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Slovo z radnice
Projekt Domu s chráněným bydlením v
Kaplici
covaný projekt, který vznikne rekonMgr. Pavel Talíř
JUDr. Vanda Kárová

Dne 10. června 2020 se uskutečnilo setkání zástupců města a ředitelkou Domova pro seniory v Kaplici Mgr. Vladimírou
Holczerovou a projektantem Domu chráněného bydlení ing. arch. Arnoštem Jankem. Místostarosta města Mgr. Libor
Lukš přivítal přítomné a seznámil všechny
se stavem přípravy výstavby Domu chráněného bydlení v Kaplici. „Charakter
Domu chráněného bydlení pomáhá dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením žít v co nejvyšší
možné míře běžným způsobem života
svých spoluobčanů. Dle individuálních potřeb klientů asistenti dopomáhají s péčí o
domácnost, přípravou jídla, sebeobsluhou, péčí o zdraví a poskytují podporu i v
dalších oblastech každodenního života.
Služba je vhodná pro klienty, kteří potřebují nízkou a střední míru podpory“, zdůraznil
místostarosta.
„Posláním
chráněného bydlení je co nejširší vytváření takových podmínek pro začlenění klientů do společnosti“, doplnila radní Pavla
Opekarová.
Pak už se slova ujal projektant ing.
arch. Janko. Předložil účastníkům rozpra-

strukcí domu, kde dříve sídlil Katastrální
úřad v Kaplici. V tomto objektu vznikne
celkem 14 lůžek pro klienty, a to 11 bytů
o různé velikosti. Dům bude plně bezbariérový. „Celý projekt předpokládám dokončit v polovině července 2020 tak, aby
na jeho základě mohly začít přípravné
práce“, řekl ing. arch. Janko. Paní Opekarová ocenila, že objekt je umístěn v centru města, a tudíž klienti budou mít
možnost zúčastnit se života ve městě a
nebudou z něho vyloučeni.
„V současné sobě je na kaplicku řada
osob, které by ubytování v Domě chráněného bydlení využily. Jedná se například o osoby s lehkou mentální retardací,
jejichž rodiče jsou již v pokročilém věku a
péči o tyto osoby již přestávají zvládat“,
doplnila ředitelka Domova pro seniory
Mgr. Vladimíra Holczerová. Komplexní péči
o klienty bude zajišťovat právě personál
Domova pro seniory v Kaplici. Její slova
potvrdila i vedoucí Odboru sociálních věcí
a péče MěÚ v Kaplici paní Mgr. Pavlína Bláhová. Všichni účastníci setkání se pak jednoznačně
shodli
na
potřebnosti
vybudování takovéhoto zařízení tohoto
typu a tím možnosti poskytnutí tohoto
typu sociální služby na kaplicku.

Vážení spoluobčané,
po několika měsících
se život ve městě
vrací do normálních
kolejí, stále v nás však
bude přetrvávat pocit
číhajícího nebezpečí v
podobě Covidu-19. Ten se natrvalo
usadil v našich hlavách včetně strachu z něj a tomu přispívají i mediální
výstupy o možnosti druhé vlny nákazy. Pokud se budeme chovat zodpovědně jako dosud, nic podobného
by se opakovat nemělo. Možná daleko
horší budou následky v oblasti ekonomiky, které se v každém případě promítnou i do rozpočtu města. I přesto
budeme v započatých investičních akcích pokračovat. V současné době
probíhají práce na opravě místní komunikace z Blanska do Mostek, kterou bychom rádi v budoucnu využívali
i jako cyklistické propojení okruhu
kolem Kaplice. Další navazující cestou
by měla být spojnice od čistírny odpadních vod směrem k Blanské kotlině, která byla již využívána jako
objízdná trasa v době rekonstrukce
mostu přes řeku Malši. Opravu komunikace přivítají i místní zemědělci,
přes jejichž pozemky si mnozí zkracovali cestu, a znehodnocovali tak porost.
V měsíci červnu jsme zahájili přípravné práce na sportovní hale u bývalé STS. Postupně zjišťujeme, že
stavby budované v 70. letech mají
své technické a materiálové nedostatky, které se nepříznivě promítly
do celkového neuspokojivého stavu
objektu (špatné izolace povrchů, zatékání do střešní konstrukce, nevhodný
materiál
v
nosných
konstrukcích aj.) Po odhalení těchto
nedostatků řešíme, zda vynaložené
prostředky do rekonstrukce budou
efektivní.
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
Školákům konečně začínají řádné
prázdniny, i když někteří si je udělali
už od března. I tak mají za sebou náročné období, zvláště pak žáci 9. ročníků, kteří dělali přijímací zkoušky
později a jinak, než bylo zvykem.
Další znevýhodnění byli maturanti, a
tak pevně doufám, že těch neúspěšných bude co nejméně. V každém případě přeji krásné prázdniny a
dovolenou nejen žákům, ale i všem
dospělým.
Váš starosta Pavel Talíř

