
Díky našemu fotografovi panu Vavříkovi
bychom se rádi podělili o nádherné foto-
grafie z okolí Kaplice. Karel Vavřík fotí ne-
jenom kulturní akce v Kaplici, ale také  se
specializuje na naši faunu a floru. Jeho
skvělé snímky dokáží nadchnout všechny
věkového kategorie. Na záběrech je
vidět... Zkuste uhodnout. :-)

Návrat jara do Kaplice
KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
celou společností

hýbe Covid-19 a vý-
znamnou měrou
ovlivnil, a ještě bude
ovlivňovat naše ži-
voty. Projevilo se to v

chodu města, které bylo různými na-
řízeními paralyzováno. Město jako ta-
kové se snažilo postupovat dle
pokynů vlády a příslušných minister-
stev. V mnohých případech byla ně-
která nařízení protichůdná, ale
dokázali jsme se s nimi vypořádat.
Pravidelně probíhají jednání krizových
štábů, které spolupracují s ostatními
obcemi v rámci ORP, ale i kraje. Nej-
důležitější informace jsou bezpro-
středně předávány prostřednictvím
veřejného rozhlasu a webových strá-
nek města. Nedílnou součástí jsou
pravidelné videokonference s hejt-
mankou Jihočeského kraje a starosty
měst a obcí. Po dennodenních urgen-
cích se podařilo krajskému úřadu po-
prvé distribuovat dezinfekční
přípravky v 1. polovině měsíce dubna.
Do té doby jsme byli odkázáni na
pomoc místní firmy BestClean spol. s
r.o. V. Borovky, která dodávala dezin-
fekci a v mnohých případech i jako
dar. Za to jí patří velký dík. Darova-
nou dezinfekci jsme poskytli např. lé-
kařům, obchodům, školám a ostatním
službám. Poděkování patří i občanům,
kteří dobrovolně šili roušky, rád bych
poděkoval i děvčatům z odboru soci-
álních věcí MěÚ Kaplice, které vyba-
vily nejen úřad, ale i ostatní obyvatele
města. Můj dík patří i obci Malonty,
jejíž obyvatelky nám taktéž v kritické
situaci velmi pomohly ušitými rou-
škami. Na posledním místě je třeba
poděkovat všem občanům, kteří bez-
pečnostní nařízení dodržují, a přispí-
vají tak k celkově nízké bilanci
nakažených. Jako poděkování všem
zainteresovaným chystáme společně
s některými podnikateli benefiční
koncert, na kterém by neměli chybět
nejen zaměstnanci integrovaného zá-
chranného systému, ale i pošt, ob-
chodů a dalších služeb. Zatím
nedokážeme odhadnout termín, ale
pevně věřím, že to nebude koncert
novoroční, ale podzimní.

S přáním pevného zdraví Váš sta-
rosta Pavel Talíř.

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXIV  / Květen 2020 / zdarma 



Vítání občánků 

Vážení rodiče,

vítání občánků dětí (občanů ČR) na-
rozených od září 2019 do konce února
2020, které bylo plánováno na květen
2020, bylo z důvodu nouzového stavu
přesunuto na podzimní měsíce roku
2020. Rodiče pozvaných dětí dosta-
nou včas pozvánku do poštovní
schránky.
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Rada města Kaplice na svém zasedání
dne 6.4. 2020 přijala usnesení č. 958,
kterým rozhodla o odložení platby nájem-
ného za pronájem nebytových prostor ur-
čených k podnikání všem fyzickým a
právnickým osobám, které provozují svou
výdělečnou činnost v pronajatých prosto-
rách v majetku města Kaplice, za měsíce
duben, květen a červen 2020 (netýká se
pronájmu garáží, garážového stání a pro-
nájmu, propachtování pozemků). Jako re-
akce na přijetí tohoto usnesení se objevují
názory, že toto rozhodnutí není vůči pod-
nikajícím osobám v Kaplici dostatečně
vstřícné a odpovídající situaci v jaké se v
současné době nacházejí.

