rozhlasem, na webových
stránkách města, KIC, kaplické kultury a
Facebooku,

• projednání činnosti složek integrova-

ného záchranného systému a jejich půso-
bení na hraničních přechodech,

• zajištění ubytování a stravování vo-
jáků, kteří posílili Policii ČR při ostraze
státní hranice, na žádost Krajského vojen-
ského velitelství,

• průběžné vyhodnocování poznatků z
terénu získaných ze strany městských
strážníků nebo sociálních pracovníků,

• spolupráce s poskytovateli sociálních
služeb,

• realizace pokynu hejtmanky Jihoče-
ského kraje o zpohotovení předurčené zá-
kladní a mateřské školy pro děti osob
podílejících se na řešení krizové situace,
tj. výhradně pro příslušníky Police ČR, Ha-
sičského záchranného sboru, Zdravot-
nické záchranné služby, pracovníky
nemocnic, lékáren a pečovatelských zaří-
zení,

• realizace mimořádných a krizových
opatření: uzavření základních škol, kultur-
ního a informačního centra, kina, městské
knihovny, ZUŠ, sportovišť, zrušení kultur-
ních akcí.

Krizový štáb obce s rozšířenou 
působností Kaplice 
Mgr. Milan Kadič 

Kulturní akce

Peníze za kulturní akce zatím info-
centrum NEVRACÍ. Čekáme na ukon-
čení karantény a krizového stavu.
Snažíme se domlouvat náhradní ter-
míny akcí s manažery jedlotlivých
kulturních pořadů.

Veškeré informace o kulturních ak-
cích KICU a ostatních pořadatelů na-
leznete na internetový stránkách
ikaplice.cz nebo na facebookových
stránkách.  

1Telka - televize
Kaplice

Provozuje rozvoz obědů, ochran-
ných roušek a mýdel pro seniory a
osoby se zdravotním postižením. 

Více informací na telefonu: 
773 013 005



Především být zodpovědný sám k sobě i
svému okolí:

• Často a důkladně si myjte ruce mýd-
lem a teplou vodou (případně používejte
antibakteriální gely s obsahem alkoholu).

• Dezinfikujte také vlastní předměty
(např. mobilní telefon, klávesnice i myš u
počítače).

• Nedotýkejte se neumytýma rukama
obličeje.

• Kašlete a kýchejte do kapesníku či ru-
kávu.

• Používejte jednorázové kapesníky a
poté je vyhoďte.

• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi.
• Vyhýbejte se velkému uskupení osob

a udržujte si bezpečný odstup (cca 2
metry) 

• Nepodávejte si s druhými ruku, nelí-
bejte se.

• Posilujte imunitní systém kvalitní stra-
vou a dostatečným množstvím vitamínů
(zvyšte konzumaci ovoce a zeleniny, pří-
padně dodejte vitamín C, D).

• Dopřejte si dostatečnou dobu spánku.
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte

doma.
• Sledujte aktuální informace na ověře-

ných webech.
• Řiďte se doporučením příslušných

úřadů a nařízením vlády ČR.

Jen přísné dodržování pravidel může za-
bránit dalšímu šíření epidemie. Kdo pra-
vidla nedodržuje, vystavuje sebe i své
okolí nákaze.

Doporučení, 
jak snížit riziko nákazy 
Mgr. Lenka Nagyová
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Stravování v 
Kaplici

• Muchen Tuchen Kebab, Linecká
348,+420 720 969 300 (okno na
výdej jídla)

Od 11.00 do 19.00 hodin, bez ví-
kendu

• Cafe Pizza Pod Kostelem, Bělidlo
90, +420 721 038 459, +420  602
477 991

Od 11.00  do 21.00 hodin (rozvoz,
okno na výdej jídla)

• Kinokavárna, Linecká 434, +420
605 368 849, (okno na výdej pití a
kávy)

Od 11.00 do 16.00 hodin, bez ví-
kendu

• Kavárna pod Věží, Novohradská
68, +420 603 202 434 (okno na
výdej jídla)

Od 9.00 do 14.00 hodin

• Bistro Pučegl-catering, Pivovarská
213, +420 608 822 642 (rozvoz,
okno na výdej jídla)

Od 10.00 do 14.00 hodin

• Pizzerie U Bódi, Českobudějovická
312, +420 608 580 302 (rozvoz,
okno na výdej jídla)

Od 12.00 do 20.00 hodin

• Na Rafandě, Na Vyhlídce 512,
+420 602 470 595 (rozvoz, okno na
výdej jídla)

Od 10.00 do 13.00 hodin

• Rozvoz je také zajištěn od Pečova-
telské služby působící v Kaplici:

• Charita Kaplice, kontaktní telefon:
731 604 449

• Ledax o.p.s., kontakt: 725 071
958

Jídelníčky Vám rádi sdělí po tele-
fonu, pokud by měl ještě někdo jiný
zájem o tuto službu či potřeboval roz-
voz, neváhejte mne kontaktovat 773
823 006 Standa Trs KIC Kaplice

Informace pro občany 

V jakých situacích roušku používat?