Úhrada místních
poplatků
L. Čapková a L. Marková
Odd. poplatků
Vážení spoluobčané,

Rekonstrukce sportovní haly na Bělidle
Mgr. Libor Lukš
Všichni, kdo ke svému sportovnímu vyžití využívali sportovní halu na Bělidle ví,
že s postupem času bylo sportování v ní
stále komplikovanější a její obsazenost
tak postupně klesala až bylo nutné provoz
haly zcela přerušit. Vedle velmi neekonomického provozu byla hlavním důvodem
pro tento krok skutečnost, že hala postupně přestala splňovat i základní bezpečnostní
a
hygienické
podmínky
potřebné pro její využití.
V takovéto situaci se rekonstrukce haly
jevila jako nejoptimálnější řešení, jak její
provoz v budoucnosti plně obnovit. Cílem
rekonstrukce měl být takový rozsah prací
a oprav, aby hala opět splňovala nejen
výše uvedené podmínky a stala se kvalitním tréninkovým zázemím pro sportovní
oddíly v Kaplici.
Bouracími a následně stavebními pracemi byla rozhodnutím rady města pověřena společnost Technické služby Kaplice,
která v měsíci dubnu zahájila bourací
práce a přípravu staveniště.
Postup bouracích prací a odkrytí napří-

klad původní podlahy, či skladby střešní
krytiny bohužel postupně ukázaly, jak
velké problémy by pokračující rekonstrukce mohla přinést, a to nejen z hlediska ekonomického, ale z i hlediska
reálnosti provést potřebné opravy.
Postupně se tak stále více zejména na
kontrolních dnech vkrádala otázka, zda
rekonstrukci haly neukončit a původní
halu zbourat a na jejím místě postavit
halu novou, která by vedle perfektního
tréninkového zázemí splňovala i podmínky
pro sehrání soutěžních utkání ve sportech,
které mají v Kaplici tradici.
Právě na základě závěru z posledního
kontrolního dne bylo na pondělí 22.6.
2020 svoláno pracovní jednání zastupitelstva města. Zastupitelé se sešli přímo na
staveništi a po zhlédnutí a vyhodnocení situace jednoznačně rozhodli doporučit radě
města, aby svým rozhodnutím zastavila
práce na probíhající rekonstrukci a aby
začaly být realizovány kroky vedoucí k demolici stávající haly a k výstavbě haly
nové. Rada města pak na svém jednání v
pondělí 29.6. 2020 rozhodla o realizaci
doporučených kroků.

pokud ještě nemáte zaplacené poplatky za odpad, psa, služby k hrobovému místu a nájem pozemků,
můžete tak letos výjimečně učinit do
30.9.2020.
Platit lze bankovním převodem na
účet č. 0580009369/0800 (je nutné si
vyžádat variabilní symbol na tel.čísle
380 303 152) nebo v hotovosti či platební kartou na MÚ v kanceláři č.307,
2. patro.
Děkujeme za pochopení vzniklé situace.

Prodej knih
V našem infocentru jsme pro vás začali prodávat 2. díl nové kniky o Kaplici. Také by jsme Vám rádi nabídli
spoustu dalších knih a brožur. Přijďte
se na ně podívat do našeho infocentra.

Provozujete kotel na pevná paliva?
Pozor, revize není kontrola
Energy Centre České Budějovice
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které
jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s
odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou
povinnost pravidelné kontroly kotle a
hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc
korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé
tři roky zkontrolovat jeho technický stav.
Jelikož se tato povinnost týká všech
zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým
příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění,
vztahuje se tato povinnost i na některá
krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.

Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů primárně
nesouvisí s bezpečností jejich provozu.
Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle,
řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i
co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou
povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu.
Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva),
který může obsahovat doporučení týkající
se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí
přerušit či ukončit provoz kontrolovaného
zařízení. Tento doklad je nutné uschovat
a na požádání předložit obecnímu úřadu s
rozšířenou působností.
Více na www.ikaplice.cz
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Hřiště u ZŠ Fantova září novotou
Mgr. Libor Lukš
Možná si někteří vzpomenou, jak v minulosti z původního škvárového povrchu
hřiště vyrůstaly malé stromky a hřiště
bylo v té době vlastně nepoužitelné. V
roce 2006 došlo k první významné úpravě
povrchu hřiště, kdy škvárový povrch byl
nahrazen asfaltovým a hřiště bylo využíváno pro hodiny tělesné výchovy nebo na
něm probíhala školní kola dopravní soutěže cyklistů.
Potřeba další rekonstrukce povrchu byla
vyvolána snahou o ještě větší využití tohoto hřiště, kdy asfaltový povrch nebyl
úplně ideální například pro dnes i v našem
městě velmi populární florbal.
Dnes hřiště nabízí díky novému modernímu povrchu, novému oplocení a novému
vybavení
ideální
venkovní

podmínky nejen pro tento sport, ale i pro
basketbal, minikopanou a volejbal.
Celkové náklady akce byly 1 676 448 Kč
a na rekonstrukci se podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
931 858 Kč. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., závod SPORTOVNÍ STAVBY. Samotné rekonstrukci
hřiště předcházely úpravy v podobě obnovy opěrné zídky a odvodnění plochy v
ceně 393 000 Kč společností Pokrývka
s.r.o.
V současné době si nové hřiště užívají
zejména žáci z Fantovky a v plánu je ještě
osazení stěn budov ochrannými sítěmi.
Plné využití je plánováno se začátkem nového školního roku. Spolu s vedením
školy hledáme cesty, jak tento krásný
sportovní areál zpřístupnit nejen žákům
školy, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

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 Shimano Alivio. Průměr kol 28".Kolo je vybaveno LCD digitálním panelem se 7 stupni
asistence.
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 pedálů a motor se postará o ostatní.

Městská knihovna a její pobočky
jsou přes prázdniny otevřené bez
omezení 😊.
14.7. 2020 od 12.00 do 17.00
hod.
POJĎTE DĚTI NEVÁHEJTE, KE
KNIHOVNĚ POSPÍCHEJTE...
Co vás čeká???
•
Zábavné úkoly
•
Luštění
•
Překážková dráha
•
Malování na chodník
Těšíme se na Vás v knihovně.

Vstupenky Miroslav
Donutil

Půjčovna elektrokol
Připravili jsme pro Vás 4 treková - horská kola + 2 krosová kola + 2 silniční - seniorská kola.
Objednávky kol telefonicky na tel. 380
311 388, +420 773 823 006.
Více informací naleznete na:
www.ikaplice.cz.

Městská knihovna

Od 1.7. 2020 Vám můžeme nabídnout nová krosová kola Lectron 2020
Jedná se o krosové kolo s průměrem kol
28”, které je vybaveno LCD digitálním panelem s 9 stupni asistence. Kolo dosahuje
dojezdu až 150 km (závisí na stupni asistence).
Základní podmínky:
• Zapůjčení probíhá na základě předložení 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, 350,- Kč/den
+ 1500,- Kč vratná záloha

Prosíme všechny, kdo si zakoupil lístky na představení pana Donutila, které se neuskuteční, aby
se dostavili do infocentra - VRACÍME PENÍZE.
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Z kaplických škol

Žáci z Fantovky mezi seniory
Mgr. Julie Olejníčková Ph.D.
Žáci z Fantovky se zapojují již druhým
rokem do projektu neziskové organizace
Mezi námi, o.p.s., která podporuje setkávání lidí všech generací. Pravidelně jsme
se setkávali s babičkami a dědečky v Domově seniorů v Kaplici až do té doby, než
do našich aktivit zasáhla pandemie koronaviru.
Proto bychom se rádi ohlédli za našimi

mezigeneračními schůzkami, na kterých
jsme si společně povídali, vyráběli, hráli a
zpívali a dali možnost jak dětem, tak seniorům navázat užší vztahy a nová přátelství, přestože obě generace dělí někdy i
90 let.
Děkujeme všem aktivním žákům, seniorům, ale i personálu z Domova seniorů v
Kaplici, že jsme si mohli užít pár hezkých
setkání a těšíme se, že budeme pokračovat i příštím školním roce.