Co vedlo radu města k tomuto rozhod-
nutí? V dané chvíli se jevilo a nadále jeví
jako nejrozumnější a nejoptimálnější jak
z pohledu majitele, tak z pohledu nájemce
pronajatých prostor. Rada města umožnila
fyzickým i právnickým osobám, které pro-
vozují svou činnost v pronajatých prosto-

rách na dobu 3 měsíců snížit jejich přímé
výdaje a zároveň tím vytvořila prostor pro
projednání a přípravu dalších případných
rozhodnutí, jakým může být např. i poža-
dované plné odpuštění platby nájemného.
Přestože pronajímání majetku města je v
kompetencích rady města, u přijetí výše
uvedeného rozhodnutí už tomu tak být
nemusí. Kritériem pro přijetí takovéhoto
rozhodnutí je hranice 20 000 Kč, kdy o
případném odpuštění nájmu v takovéto
výši již nemůže rozhodovat rada města.
Orgánem, který jej může přijmout je za-
stupitelstvo města. Roli v případném roz-
hodnutí o odpuštění nájmu ať radou či
zastupitelstvem může hrát i skutečnost,
jaká opatření budou v této otázce přijata
vůči podnikajícím osobám ze strany státu. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že při-
jetí usnesení rady města ze dne 6.4. 2020
není definitivním a konečným řešením
otázky platby nájemného v nebytových
prostorách v našem městě v souvislosti s
„koronavirovou krizí“ a orgány města se
touto otázkou na svých jednáních budou
nadále zabývat. 

Odložení platby nájemného za pronájem
nebytových prostor 
Za vedení města Mgr. Libor Lukš,
místostarosta města

Občanská komise města Kaplice

Informace pro občany

Kulturní akce  

Veškeré programy, které se bohužel
nemohly uskutečnit z důvodu nouzo-
vému stavu (Dva nahatý chlapi, Zde-
něk Izer: Na plný coole, Minipárty s
Karlem Šípem, muzikál Galileo aj.) se
přesouvají. Nové termíny budou dány
po ukončení nouzového stavu.

Divadlo Love...,sorry! a divadelní
pohádka O líných strašidlech se ruší.
Po otevření infocentra budou peníze
vráceny. 

O nových termínech Vás budeme in-
formovat po otevření infocentra nebo
na našich stránkách www.ikaplice.cz

Vážení příznivci turistiky a pohybu na
zdravém vzduchu. 

Vzhledem k zavedeným mimořádným
opatřením k zamezení dalšího šíření one-
mocnění COVID-19 se původně plánovaná
akce „Výstup na Hradišťský vrch s roz-
hlednou“ v termínu 8.5. 2020 ruší a její

konání se odkládá na neurčito. O novém
termínu konání akce budete včas informo-
váni.

Za pořadatelský tým se na brzké setkání
s Vámi v novém termínu a v plné síle těší
Ferdinand Jiskra, předseda Tj Spartak
Kaplice a Libor Lukš, místostarosta města
Kaplice.

Zrušení a odložení akce Výstup na Hra-
dišťský vrch s rozhlednou

Mgr. Libor Lukš, místostarosta
města
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Uzavírky

Most Netřebice ev.č. 3-117
Silnice I/3

Od 4.5.2020 do 1.10.2020  částečná
uzavírka, 1 jízdní pruh, do 3,5 t, pro-
voz řízen světelnou signalizací

Od 4.5.2020 do 1.10.2020 úplná
uzavírka nad 3,5 t, objízdná trasa
směr Český Krumlov 

Předpokládané úplné uzavírky 
Od 5.5.2020 do 10.5.2020
Od 19.7.2020 do 23.7.2020
Od 21.9.2020 do 23.9.2020

Informace pro občany

Provoz Městského
úřadu Kaplice od
20.4.2020

Úřední hodiny: 
Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00

Úřad lze navštívit v úředních hodi-
nách pouze po telefonické do-
mluvě. V tomto případě využijte
telefonní linku 380 303 100, kde bu-
dete přepojeni na jednotlivé zaměst-
nance. 

Žádáme občany, aby při vyřizování
svých záležitostí upřednostňovali pí-
semný, elektronický nebo telefonický
kontakt a omezili tak zvůj přímý kon-
takt s pracovníky i dalšími klienty
úřadu. Pokud bezokladně musíte úřad
navštívit, nezapomínejte na povin-
nost mít zakrytá ústa a nos rouškou,
šátkem apod., a dodržovat odstup
mezi osobami alespoň 2 m. 

Po vstupu do budovy použijte desin-
fekci. 

Pokladna městského úřadu je
uzavřena.

Případné platby provádějte převo-
dem na účet města.

Nezbytné informace k variabilnímu
symbolu a číslu účtu získáte na tele-
fonních číslech: 380 303 152, 380
303 154 popř. 380 303 119 nebo
na emailové adrese dagmar.cha-
loupkova@mestokaplice.cz. 