• Na veřejnosti.
• Máte-li příznaky nemoci (kašlání, ký-

chání), pak i v domácím prostředí.

Jak dlouho nosit roušku v kuse?

• Roušku je vhodné vyměnit zhruba po
dvou hodinách.

Jak si nasazovat a sundávat rou-
šku?

• Před použitím si pečlivě umyjte ruce
mýdlem, případně je vydezinfikujte.

• Zakryjte maskou ústa a obličej tak,

aby nevznikaly žádné mezery.
• Během použití se vyhýbejte kontaktu

rukou s rouškou, pokud se dotknete rou-
šky, umyjte si ruce mýdlem, případně je
vydezinfikujte.

• Roušku sundávejte nejlépe za šňůrky
či gumu bez kontaktu s přední a vnitřní
stranou masky.

• Po použití jednorázovou roušku vy-
hoďte do koše tak, aby nepřišla do kon-
taktu s ničím dalším, látkovou roušku
bezpečně uložte do doby, než ji budete
moci sterilizovat teplem (např. žehličkou)
nebo vyprat (alespoň na 60°) - rouška
sama o sobě při špatném zacházení může
být zdrojem infekce.

• Poté si opět pečlivě umyjte ruce mýd-

Jak správně používat roušku? 
Mgr. Lenka Nagyová
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BestClean spol.
s r.o.

Český výrobce chemických pro-
středků

Jsme mladá společnost se sídlem v
Kaplici, zabývající se výrobou a distri-
bucí úklidových, kosmetických a ji-
ných prostředků pro profesionální
použití v oblasti průmyslu, cestovního
ruchu a gastronomie, státní a sociální
sféře.

Zaměřujeme se na efektivitu dodá-
vaných řešení a kvalitní zákaznický
servis Tím zajišťujeme ekonomickou
úsporu a nejnižší možnou ekologickou
újmu, působící časté nesprávné po-
užívání chemických prostředků.

Společně s našimi zákazníky, díky
systému dávkovačů vyráběných pro-
středků a opětovným plněním spotře-
bovaných lahví, ale také díky vratným
obalům, ve kterých prostředky vo-
zíme vykazujeme ve srovnání s tra-
dičním řešení úklidu úsporu 80%
běžně vyhazovaných plastových
obalů.

Společnost

Oznámení

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
dubnu roku 2020 budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery v níže
uvedených osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár:
čtvrtek 2. 4. - pondělí 6. 4.

• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště:
čtvrtek 16. 4. - pondělí 20. 4.

• Mostky, Dobechov, Blansko: 
čtvrtek 25. 4. - pondělí 27. 4.

Kontejnery jsou určeny pouze pro
objemný odpad a je tedy zakázáno
vhazovat do nich využitelné odpady
(papír, sklo, plast, kovy) sádrokarton,
pneumatiky, baterky a nebezpečné
odpady (např. různé obaly od škodli-
vin, zbytky barev, laků a olejů, ole-
jové filtry, eternit). Elektrospotřebiče
a zářivky můžete umístit vedle velko-
objemových kontejnerů.

Marika Laisková

Správné mytí rukou

Vojtěch Borovka 

Město Kaplice pomáhá občanům  

Informace Městského úřadu Kaplice

Informujeme všechny občany, že Měst-
ský úřad Kaplice se snaží v rámci vládou
daných opatření zajistit chod všech od-
borů. Provoz městského úřadu není pře-
rušen, je pouze omezen. Úřední hodiny
jsou: v pondělí a středu od 8:00 – 11:00
hodin. Před návštěvou úřadu si prosíme
telefinicky domluvte schůzku na tel: 380
303 100. Apelujeme na občany města,
aby se obraceli na úředníky pouze s ne-
zbytně nutnými záležitostmi a zvážili, zda
je nutná osobní návštěva. Všechny odbory
jsou dostupné telefonicky a úředníci se
vám budou snažit odpovědět na vaše do-
tazy. Lovecké a rybářské lístky, cestovní
pasy a občanské průkazy odložte prosím
na později, nebudou vydávány. Zároveň
upozorňujeme, že úřední hodiny odboru
dopravy a silničního hospodářství byly
zcela zrušeny.