Fantovka v čase korony
Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy
Od 11. března se školní svět otočil nohama vzhůru. Učitelé zasedli k počítačům
a děti měly konečně důvod říkat, že nemohou od počítače, protože se učí. Z domácností se staly třídy a pokusné
laboratoře, v nichž každý hloubal v oborech jim blízkých. Řada rodičů i prarodičů
zavzpomínala na školní léta a znovu se
vrátila o mnoho let zpátky, aby z paměti
vyšmátrala vyjmenovaná slova, trojčlenku, husitské bitvy či značku hliníku,
který se mimochodem odstěhoval do
Humpolce. Naštěstí s pozvolným uvolňováním opatření se i dveře naší školy postupně otevřely nejdřív žákům 9. ročníků,
poté žákům 1. a 2. stupně. Mnohým chyběli po dobu distanční výuky nejen spolužáci, ale i jejich paní učitelka a paní
vychovatelka. Bohužel, pravidla byla neúprosná, do skupin po patnácti se všichni
nevešli, a tak někteří zůstali doma a byli
v kontaktu s ostatními třeba prostřednic-

tvím aplikací Škola v Pyžamu nebo Teams.
Ti, co přišli do školy, zažili školu hrou, protože po dlouhé izolaci v kruhu nejbližších
se nedalo najet do běžného školního režimu. Hygienická opatření byla docela přísná, děti musely sedět v lavicích po
jednom, při pohybu ve třídě a škole nosit
roušku, často si mít či dezinfikovat ruce,
ve frontě na oběd dodržovat rozestupy…,
přesto můžeme říct, že vše zvládly na jedničku s hvězdičkou. A jedničkami jsme nešetřili ani při závěrečném hodnocení na
vysvědčení. I když to možná budou jedničky poslední, poctivá práce musí být
oceněna. V mnohých případech se zintenzivnila i komunikace s rodiči, které domácí
výuka stála hodně času a sil. Za to jim
patří velký dík, neboť dobře víme, že nejtěžší je učit děti své. Poslední zvonění je
za námi a před námi čas skutečných
prázdnin, které si po tomto nelehkém období všichni zaslouží.

Ohlédnutí za jarem
a očekávání léta
MŠ 1.máje,771 Kaplice
Po nelehkém období, které jsme
všichni společnými silami zvládli
ustát, začala naše mateřská škola 25.
května fungovat v neomezeném režimu, ale s hygienickým opatřením.
Děti se na vzniklou situaci velmi
rychle adaptovaly a jejich veselé švitoření a hry nám pomohly vytvořit ve
školce opět příjemnou atmosféru.
Závěr května byl již tradičně spojený
se zápisy nových dětí, i když vše tentokrát probíhalo bez přítomnosti rodičů. Nemohli jsme bohužel realizovat
den otevřených dveří, ale protože
jsem si vědomi toho, jak je návštěva
prostředí v doprovodu rodičů ještě
před zahájením předškolní docházky
důležitá, rozhodli jsme se umožnit
prohlídku školky v posledním srpnovém týdnu - tedy 26. srpna od 10 do
11 hodin. Následující den se pak sejdeme s rodiči nově přijatých dětí na
třídní schůzce, abychom se připravili
na vstup do dalšího školního roku co
možná nejlépe. A jak se říká, něco
končí a něco nového zase začíná –
nezbývá než se rozloučit s předškoláky, na které už čekají školní lavice,
nové dovednosti a kamarádi. Ze
sponzorského daru od Truhlářství Michala Vaněrky jsme dětem přichystali
knížky s příběhem, ve kterém se ony
samy stanou hlavním hrdinou a
budou tak mít památku na roky strávené ve školce. Na zahradě budou
nakonec za přítomnosti rodičů slavnostně ošerpováni a my doufáme, že
jsme jim vystavěli pevné pomyslné
základní kameny do dalšího vzdělávání a výchovy.
Závěrem chceme poděkovat všem,
kteří nám pomohli s dodržováním
pravidel a hygienických opatření. Vážíme si toho, že jsme k sobě byli
vstřícní a ohleduplní.
Léto a s ním i prázdniny se nezadržitelně blíží a pro nás i pro děti snad
bude tato část roku náhradou za jaro,
časem rodinných výletů a setkávání.
Během prázdnin máme tento rok otevřeno od 17. do 28. srpna.
Těšíme se na setkání v září a přejeme léto plné skvělých zážitků
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Všechno zlé je k
něčemu dobré
Mgr. Jana Kopúnová, SOŠ a SOU
Kaplice
V této nelehké „corona“ době jsme
opravdu nezaháleli. Nejen, že online
výuka jela v plném proudu, ale pracovalo se i na vylepšení prostředí
školy, aby se v dalším školním roce
měli studenti na co těšit. Díky Městu
Kaplice máme nejen nové dveře do
učeben, ale především zrekonstruovanou počítačovou učebnu, a to naprosto z gruntu. Nová podlaha, nové
osvětlení, nová elektroinstalace. Z finančních prostředků výzvy OP VVV
Šablony II jsme učebnu vybavili novými počítači a interaktivní tabulí.
V plném nasazení jela i výmalba,
kterou si zasloužily nejen chodby, ale
též učebny v obou budovách. Na domově mládeže se rekonstruují některé pokoje a společenská místnost
pro naše studenty ze vzdálenějších
oblastí.
A co bude dál? V rekonstrukcích a ve
vylepšování budeme pokračovat. V
blízké době nás čeká rekonstrukce
kotelny, v dalším školním roce zateplení budovy SOU.
Pokud nám budou schváleny dotace
a granty, o něž máme zažádáno, zrenovujeme odborné dílny, technickou
učebnu a vybudujeme super moderní
kuchyňské a barmansko-baristické
studio pro obor Kuchař-číšník.
Máte-li chuť se k nám přijít podívat,
neváhejte nás kontaktovat.