Město Kaplice nebude penalizo-
vat zpoždění v platbě místních
poplatků. 
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BOHOSLUŽBY - v
době nouzového
stavu

Poděkování 

Půjčovna elektrokol 

Římskokatolická farnost oznamuje,
od 27.4. se opět konají veřejné bo-
hoslužby v obvyklé časy, s tím že o
nedělích 3. a 10.5., kdy je počet
účastníků bohoslužeb omezen na 15
a pak 17. a 24.5 kdy bude možné se
sejít v počtu do 30-ti lidí, bude třeba,
aby se zájemci předem přihlásili -
nejlépe telefonicky P. Pavlu Šimákovi
na tel. 732 872 662, aby bylo možné
dodržet tento počet. Děkuji za pocho-
pení a přeji všem pevné zdraví a
pokoj v duši.

Informace pro občany

Pavel Šimák

Děkujeme městu Kaplice za podporu
a poskytnutí desinfekce pro naše te-
rénní sociální pracovníky.

Za Fokus České Budějovice, z. ú.
Mgr. Lenka Laugesen

Mgr. Lenka Laugesen

Poděkování 

chtěla bych poděkovat zástupcům
města Kaplice za poskytnutí látko-
vých roušek a desinfekce pro naše
pečovatelky. Vážíme si této podpory
a děkujeme, že nám pomáháte po-
máhat!

Mgr. Kateřina Sklářová, DiS.
Ledax o.p.s.

Od 1.5. 2020 budou pro Vás připravena
4 treková - horská kola + 2 silniční - seni-
orská kola. 

Objednávky kol pouze telefonicky na tel.
380 311 388, +420 773 823 006.

Dobu zapůjčení kol si domluvíte indivi-
duálně. Zdarma je pro Vás připravena tu-
ristická brožura s osmi zajímavými cíli
nebo Vám osobně poradíme.

Více informací naleznete na:
www.ikaplice.cz.

Půjčte si treková elektrokola

Kola značky Lectron mohou dosáhnout
dojezdu až 120 km (vše ale závisí na váze
jezdce, stylu jízdy a náročnosti terénu),
nosnost kola je max. 120 kg. Rám slitina
ALU. Hydraulické brzdy, 27 převodů Shi-
mano Alivio. Průměr kol 28".

Kolo je vybaveno LCD digitálním pane-
lem se 7 stupni asistence.

Toto crossové elektrokolo  je ideální pro
všechny druhy cyklistických výletů.

Kolo není vybaveno brašničkou na doku-
menty, ani prostorem pro rychlonabíječku.
V případě, že si ji budete chtít zapůjčit na
trasu s sebou, doporučujeme vzít si ales-
poň malý batůžek. Nosičem je kolo vyba-
veno. 

Půjčujeme elektrokola (nejen) pro
seniory

Poznejte Kaplicko za řídítky elektrokola.
Žádný kopec není překážkou, je jen na
Vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda
využijete některou z nabízených tras. S
možností dojezdu až 120 km se nemusíte
bát o vybití baterií, stačí šlápnout do pe-
dálů a motor se postará o ostatní.

Základní podmínky:

• Zapůjčení probíhá na základě předlo-
žení osobního dokladu a sepsání Smlouvy
o výpůjčce.

• Součástí zapůjčeného elektrokola je
plně nabitá baterie, GPS a zámek.

Celodenní půjčovné: 

Senior (55+) a ZTP: 200,- Kč/den
Ostatní: 300,- Kč/den
+ 1500,- Kč vratná záloha

Stravování v Ka-
plici

Slovanský dům, Náměstí 41, +420
770 158 131, 387 202 337 (okno na
výdej jídla)

od 9.00 je možné zakoupit koláčky a
kávu

od 10:OO do 14:00  hodin - obědy

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

Od 11.00 do 19.00 hodin, bez ví-
kendu

Pokračování na str. 5
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Stravování v Kaplici

• Cafe Pizza Pod Kostelem, Bělidlo
90, +420 721 038 459, +420  602
477 991(rozvoz, okno na výdej jídla)

Od 11.00  do 21.00 hodin 

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

Od 12.00 do 19.00 hodin

• 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 (okno na výdej
jídla)

Od 10.00 do 13.00 hodin

• Řeznictví u Krajňáků, Na Vyhlídce
530, +420 380 312 626, +420 777
735 192 (okno na výdej jídla, prodej
uzenářských specialit)

• Romeo´s burger, Horská 18, Tel.
+420 728 538 350 (okno na výdej
jídla, rozvoz)

Pondělí - neděle od 12.00 do 21.00
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 telefo-
nicky, pokud by měl ještě někdo jiný
zájem o tuto službu či potřeboval roz-
voz, neváhejte mne kontaktovat 773
823 006 Standa Trs, KIC Kaplice

Pro naše nejmenší 
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Poděkování 

Chtěla bych poděkovat mé kama-
rádce Ladislavě Sojkové, která ušila
300 roušek pro kaplickou lékárnu,
krumlovskou porodnici a LDNku.