V době, kdy se kulturní akce v Kaplici
kvůli současné situaci neuskutečňují, KIC
vypomáhá občanům města ve spolupráci
s krizovým štábem a Odborem sociálních
věcí a péče rozvozem nákupů, léků,
obědů, důležitých věcí, které občané po-
třebují a distribucí desinfekčního gelu na
ruce pro obvodní lékaře, poskytovatele te-
rénních sociálních služeb a další složky,
které ho potřebují. Dále vás informují
rozhlasem, na webových stránkách
www.ikaplice.cz, na FB stránkách
Kulturní a informační centrum Kap-
lice a Kaplická kultura a také na in-
stagramovém profilu kic_kaplice o
všech aktualitách a důležitých infor-
macích.

Stanislav Šebek
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Stolní tenis

Výborný vstup do osmé desítky let
oddílu stolního tenisu Spartaku Kap-
lice v kategoriích mládeže.

Konec zimy je ve znamení vrcholu
sezony. Tím na stolech Pedagogu Č.
Budějovice a ve V. Brodě byl krajský
přebor dorostu a staršího žactva.His-
torie oddílu nepamatuje vítězství jed-
noho hráče ve dvou kategoriích. Je
jím starší žák Beneš Petr, který se stal
krajským přeborníkem nejen ve své
věkové skupině, ale i v dorostu. Je-
stliže se ve dvou-hře st.žáků s titulem
počítalo, tak v dorostu vypukla eufo-
rie. Především semifinálové vítězství
nad třetiligovým prachatickým Heinz-
lem 4:3 mělo ty nejvyšší parametry.
Finále nad Peškem z Třeboně, 4:2
pak radost dovršilo.

Na obou turnajích se výsledkově ne-
ztratili ani další mládežníci oddílu.
Starší žactvo : Beneš Petr - 2. místo
ve čtyřhře, Malá Barbora 3. ve čtyřhře
a mixu, Michalisko David – Kuba
Lukáš 3. ve čtyř-hře. Dorost : Pavel a
Petr Benešovi 3. ve čtyřhře, Pavel a
Bára  3. v mixu a Bára 3. ve čtyřhře.
Dobře si vedou i muži v divizi, kraj-
ském  a okresním přeboru. O tom po
skončení sezony příště.

A ještě jedna dobrá zpráva nakonec.
Niedrtálský „orel“ Franta zakroužil nad
bělidelským komínem ve středu
18.března v 15,45.

Ferdinand Jiskra
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Významného výročí 300 let své exis-
tence se roku 2020 dožívá královský ná-
stroj kostela sv. Jiří v Blansku u Kaplice.
Třebaže v sobě obsahuje i některé mladší
součásti, řadí se mezi nejstarší docho-
vané na Českokrumlovsku. Ve svém pů-
vodním umístění ve vesnickém kostele
bude patrně nejstarším.

Se souhlasem patronátního pána hr. Bu-
quoye a s vědomím vrchního hejtmana v
Nových Hradech jakožto místního zá-
stupce vrchnosti uzavřel dne 29. dubna
1720 tehdejší farář P. František Oldřich de
Illing na blanenské faře s Josefem Rich-
terem, měšťanem a varhanářem v Linci,
smlouvu na stavbu varhan pro farní kos-
tel v Blansku. Varhanář se zavázal zhoto-
vit dobrý nástroj se šesti rejstříky, a sice
čtyřmi s píšťalami cínovými (v dobovém
označení Principal 4ʼ, Octav 2ʼ, Quint 1
1/2ʼ, Octav 1ʼ) a dvěma se dřevěnými
(Copl 8ʼ, Fletn 4ʼ). Přepravu dokončeného
nástroje měl zajistit objednavatel. Z ceny
170 zl. bylo u důchodního úřadu v Nových
Hradech v hotovosti vysázeno 130 zl. Po-
řízení varhan představovalo pro záduší
značnou investici.

Podle farářova listu vrchnímu hejtma-
novi z počátku listopadu téhož roku byl
nástroj hotov a dojednán jeho převoz na
místo určení. Je pravděpodobné, že se po
řádném sestavení a odzkoušení mohl po-
prvé rozeznít při vánočních obřadech kon-
cem roku 1720. Ze strany původce díla
byla patrně respektována určitá záruční
doba, neboť převzetí celé sjednané částky
u patronátního úřadu v Nových Hradech
potvrdil až 14. září 1722. V témže roce
také v plné výši prošla vydáními záduš-
ních účtů. Dodaný nástroj byl zcela zapla-
cen. Oproti znění smlouvy mohl
vykazovat určité odchylky (Copula 4ʼ,
Quinta 1 1/3ʼ).