Z kaplických škol
Škola v době korona-pandemie
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy
Jak to vidí žáci 3. A
V pondělí 25. 5. 2020 se některé děti z
prvního stupně vrátily do školních lavic.
Jak vnímaly a vnímají dobu koronavirové
epidemie?
Když pan ředitel 10. března 2020 vyhlásil, že od dalšího dne nebudeme chodit do
školy, většina z nás se radovala.
Najednou se ale uzavřely obchody, restaurace, kina, bazény, dětská hřiště a
nikam jsme nesměli. Do obchodů s potravinami se mohlo až od deseti hodin, museli
jsme
mít
roušku,
rukavice,
zachovávali jsme odstup dva metry, často
jsme si myli ruce a používali desinfekci. To
všechno proto, abychom se nenakazili nemocí Covid19.
Leckdo z nás se doma nudil, ale u někoho bylo zase naopak veselo. Někteří z
nás museli doma víc pomáhat. Dostávali

jsme mailem úkoly, se kterými nám pomáhali rodiče, posílali jsme si fotky domácích mazlíčků. Často jsme si mezi sebou
telefonovali a často jsme chodili do přírody. Nemuseli jsme brzo vstávat, byli
jsme víc s rodinou a někteří se taky ale
víc hádali se svými sourozenci. A málo
jsme se scházeli s babičkou a dědou.
Teď už jsme zase konečně ve škole. Sedíme po jednom v lavicích, které od sebe
musí být daleko, takže máme ve třídě
málo místa. Nemůžeme se ani pořádně
obejmout, jen v rouškách. Ve třídě nás
nesmí být víc než 15, to nám vadilo, tak
paní učitelka napsala dopis panu ministrovi a byla kvůli tomu i s panem ředitelem v televizi. Těšili jsme se na sebe.
Jsme upovídaní, aktivní, rozjaření, každou
chvíli tancujeme, vymýšlíme vtípky, jsme
zkrátka „happy“. Škola je nej, jsme super
třída. Ať žáci z druhého stupně litují, že do
školy nešli.