Táňa Balcarová

Povídání s dobro-
volníkem

Rádi byste si s někým promluvili? Je
vám smutno?
Diecézní charita ČB vytvořila linku na
popovídání. 

KAPLIČÁCI, DĚKUJEME, ŽE JSTE
NÁM POMOHLI NAPLNIT MISKY

Pandemie, není pouze slovo skloňované
v posledních několika týdnech. A není to
ani hrozba pouze pro lidstvo. Ve velké
míře tato virová nákaza zasáhla také zví-
řata v lidské péči. Zoologické zahrady,
které jsou závislé na příjmech ze vstup-
ného a vzdělávacích programů se ze dne
na den ocitly bez možnosti příjmů.  S vy-
hlášením karantény přišla obrovská nejis-
tota a strach o přežití a udržení provozu
zoo. Muselo přijít rychlé řešení a hledání
způsobu pomoci.

Po zveřejnění informace o našem prob-
lému na fb stránkách nastala neuvěřitelná
reakce obyčejných lidí. Lidí jakými jste i
vy Kapličáci, lidí se srdcem na pravém
místě. Solidarity, pochopení a neskuteč-
ného entusiasmu, který jste projevili a za-
pojili se do sbírky uspořádané v Kulturním
informačním centru si nesmírně vážíme a
moc za ni děkujeme. Zazásobili jste nás
ovocem, zeleninou, piškoty, těstovinami,
oříšky, granulemi, pečivem a dalšími su-
rovinami, v takové míře, že už nemáme
obavy o přežití do ukončení karantény. Z

Kaplice k nám zamířil také vlek plný sena.
Společně jsme naplnili bříška všech zvířat.
K vašemu počinu se připojovali další
města, obce, firmy i jednotlivci.

Poměrně rychle jsme zareagovali na po-
žadavky další podpory a uvedli jsme do
provozu on-line prodej vstupenek zážitko-
vých programů. Z těchto příjmů doká-
žeme pokrýt náklady na specializovaná
krmiva /granule pro hrocha, antilopy, pri-
máty/ a také další provozní náklady.

Máme radost z toho, že mnoho zvířat zí-
skalo svého adoptivního rodiče a patrona.
To je další smysluplný způsob podpory
zvířat v zoo.

Navíc je potřeba podržet také naše
české dodavatele, se kterými spolupracu-
jeme dlouhou dobu a i oni se potýkají s
výrazným finančním problémem.

Hřeje nás na srdci pocit z toho, že jsme
ze získaných darů nemuseli nic vyhodit a
vše jsme stihli ukrmit, uskladnit a zužit-
kovat. 

DĚKUJEME, PŘEJEME VÁM HODNĚ
ZDRAVÍ A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V
ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ DVOREC.

Poděkování ZOO Dvorec

ZKO Kaplice -  U hřiště funguje v omeze-
ném provozu
Tým ZKO Kaplice - U hřiště

Zdravíme všechny! 
Přestože situace ohledně koronaviru je

stále vážná, tak naši čtyřnozí parťáci se
stále potřebují rozvíjet a učit se novým
kouskům, a proto se náš cvičák znovu
otevře! Musíme dodržovat některá ome-
zení kvůli nouzovému stavu, jako nošení
roušky a cvičit mohou pouze dva lidé s
dostatečným odstupem. Více informací

najdete na našich webových stránkách.
http://www.zkokaplice.cz 

Přejeme všem pevné zdraví a snad se
brzy uvidíme na dalších procházkách s
naším cvičákem. Poslední naše sociali-
zační procházka proběhla dne 22.2. 2020
a společně jsme vyrazili na zříceninu
hradu Louzek a to s 18 pejsky.
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Obyčejný jen do chvíle uvědomění si
skryté historie Kaplice v něm. Zaujme
již vystupující soubor Tělocvičné jed-
noty Sokola. Ano, již 2 roky po konci
2. sv. války město žije vlastní kultu-
rou. Dále pak místo konání. Pro nejen
současníky se jedná o bývalou soko-
lovnu v prostoru dnešního kina. 