V průběhu tří staletí samozřejmě nezů-
stal netknutý. V souvislosti s rozsáhlou
stavební činností, kterou prvotně zapříči-
nila náhrada poškozeného zaklenutí
novou klenbou chrámové lodi (1735 –
1740), zřejmě musel býti rozebrán. Vrátil
se pak na nově upravenou či vestavěnou
kruchtu, do pozměněného prostředí zba-
rokizovaného kostela, odlišného od toho,
pro něž byl projektován. Jeho samého se
dotklo několik dokladovaných úkonů, pře-
vážně snad charakteru údržby vlastního
nástroje či oprav měchů a jejich pohánění

pomocí řemenů. Při pohledu z kostela
varhanní skříň ozdobily řezby, ne nepo-
dobné těm na hlavním oltáři, zatímco kla-
sicistní váza na vrcholu může připomínat
úpravy z 19. století.

Co se podstatnějších zásahů týče, roku
1762 přibyla jedna nová píšťala, znamení
možného přeladění. To byl nástroj stále
ještě positivem, u kterého se při hraní
stálo. Roku 1815 ho na přání farníků v
Českém Krumlově usazený varhanář
Franz Jentschkes bratrem Josefem, oba
původem z jednoho ze středisek varha-
nářství – Králíků ve východních Čechách,
přebudovali ve skutečné varhany se zcela
novým pedálem (Octavbass 8ʼ), jehož
dřevěné píšťaly se opírají o západní stěnu
chrámu. Při souvisejících úpravách mj.
snížili a předělali hrací stůl pro ovládání
klaviatur vsedě. Stalo se tak díky dobro-
dincům, kteří též při díle vypomáhali a
majetnější z nich varhanářům poskytli u
sebe zázemí, i těm, kteří přispěli do
sbírky. Zřejmě větší opravu poté provedl
krumlovský varhanář Franz Jüstel (1847).
Během celkové obnovy chrámového inte-
riéru a jeho zařízení v poslední čtvrtině
19. století se roku 1891 dostalo na seří-
zení varhan a v roce následujícím i na je-
jich vnější renovaci. Avšak již roku 1899
musely projít nutnou dodatečnou opravou
varhanáře Fischpery.

Památný a v naší současnosti památ-
kově chráněný nástroj bohužel krutě po-
znamenaly rekvisice za 1. světové války.
V dubnu 1918 byly sebrány cínové pro-
spektové píšťaly o hmotnosti 14 kg, poz-
ději nahrazené zinkovými (Principal 4ʼ).
Nejvýše laděný rejstřík Octavu 1ʼzaměnila
Gamba 8ʼ(varhanář Šurát?). V převážně
jednotvárnou hnědí natřené, věky již po-
šramocené varhanní skříni se až na tyto
změny dle organologa dr. Víta Honysedo-
choval původní píšťalový fond, do něhož i
do připojených pedálových ozvučnic nyní
vhání vzduch elektromotor. Nástroj, který
dle tradovaného, jinak ale nedoloženého
podání prý kdysi rozezvučel W. A. Mozart,
hodnotí jako „jeden z nejcennějších a
zvukově nejpěknějších nástrojů v této ob-
lasti“.

Do mnoha dalších let lze blanenským
varhanám popřát, aby svými jemně laho-
dícími hlasy nepřestávaly při bohosluž-
bách, pobožnostech i jiných kulturních
příležitostech Boha chválit a lidské duše k
němu povznášet, těšit a hladit.

K 300. narozeninám varhan kostela sv.
Jiří v Blansku
PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D

Řím.kat. farnost pořádá k tomuto
výročí varhanní koncert Martina Ku-
báta. Pokud to okolnosti dovolí (nou-
zový stav), uskuteční se v neděli
26.4. od 17h v kostele sv. Jiří v Blan-
sku. Uslyšíme varhanní skladby če-
ského baroka. Sledujte, prosím,
plakáty a web farnosti: www.farnost-
kaplice.cz .

Pavel Šimák

300. výročí varhan

Společnost

Rozloučení
Rodina Kopúnova

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se 7. března přišli roz-
loučit s naším milovaným panem Ar-
noštem Kopúnem. 
Poděkování také patří pohřební
službě Maurenc za profesionální a
lidský přístup.

Poděkování 
p. Křivová s kolektivem 

Rádi bychom poděkovali Charitě
Kaplice pod vedením paní Ing. Žá-
čkové, která nám jako první dodala
ochranné roušky do Jednoty Kaplice
na kaplickém náměstí. 