Co si myslí žáci 1. stupně o distanční
výuce
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy
„Přibližně sta dětí z naší školy jsme se
zeptali a tady jsou jejich nejčastější odpovědi na otázky týkající se života ve škole
v době prvního rozvolňování opatření
kvůli koronavirové pandemii.“
Když byla naše škola uzavřená, děti nejčastěji doma slýchaly, že se mají jít učit,
ať si nezapomenou udělat všechny úkoly
a něco si přečtou, aby už sakra vypnuli tu
televizi a připravovali si věci do školy, že
se nemají válet v posteli, nebejt furt na
tom telefonu, „pohlídej brášku, hele, přišly úkoly“ ….
25. května se část prvostupňových průzkumníků dostavila před školu, většina s
veselou náladou, část se strachem, několik jedinců prožívalo „dost stres“, měli
však něco společného – deštníky, kapuce
a mokré boty, po dnech slunného jara, lilo
jako z konve.
A doma od toho dne slýchají něco jiného. Nezapomeň si roušku. Pořádně si
myj ruce! Neboj se. Měj roušku! Poslou-

chej paní učitelku. Jdi spát, zítra jdeš do
školy!!! Nos roušku, když jdeš z lavice.
Doma se teď po dětech stýská nejvíc domácím mazlíčkům, babičkám a hlídacím
tetám, sem tam rodičům, některým starším sourozencům, ale také postelím, plyšákům, hračkám a taky jídlu!
Dezinfekce skoro všem dětem smrdí
jako u doktora, někomu připomíná vodu
„do stěračů“, odlakovač na nehty, jiní cítí
plyn, alkohol nebo alkoholické nápoje od
vína až po pivo a rum, vůně byla přirovnána i k paprice, chilli, okurce, růži i bylinkám.
V jednom se děti naprosto shodly. Bezva
na tomhle způsobu školy je pro ně to, že
se nedávají domácí úkoly. A když si mydlí
ruce před obědem – pořádně, pečlivě,
podle návodu – myslí někteří na to, že
mytí pomůže. Ten koronavirus se pěkně
splachuje pryč a nebudou ho mít a honí se
jim hlavou, že až tohle skončí…
Na závěr vybíráme jedno připomenutí,
které se mezi odpověďmi objevilo:
RADOST A ÚSMĚV NA TVÁŘI.
Určitě tam všude je, jen zatím překrytý
rouškou.
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Z kaplických škol

Základní umělecká škola informuje
Mgr. Anežka Opekarová, ZUŠ Kaplice
Ráda bych představila letošní absolventy
ZUŠ Kaplice. Celkem absolvovalo 31 žáků.
Dvanáct žáků na pobočce ve Vyšším
Brodě (jsou představeni ve Zpravodaji

Při omezeném provozu školy a nařízeních MŠMT byla absolutoria realizována
formou interních absolventských koncertů
(do ZUŠ je nařízením MŠMT zakázán
vstup veřejnosti) nebo formou koncertu
mimo školu pořádaného rodiči. Škola plánuje ještě tzv. Odložené absolventské
koncerty v podzimních měsících – na kterých budou mít absolventi možnost sdílet
slavnostní příležitost s rodiči a blízkými.
Za uspořádání výstavy prací absolventů

V.Brod), a 19 žáků v Kaplici.
Vzhledem k limitu počtu znaků ve zpravodaji a velkému množství absolventů,
nemohu uvést kompletní seznam žáků,
studovaných předmětů a jejich vyučujících. Ten naleznete na stránkách ZUŠ
Kaplice: www.zuskaplice.cz

výtvarného oboru, bych ráda poděkovala
Městské knihovně Kaplice. Výstava potrvá
do konce srpna.
Poděkování za dlouhodobou přípravu,
spolupráci a vzájemnou podporu patří
žákům, vyučujícím i rodičům. Nutno poznamenat, že letošní absolventi i jejich
učitelé měli z důvodu pandemie přípravu
na absolutorium v mnoha ohledech těžší
než jindy, ale všichni se s nastalou situací
„poprali“ velmi statečně.
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Sport, turistika

TJ Cíl Kaplice

A mohlo být i lépe!
Ferdinand Jiskra

Jindra Vávrová
Program
2020

na

měsíc

červenec

7. 7. 2020, z Mirkovic do Velešína
12 km, autobusem od školy v 8:20 do
Mirkovic. trasa: Mirkovice – Jílkův
mlýn – Mojné – Záhorkovice – Skřidla
– Velešín, autobus v 13:05
14. 7. 2020, z Rožmitálu na Š. do
Omleničky, 10 km, autobusem od
školy v 10:00 do Rožmitálu na Š.,
trasa: Rožmitál na Š. – Močerady –
Zahrádka - Omlenička, autobus v
13:25