Roztomilé je upozornění na vyhří-
vaný prostor. To nejzajímavější skrý-
vají jména. Režisér Jan Komenda je
známý žijící heligonkář. Divadelníky
Crkvu, Koblihu a Sysla je potřebné
doplnit manželi Josefem a Jarmilou
Mrzenovými, Janem Machem aj., je-
jichž někteří potomci jsou Kapličáci již
ve třetí a čtvrté generaci. No, není to
paráda!

Za plakát patří poděkování p. Milanu
Faltusovi a za informace starousedlí-
kovi Karlu Mrzenovi.

Obyčejný plakát

Mgr. Ferdinant Jiskra

Poděkování 

Charita Kaplice

Děkujeme 1TELCE, Městu Kap-
lice a Sboru dobrovolných hasičů
Velešín za pomoc v době nouzo-
vého stavu.

1TELKA darovala naší organizaci 10
litrů dezinfekce a zajistila možnost
nákupu dalších deseti litrů. Město
Kaplice nám věnovalo 5 litrů dezin-
fekčního gelu a 5 ks příručních dezin-
fekčních gelů do služebních vozidel
pečovatelské služby. Sbor dobrovol-
ných hasičů Velešín zdarma předal
našim pečovatelkám 6 ks ochranných
štítů.

Velmi si Vašich darů a vzájemné
spolupráce vážíme.

Události posledních týdnů spojené s ce-
losvětovou pandemií coronaviru prověřují
nejen materiální připravenost našeho
státu na tuto nečekanou situaci, ale i stav
celé naší společnosti a vzájemných mezi-
lidských vztahů. Nacházíme se v čase ob-
rovské zátěže jak na společenský a řídící
systém této republiky, tak na jednotlivce
a jejich hodnotový systém. V krizových si-
tuacích se zpravidla ukazuje pravá tvář
jednotlivých charakterů.

Touto cestou bychom proto rádi poděko-
vali kolektivu pedagogů ze Střední od-
borné školy strojní a elektrotechnické ve
Velešíně. Jejich nezištná pomoc k nám
přišla právě v oněch těžkých chvílích, kdy
naše síly i finanční prostředky cílené k boji
se současnou situací jsou velmi vypjaté a
každý náš krok musí být pečlivě zvažo-
ván. Iniciativa pedagogů Ing. Lenky Šíp-
kové, Ing. Miloše Vlasáka a pana ředitele
Ing. Bc. Milana Timka nás velmi překva-
pila a dojala. Vážíme si toho, že si v rámci
regionu vybrali právě náš Domov pro se-
niory Kaplice a prostřednictvím cca 30
dárců získali neuvěřitelnou částku 40.000
Kč! Můžete být na kantory ve Vašem
městě opravdu pyšní, neboť i v době, kdy
oni sami nemohou předávat své učitelské
poslání svým studentům, nechtěli jen ne-
činně přihlížet, ale rozhodli se pomáhat na

jiných místech. Tímto šlechetným gestem
prokázali, že mají srdce na pravém místě
a my za to děkujeme.

S mnoho okolními městy nás pojí dlou-
holetá spolupráce. Seniorům poskytujeme
naši službu

a těší nás, že o pobyt v našem zařízení
je velký zájem. Setkáváme se při různých
společenských akcích

a spolupracujeme i v oblasti kulturních
aktivit. Naše podněty se setkávají s klad-
nou odezvou  a podáním pomocné ruky.
Nejinak tomu bylo i v těchto náročných
chvílích, kdy v boji o zdraví nás všech, a
seniorů především, hledáme rychlou a
účinnou cestu k nejrůznějším ochranným
opatřením chránícím zejména ty nejkřehčí
z nás. Na místě je proto poděkovat také
zaměstnancům KIC Velešín, jmenovitě ze-
jména paní Haně Růžičkové, která poho-
tově reagovala na naši výzvu a pomoc
přišla obratem.

Děkujeme všem výše uvedeným oso-
bám a institucím, bez jejich invence by
tento skutek nevznikl. Velký dík patří i
dalším jednotlivcům z řad veřejnosti, pří-
znivců a přátel Domova pro seniory Kap-
lice, kterým není lhostejná současná
situace. Stále k nám přicházejí nové na-
bídky pomoci, ať v podobě finančního
daru či konkrétních pomůcek, které s jis-
totou najdou své uplatnění v první linii.
Jejich počin je pro nás důkazem, že svět
je stále ještě v určité rovnováze.