Poděkování 
KIC Kaplice 

Chtěl bych poděkovat všem kaplic-
kým obchodům a prodávajícím
(Penny, Albert, Jednota, večerkám,
Teta drogerie a lékárnám), na které
byl vyvíjen velký tlak se zásobová-
ním prodejen a veškerému zdravot-
nickému personálu.
Moc Vám všem děkuji.
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Vzhledem k narůstajícími zůstatku
na účtu společenství se přítomní na
valné hromadě dne 29. 11. 2019 roz-
hodli jednohlasným hlasováním vyna-
ložit s částí finančních prostředků HS
takto :

75.000 Kč uvolnit jako částku na
část opravy střechy klubovny MS
Kaplice, 75.000 Kč uvolnit jako pří-
spěvek majitelům pozemků  spadají-
cích do honitby Kaplice ke zbudování
přírodních útočišť /remízků / pro zvěř
a ptactvo. Je uvažováno především o
výsadbě  skupin vhodných převážně
původních dřevin na pozemcích ho-
nitby. Konkrétní místa a rozsah re-
mízků vytypují v souladu s
vyjádřením majitelů pronajímaných
pozemků honitby členové MS Kaplice
během 1. poloviny roku 2020. Poté
budou informace o možnosti realizace
remízku na konkrétní pozemek pro-
brány s odborem životního prostředí
MěÚ Kaplice, s tím, že majitelé    po-
zemků dostanou během r. 2020 vyjá-
dření o možné výši a ev. termínu
zafinancování jejich záměru. Koncem
roku 2020 je  předpokládána reali-
zace výsadby. V dalších letech, pokud
budou mít vlastníci pozemků zájem a
bude HS s postupem souhlasit, bude
možná výsadba rovněž v rozsahu,
který bude umožňovat stav  financí
HS. Výše uvedený návrh nevylučuje
stávající možnost  úhrady nájmu ho-
nitby všem vlastníkům, kteří předloží
platné doklady o vlastnictví pronají-
maných pozemků honitby v časovém
horizontu za 3 roky zpětně. Kontakt
pro úhradu nájmu p.František Ondrá-
ček, Rozpoutí  10.

Dr. David Kubíček, Příční 302, Český
Krumlov 381 01 -  starosta  HS

František Ondráček, Rozpoutí 10,
382 42 -  pokladník  HS.

Zpráva honebního
společenství

Společnost

Václava Kubíčková Asi většina z nás by si přála zestárnout
doma, v prostředí, které je nám blízké a
kde se cítíme dobře a bezpečně. Bohužel
ne vždy je toto přání splnitelné, přede-
vším v důsledku zhoršujícího se zdravot-
ního stavu, který časem vyžaduje
celodenní pomoc druhé osoby. A právě
pro takové situace jsme tu my - Domov
pro seniory. Celkový rozsah činností v
rámci poskytované sociální služby je velmi
široký. Rádi bychom Vám jednotlivé ob-
lasti nabízených služeb postupně předsta-
vili. V úvodu Vás seznámíme se
základními informacemi ze sociální oblasti
a společně nahlédneme do problematiky,
která žadatele o službu a jejich rodiny za-
jímá obvykle nejvíce. Věříme, že zde na-
jdete odpovědi na nejčastěji pokládané
dotazy.

Hlavním posláním Domova pro seniory
Kaplice je poskytnout podporu a pomoc
seniorům se sníženou soběstačností, kteří
již nemohou žít ve svém přirozeném pro-
středí a potřebují pravidelnou péči. Sna-
žíme se o to, aby podpora a pomoc našim
klientů navazovala na jejich předchozí
běžný způsob života, směřovala k udr-
žení, případně rozvoji jejich schopností a
napomáhala jim při upevňování kontaktů
s rodinou a okolím.

Náš domov je příspěvková organizace,
kterou zřizuje Jihočeský kraj. Dle platného
zákona o sociálních službách máme regis-
trovanou službu „domov pro seniory“. Ka-
pacitou 54 lůžek se zařazujeme spíše do
zařízení rodinného typu, kdy se klienti i
zaměstnanci navzájem dobře znají.  Jsme
domovem, jehož služby využívají pře-
vážně obyvatelé okresu Český Krumlov a
v širším hledisku obyvatelé Jihočeského
kraje.       