Poděkování domova pro seniory Kaplice

Mgr. Vladimíra Holczerová

Mohlo by se zdát, že na výživě v pokro-
čilém věku již příliš nezáleží. Však „ať si
babička dá“ nebo „dědeček už prostě tolik
jídla nepotřebuje“. Je tomu právě naopak.
Pokud má babička diabetes (cukrovku),
tak jí výtečným větrníkem s kakaem v
cukrárně rozhodně neprospějeme, a
pokud nám dědoušek zapomíná na jídlo a
horko těžko do něj dostaneme oběd ze
školní jídelny, též mu to na zdraví nepřidá.
Stáří je spojeno s mnoha rizikovými fak-
tory malnutrice, tedy špatného stavu vý-
živy. Patří mezi ně například zvýšený
výskyt nemocí, včetně těch chronických.
Organismus je tedy více namáhán a vy-
čerpáván. Dále je stáří spojeno s úbytkem
svalové hmoty, zhoršeným stavem
chrupu, sníženou schopnosti plánování a
nakupování stravy, zhoršenou funkcí
smyslových orgánů, zapomínáním. Shr-
nuto podtrženo, strava seniora bývá často
velmi jednotvárná, nutričně neplnohod-
notná a nedostačující. Špatná výživa při-
náší zhoršení celkového stavu organismu,
urychluje progresy nemocí a zvyšuje cel-
kové riziko úmrtí. Proto je třeba stav vý-
živy seniora pečlivě sledovat a zamezit
sníženému příjmu potravy i snížení její
pestrosti. Dále je třeba sledovat pitný
režim. Senioři mají sníženou schopnost
vnímaní pocitu žízně, to ale neznamená,
že by měli menší potřebu tekutin. I oni
potřebují minimálně 1,5 l tekutin za den,
samozřejmě s přihlédnutím na teplotu

okolí a tělesnou aktivitu. Přínosem je také
povzbuzení seniora k pohybu. Pravidelná
pohybová aktivita zpomaluje ztrátu sva-
lové hmoty, zlepšuje vápníkový metabo-
lismus a pozitivně působí na psychický
stav. Základem výživy by měla být mini-
málně tři plnohodnotná jídla za den. Ta by
tedy měla obsahovat jak zdroj sacharidů
a tuku, tak především zdroj bílkovin
(maso, mléko, luštěniny, vejce). A ještě
jednu poznámku si neodpustím. Cukrovka
je velmi vážné ač běžné onemocnění a je
důležité nepodceňovat její dopady na or-
ganismus a snažit se o co nejlepší kom-
penzaci. Proto je vhodné seniorům
přinášet při návštěvě nutričně hodnotnou
stravu, namísto různých sladkostí a deli-
kates. Ani „dia“ sušenky nejsou povětši-
nou nejlepší dar. Bývají plné nezdravých
tuků a dochucovadel. Lépe uděláme,
pokud doneseme ovoce, mléčný výrobek,
ideálně neochucený, uvaříme večeři nebo
prostě vezmeme našeho dědečka či ba-
bičku do restaurace na oběd a ještě to
spojíme s příjemnou procházkou. Na
závěr bych ráda povzbudila k zájmu o
stravování seniorů, sledování jejich jídel-
níčku a snahu udržet stav výživy v opti-
málním rozmezí nebo lépe v mezi mírné
nadváhy než podvyživené. Obezita patří
ale též k velkým strašákům a pohromám
pro celkový stav organismu. O tomto vel-
kém tématu ale třeba někdy samostatně.
Zajímejme se, ptejme se, mluvme. Oni o
nás také kdysi pečovali s láskou a pečli-
vostí. 

Výživa seniorů

Mgr. Tereza Slováková
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Halová sezóna kaplického atleta To-
máše Kratochvíla byla sice krátká, ale
velice úspěšná.  Zúčastnil se pouze tří
závodů. Začátek halové sezóny nebyl
ideální. Problémy s Achillovou šlachou
znamenaly měsíc a půl dlouhý trénin-
kový výpadek a Tomáše napadaly
myšlenky  halovou sezónu vynechat.

Po zažehnání zdravotních problémů
a měsíčním tréninku si zajel zaskákat
na Pražské přebory. Přestože skákal
pouze ze zkráceného  rozběhu, zá-
vody vyhrál a výkon ho utvrdil v roz-
hodnutí  v halové sezóně pokračovat.