Domov disponuje 18 jednolůžkovými a
18 dvoulůžkovými pokoji, každý pokoj je
vybaven sociálním zařízením. V současné
době 83 % klientely tvoří ženy a 17 %
muži, průměrný věk je 84,5 roku. O po-
třebnosti odborné celodenní péče svědčí i
fakt, že 3/4 našich klientů jsou příjemci
III. a IV. stupně příspěvku na péči. Posky-
tujeme péči 24 h denně.

Domov je celoročně plně obsazen. Uvol-
něné lůžko obsazujeme výběrem z pořad-
níku žadatelů. Při přijímání žadatele
zohledňujeme jeho zdravotní stav či soci-
ální situaci. Vzhledem k počtu žádostí,
které několikanásobně převyšují kapacitu
domova, je čekací doba obvykle delší. Do
té doby může klient využít služeb pečova-
telské či odlehčovací služby. V případě, že
by péči poskytovala rodina v domácím
prostředí, jsou částky příspěvku na péči
navýšeny z 8 800 Kč na 12 800 Kč ve tře-
tím stupni a ve čtvrtém stupni z 13 200
Kč na 19 200 Kč. V rámci naší poskyto-
vané služby nabízíme rodinám, které pe-
čují o své blízké doma, službu Půjčovna
kompenzačních pomůcek (např. elektro-
nicky ovládané polohovací lůžko, cho-
dítka, toaletní křeslo ap.).

Nejčastěji pokládané otázky

Kdy a jak si mohu zažádat o službu?
Pokud je Vám minimálně 55 let a Váš

zdravotní stav a sociální situace vyžaduje
pomoc druhé osoby. V takovém případě
vyplníte tiskopis Žádost o poskytování po-
bytové sociální služby v Domově pro se-
niory Kaplice a my už Vás kontaktujeme.
Formulář žádosti je dostupný jak u našich
pracovníků, tak v elektronické podobě na
našich webových stránkách www.domov-
kaplice.cz

Jaká je doba čekání, kolik evidujete žá-
dostí?

Záleží na akutnosti každé žádosti (tzn.
žadatel nemá zajištěnou péči nebo je péče
o jeho osobu pro rodinu již tak náročná,
že ji rodina nedokáže zabezpečit). Prů-
měrná doba čekání může být v řádu mě-
síců, ale i let, neboť v současnosti
evidujeme v pořadníku desítky neuspoko-
jených žádostí.

Kolik budu platit a za co?
Řídíme se platnými zákony, které stanoví

maximální částku úhrady za službu. Ta
činí 11 400 Kč a je v ní obsažena úhrada
ubytování a celodenní stravy. Stanovení
úhrady se odvíjí také od výše důchodu.

Příspěvek na péči si mohu nechat?
Tato dávka ze zákona náleží tomu, kdo

péči poskytuje, neboť je z ní hrazena péče
zdravotně ošetřovatelského personálu. V
rámci poskytované péče tedy náleží pří-
spěvek na péči nám jako poskytovateli, a
to v plné výši stupně, který Vám byl při-
znán. Pokud Vám dosud příspěvek nebyl
přiznán, sociální pracovnice Vám poradí,
jak o něj zažádat. Pokud již budete naším
klientem, veškeré řízení o příspěvku za
Vás vyřídí.

Je možné, aby za mě někdo druhý vyřídil
vše potřebné?

Poskytování naší služby může být zahá-
jeno za podmínky uzavření písemné
smlouvy. Pokud by toto nebylo možné
(neschopnost rozumět obsahu smlouvy
apod.), doporučujeme již během jednání
před uzavřením smlouvy zajistit si někte-
rou z forem zastupování druhou osobou
(opatrovnictví, plná moc apod.). Naše so-
ciální pracovnice Vám nebo Vašim blízkým
rádi poskytnou základní sociální poraden-
ství.

Z domova do Domova

Ivana Sládková
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V našich předchozích příspěvcích jste se
mohli dočíst, jak každý z nás zestárne
nebo bude nucen řešit péči o své blízké.
Nikdo z nás asi netušil, že se všichni bez
ohledu na věk staneme součástí kolosu
jménem Covid-19. Celý svět teď žije jedi-
ným tématem a tím, do jaké míry je ko-
ronavirem omezován. Nemůžeme žít, jak
jsme zvyklí, nemůžeme rozhodovat o
tom, co budeme nebo nebudeme dělat.
Téměř všichni se snažíme dodržovat
všechna omezení a opatření a čekáme

na výsledek.
Kromě vyčerpaných zdravotníků, poli-

cistů, hasičů, prodavaček a dalších tu ale
máme také klienty různých zařízení. U nás
v Domově probíhala série opatření již od
poloviny února. Naším hlavním úkolem
bylo, je a bude zajistit pro naše uživatele
ochranu zdraví, bezpečí a nerizikové pro-
středí.  Na začátku března jsme pro náv-
štěvy Domov zcela uzavřeli. Pro naše
obyvatele je to možná náročnější zkouška
než kdejaká nemoc. Pro starého člověka
je snad nejdůležitější být v kontaktu se
svou rodinou, s přáteli a každý den, kdy
jsou  „sami“ je pro ně nekonečný. V
dnešní době různých komunikačních tech-
nologií je relativně snadné alespoň mini-
mální kontakt zajistit. V našem Domově
využíváme vedle běžných komunikačních
prostředků také skype, což se setkalo u
některých seniorů nejprve s překvapením,
ale dnes už tuto možnost komunikace s

rodinou rádi využívají.
I naši klienti s koronavirem bojují – na-

příklad paní Hovorková usedla k šicímu
stroji a šije roušky pro zaměstnance a je-
jich rodiny. Pro nás je to pomoc, které si
nesmírně vážíme.

Přestože jsme byli nuceni spoustu aktivit
utlumit, snažíme se, aby naši klienti na-
stalou situaci nevnímali jako tragédii. Tě-
šíme se, až zase budeme moci společně
posedět s harmonikářem, zahrát si AZ
kvíz nebo třeba oslavit narozeniny.

Děkujeme všem, kteří nám v této době
nabídli jakoukoliv pomoc. Velmi si toho
vážíme.

Ježíškova vnoučata v Domově pro seniory

Fotbalový klub Spartak Kaplice sr-
dečně děkuje všem sponzorům, kteří
přispěli do tomboly maškarního plesu.
Výtěžek plesu bude použit na rozvoj
tělovýchovy a sportu mládeže v Ka-
plici. Zároveň děkujeme všem náv-
štěvníkům za vytvoření výborné
atmosféry a těšíme se na vás příští
rok!

Bohuslav Svoboda

Poděkování

Společnost

Ježíškova vnoučata – tak se jmenuje ce-
lorepubliková akce, kterou pořádá Český
Rozhlas. Zde v Kaplici se několik zastupi-
telů také do této akce zapojilo. Srdcem
celého projektu je paní Pavla Opekarová.
Oslovila ještě paní Vandu Károvou, Janu
Drdákovou, Jiřinu Kostkovou a pana sta-
rostu Pavla Talíře. Všichni se k ní nadšeně
přidali. Jako dárek od Ježíška si obyvatelé
Domova pro seniory Kaplice přáli divadelní
představení. Po domluvě v Domově pro
seniory vystoupila Českokrumlovská diva-
delní scéna, a to dne 29. února. Divadel-
níci fungují již od roku 1946 a současným
předsedou spolku je pan Jan Opekar. 

Představení se odehrávalo podle před-
lohy knihy Fimfárum Jana Wericha. Byly
zde k vidění scénky Lakomá Barka, Tři se-
stry a František Nebojsa. Před a po před-
stavení bavil seniory, kterých se sešlo cca
35, mladý člen divadelní scény hrou na
akordeon.  Všem obyvatelům se divadelní
představení líbilo a odměnili herce velkým
potleskem.

Poděkování Domova pro seniory Kaplice
“Jsme velmi rádi, že se nám dostává

podpory nejen na úrovni města, ale i  od
nich samotných, jako od soukromých
osob, kterým záleží na našich seniorech.
Děkujeme!” 

Život s rouškou

Domov pro seniory 

Stanislav Šebek

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

Spolucestující hledám na trasu Kaplice - České
Budějovice a zpět každý den včetně víkendu, tel.
608 859 044

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 5. čísla 20. 4. 2020 

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

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz. 
Redakční rada: Bc. Petra Švarcová, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor
Lukš, Mgr. Pavel Janota, Jana Kopúnová, Daniela Wimmerová, 

Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
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Poděkování
KIC Kaplice a 1Telka