Na halovém mistrovství ČR juniorů
v Ostravě již skákal z plného rozběhu.
Před zcela zaplněnou ostravskou
halou se Tomáš každým pokusem
zlepšoval a v 6. pokusu dolétl na
úctyhodných 740 cm. Tento výkon
znamenal nejen nový osobní rekord v
hale, ale i titul juniorského mistra ČR.
Tomáš nenechal nikoho na pochybách
o tom, kdo je nejlepším juniorským
dálkařem v ČR.

O týden později se Tomáš do Os-
travy vrátil. Konalo se zde halové
mistrovství ČR mužů a žen. Účast na
mistrovství si svými výkony zajistili
pouze tři jihočeští atleti. Tomáš se ani
mezi muži svými výkony neztratil. Ve
4. pokusu si opět vytvořil nový osobní
rekord – 741cm.  Ve vyrovnaném zá-
vodě s českým rekordmanem Rad-
kem Juškou vybojoval 2. místo a z
Ostravy přivezl do Kaplice stříbrnou
medaili.

Díky koronaviru se zatím neví, zda
se dočkáme atletické letní sezony,
nicméně Tomáš i nadále pokračuje v
přípravě. Doufejme, že až budete číst
tento článek, budeme všichni na
dobré cestě k překování k této krize a
brzy se život nás všech vrátí do sta-
rých kolejí .

Vladimír Kratochvíl

Ohlédnutí za halo-
vou sezónou 
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V rámci krizového
plánu ZŠ Školní 

Mgr. Pavel Petr

Na naší škole v rámci Plánu krizové
připravenosti probíhá od pondělí 23.
3. 2020 zajišťování péče o děti do 10
let pracovníků integrovaného zá-
chranného systému, kteří musí být
přítomni v zaměstnání a nemají jinou
možnost zajištění hlídání dětí. Nyní
jsou to děti zdravotnického personálu
Domova pro seniory Kaplice.
Děti jsou ve škole v malých skupin-
kách. Pedagogičtí pracovníci se jim
věnují, provádí různé zajímavé čin-
nosti. Pokud se jedná o malé školáky,
učitelé s nimi za pomoci moderních
technologií opakují školní učivo. S
menšími dětmi si učitelé hrají, pracují
se stavebnicemi, kreslí, případně i
zpívají.
Děti mají možnost využívat všechny
prostory školy, nejvíce se jim líbí v tě-
locvičně, kde se věnují nejen hrám,
ale i drobným sportovním aktivitám.
Vše probíhá za přísných hygienických
opatření (roušky, dezinfekce, mytí
rukou…). Kolem poledne děti odchá-
zejí do školní jídelny, kde pro ně a pro
dozorující učitele připraví kuchařky
chutný oběd.
Celá akce běží od 23. 3. 2020 a bude
fungovat do odvolání. Ohlasy na naši
práci jsou velmi kladné. A my máme
dobrý pocit, že pomáháme těm, kteří
za nás bojují v první linii a doslova
nasazují své životy. A za to jim děku-
jeme.

Mimořádná opatření vnesla do umělec-
kého školství mnohé komplikace a záro-
veň nové perspektivy a úhly vidění. Pro
vyučující, kteří od počátku nouzového
stavu vyučovali prostřednictvím médií,
nastalo nelehké období hledání co nejlep-
šího způsobu, jak žáky posouvat, motivo-
vat. Zároveň hledání hranice, jak v takové
době žáky obohatit a přitom je nepřetížit.

Posouvání hranic se dělo ještě v jiné ro-
vině, výuka přes Skype či WhatsApp byla
často sledována i rodiči, mladšími souro-
zenci, kantor tak vstupoval do domácností
a naopak žáci mohli nahlížet do pracoven
učitelů. Ani jedna strana na takovou ro-
dinnou výuku nebyla zvyklá. Někdy jsme
se i zasmáli: Když se žákyně omlouvala,
že bude na hodině naležato, protože musí
mít mobil na nabíječce.  Když jsem míjela
učebnu v téměř prázdné škole a zaslechla,
jak pan učitel zpívá, bouchá rytmus do
stolu a komentuje úryvky melodií… a při-
tom tam sedí sám a žáka poslouchá z po-
čítače. Když za zvukem hudebního
nástroje znělo cosi jako ventilace od akvá-
ria, na konci hodiny jsem se dozvěděla, že
si vedle brácha hraje hry (obdiv sourozen-
cům sdílejícím jeden prostor a schopným
se soustředit).