Chtěli bychom moc poděkovat firmě
Bestclean (Vojtovi Borovkovi) za
sponzorský dar a to: dezinfekčního
gelu a dalších přípravků pro složky
Města Kaplice, hasiče, městskou poli-
cii, KIC Kaplice aj. Dále bychom chtěli
poděkovat firmě Kraetzer za
ochranné brýle a několik kanistrů
mýdla. Dále firmě Jouza union za ušití
ochranných roušek. Dále bychom
chtěli poděkovat všem firmám a všem
jednotlivcům za poskytnutí materiálů
pro ušití roušek. Nesmíme také zapo-
menout pochvalu pro všechny švad-
lenky, vietnamské komunitě, které
šily roušky i pro ostatní a ušily roušek
opravdu hodně. Dále děkujeme od-
boru Sociálních věcí a péče, Ledaxu a
Charitě Kaplice  za službu pro seniory
a handicapované osoby, kteří se v
této době opravdu nezastaví. Také
děkujeme všem občanům za dodržo-
vání všech opatření a doufáme, že
tato situace brzy pomine.
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V úterý 18. 2., to bylo hned po jar-
ních prázdninách, jsme se všichni z 1.
stupně moc těšili do školy. Čekal nás
totiž KARNEVAL. Spousta děti přišla v
krásných maskách a mohlo se začít.
Karneval byl v kulturním domě a při-
vítal nás FEŠÁK PÍNO a BOŃA BON-
BONA. Soutěžili jsme, tancovali a moc
jsme si to užili. Těšíme se na další
super akce. 

Karneval
Žáci ZŠ Fantova

Naposledy jsme o dění v naši mateřské
škole informovali v předvánočním čase.
Nyní už se všichni jistě těšíme na jarní
probuzení, ale přeci jen se ještě ohléd-
neme a i tímto prostřednictvím děkujeme
firmě Engel za sponzorský dar. Zaměst-
nankyně a zároveň maminky dětí z ma-
teřské školy předaly u vánočního
stromečku, do každé třídy sadu elektro-
nických Albi tužek s knihou. 

V únoru se to u nás po školce hemžilo
maskami a karnevalové veselí spolu s ko-
blížky ohlašovalo počínající období maso-
pustu. Na jaro jsme měli naplánovanou
řadu akcí: návštěva knihovny, hasičů a
planetária, ale vzhledem k nastalé situaci
musíme od těchto aktivit upustit.

Žádáme rodiče, aby nadále sledovali we-
bové stránky mateřské školy a případně
vývěsku před budovou, kde budeme in-
formovat o situaci. 

Vítáme jaro  

Kolektiv učitelek MŠ 1. máje 

Čtvrtého února uběhlo již dvě stě let od
narození naší významné spisovatelky Bo-
ženy Němcové. Po úspěšných projektech
k oslavám výročí narození Karla IV. a na-
posledy sametové revoluce, tak fanto-
vácký školní parlament přišel s nápadem
na projekt Božena 200.

Každá ze tříd na naší škole si vybrala ak-
tivitu nebo výukový materiál, který při ho-
dinách výtvarné výchovy, pracovních
činností nebo i v dalších hodinách spo-
lečně s vyučujícími připravila. Ve spojo-
vací chodbě, kam svoje výtvory pak
umístili, tak mají všichni naši žáci mož-
nost si o Boženě Němcové a jejím životě
a díle přečíst.

Na plakátech jsme se dozvěděli více o

spisovatelčině dětství, mládí a životě, ob-
jevily se i domněnky o jejím původu a ča-
sová osa, které obsahuje přehled
tehdejších událostí doby národního obro-
zení. Některé třídy se rozhodly, že se po-
kusí nakreslit ilustrace k jednotlivým
pohádkám a příběhům. Děti vyrobily i
malé modely pohádkových kulis, vytvořily
leporelo, malovaly portrét spisovatelky, a
dokonce i opravdu nadrozměrnou „pěti-
stovku“. Ale nejvíce překvapila 6. B, která
si připravila divadelní představení, které
pak předvedla v prvních třídách. Zástupci
školního parlamentu došli také vybrané
pohádky přečíst dětem do prvních tříd.

Na Fantovce jsme tak toto významné
výročí oslavili opravdu pořádně a všem,
kteří se do projektu zapojili, děkujeme.

Projekt Božena 200 na Fantovce 

Mgr. Petra Šauflerová 

Z kaplických škol

I v letošním roce slaví Fantováci několik
úspěchů v okresních a krajských kolech
vědomostních olympiád. V únoru postou-
pil z prvního místa do krajského kola z ně-
meckého jazyka German Glod a skončil na
krásném pátém místě. Míša Koubová z 9.
A uspěla ve velké konkurenci okresního
kola v českém jazyce a skončila na dru-
hém místě. Míša a podobně i Johanka
Včelová z 9. B, která získala fantastické
první místo v okresním kole ze zeměpisu,
měly postoupit do krajského kola. Bohužel
v momentální situaci nevíme, zda se na-
vazující krajské soutěže v letošním škol-
ním roce ještě uskuteční. 

Přesto soutěžícím moc gratulujeme!

Úspěchy ve vědomost-
ních olympiádách
Mrg. Veronika Zasadilová 
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