Každý vyučující si našel svou cestu k
žákům, reakce a technologické možnosti
žáků byly odlišné, práce učitele daleko pe-
střejší a obtížnější, než při prezenční
výuce. Poctivá práce učitele v tomto ob-
dobí vyžadovala daleko více energie a
tvůrčích schopností než tradiční výuka a
zaslouží si poděkování.

Pro všechny zúčastněné období ná-
ročné, ale nemáte pocit, že se zároveň
otevřel prostor a čas nacházet věci pod-
statné a věci lidské?

Důležité informace k další výuce:

Individuální výuka v ZUŠ začne v
týdnu od 11.5.

Kolektivní od 25.5. – zatím s omeze-
ními dle opatření vlády. 

Koncerty do konce školního roku budou
zrušeny, nebo přesunuty na jiný termín –
vyjma absolventských koncertů, které by
měly proběhnout po 8.6. s dodržením ak-
tuálních nařízení.

Sledujte, prosím, informace na
stránkách školy: www.zuskaplice.cz

Zájemcům o studium v ZUŠ :
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že pod-

mínkou přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání
talentové zkoušky a v současné situaci
není vhodné organizovat talentové zkou-
šky v mateřských školách, rozhodli jsme
se zorganizovat přijímání formou individu-
álních setkání – dítě, jeden rodič a peda-
gogové školy. Na každého uchazeče bude
vyhrazen přesný čas – prosíme o dodržení
termínu. Zájemci o výtvarný obor ať při-
nesou obrázky dle instrukcí na www.zu-
skaplice.cz

Talentové průzkumy proběhnou v bu-
dově Linecká č.p. 334: 

18.5. od 13.00 do 17.00 hodin (obor
hudební, výtvarný) 

20.5. od 13.00 do 17.00 hodin (obor
hudební, výtvarný, literárně dramatický)

Vyplňte si, prosím, předem elektronic-
kou přihlášku na webových stránkách
školy: http://www.zuskaplice.cz/priji-
mani_zaku.html

Rodiče, kteří neměli rezervaci termínu
jako součást přihlášky, budeme kontakto-
vat telefonicky, v nové verzi přihlášky již
bude i rezervace termínu. 

Základní umělecká škola informuje

Mgr. Anežka Opekarová

Učíme se společně – na dálku... 
Vedení a pedagogové ZŠ Kaplice, Školní 226

Nejen děti školou povinné, ale i my, uči-
telé a vedení školy, se musíme neustále
učit a získávat nové dovednosti, vědo-
mosti, kompetence a informace.

Již víc jak měsíc funguje na všech ško-
lách vzdělávání dětí na dálku, distančně,
většinou pomocí nových technologií. Ani
naše škola není výjimkou. Tento způsob
výuky klade vysoké nároky nejen na žáky,
ale i na jejich rodiče, babičky, dědečky,
tety… Společně usedají k počítačům nebo
notebookům a vypracovávají různé úkoly,
které jim učitelé v rámci „home office“
připravují a zasílají.

Všichni pedagogové se snaží pomocí
různých metodických portálů a společ-
ností, poskytujících možnosti vzdělávání a
procvičování učiva, usnadnit a podpořit
domácí vzdělávání svých žáků tím, že jim
zasílají odkazy na tyto webové stránky.
Také vytváří pro žáky nejen pracovní listy,
přehledy učebních látek a různé učební
programy, ale i např. videa, jak správně

psát písmenka v první třídě apod.
I pro nás, pro učitele, je to zcela nový

způsob výuky, který si postupně osvoju-
jeme a neustále hledáme nové, kvalitnější
a jednodušší cesty a způsoby tohoto vzdě-
lávání.

Podle nejrůznějších ohlasů a zpětných
vazeb jsme zjistili, že se žáci do výuky
pustili s vervou a zadané úkoly v drtivé
většinou plní svědomitě a zodpovědně. Za
což je chválíme.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat i
jejich rodičům a prarodičům, kteří jsou
jim velkou oporou při domácí přípravě a
mnohdy právě díky jejich přičiněním
mohou žáci celkem úspěšně pokračovat
ve svém studiu. Přejeme všem hlavně
pevné zdraví a dostatek sil ke zvládání
této nelehké situace. 

Držme si pěsti, navzájem se podporujme
a věřme tomu, že to vše společně zvlád-
neme!
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