I těmito slovy lze hodnotit nejlepší sezonu v 70leté historii stolního tenisu u
mužů. Důkazem je pohled na tabulky soutěží. Třetí místo „A“ týmu v divizi (skóre
198:80, body 58), první místo „B“ týmu v
krajském přeboru (skóre 176:65, body
51) a „C“ týmu v okresním přeboru (skóre
298:98, body 65) hovoří za vše. Sedmé
místo též v okresním přeboru „D“ týmu,
jež je z poloviny složeno z žáků, odpovídá
výkonnosti. Lepší bilance skončivšího ročníku 2019/20 měla být u prvního mužstva
v divizi, kdy nebýt organizačního a výkonnostního škobrtnutí v druhé polovině soutěže, tak se postoupilo do národní třetí

ligy! Na výsledcích „A“ a „B“ mužstva se
podíleli tito hráči: Míra Janošťák, bratři
Pavel a Petr Benešovi, Jarda Procházka,
Milan Růžička, Pavel Beneš st., Zdeněk
Kmoch, Kamil Kuchta a Jarda Pospíšil.
Samotná přerušená o pokračovaná sezona končí poslední červnový víkend soutěžemi dorostu a staršího žactva tzv.
TOPem, kterého se zúčastňuje 10 nejlepších chlapců a 8 dívek podle bodů získaných na turnajích kraje. Z našeho oddílu
to v dorostu budou bratři Benešové a ve
starších žácích, kdy se hraje na stolech
herny Spartaku, Beneš Petr, Michalisko
David, Kuba Lukáš a Malá Barbora.
A tak sportu a Vám všem Zdar!

21. 7. 2020, Z Rejt do Dolní Pláně
9 km, autobusem od školy v 8.20 do
Rejt, trasa: Rejty – Střítež – Dolní
Pláně – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně,
autobus ve 13:25
28. 7. 2020, z Bujanova do Kaplice,
10 km, autobusem od školy v 10:00
do Bujanova, trasa: Bujanov - po
žluté - Zdíky - lesní cestou - Kaplice
Hráči „A“ a „B“ týmu, zleva Mirek Janošťák, Milan Růžička, Kamil Kuchta, Petr
Beneš, Pavel Beneš ml. a Pavel Beneš st. Chybí Jaroslav Procházka a Zdeněk

Pozvánka
Blanka Vaněčková a Nikola Klečková

Jak to bylo u poutníků

Motokrosový areál Blanská Kotlina
Kaplice Vás všechny srdečně zve na
naše 1. letošní závody. V NEDĚLI
5.7.2020 se bude konat MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU. V čem bude
tento den výjimečný aby jste dorazili
? Nejen, že uvidíme největší špičkové
jezdce u nás, ale dorazí k nám i lídři z
MISTROVSTVÍ SVĚTA Z Red Bull KTM
factory teamu.
Nenechte si ujít tento souboj!

Jitka Adámková

ZAČÍNÁME
v 7:45 volnými tréninky
9:30 pokračujeme
tréninky
12:40
jezdců

zahájení

a

kvalifikačními

představení

13:00 odstartujeme první rozjíždky
Pojďte nám pomoci vytvořit skvělou
atmosféru pro jezdce a podpořit je!
Občerstvení bude otevřené a připravené Vás hostit celý den.
Těšíme se na Vás

Na první pololetí roku 2020 jsme měli
spoustu plánů, ve kterých jsme byli trochu přibrzděni 😉. Ale přeci jen jsme něco
uskutečnili a nasbírali pár (věřím že kladných) zážitků.
Do poloviny března probíhaly pravidelné
schůzky oddílů Poutníci a Kadeti. Koncem
června jsme se rozloučili se školním
rokem – udělali jsme si zmrzlinový pohár
a zahráli si pár oblíbených her.
V zimě o pololetních prázdninách jsme
vyrazili do Plzně. Jeli jsme vlakem, spali
jsme v tělocvičně jedné z plzeňských základních škol, ale hlavně – byli jsme se
podívat v zoo, celou sobotu jsme si užili v
Techmánii a také jsme si zahráli bowling.
V červnu vyrazili naši Kadeti
na 1.poutnický vandr. V pátek
odpoledne se sešli v Benešově nad Černou, kde přespali. A pak už je čekala 3-

dílná pěší túra do Kaplice – v sobotu přes
Slepici na Sokolčí, v neděli pak na hrad
Pořešín a nakonec v pondělí do naší kaplické klubovny. Vařili si na ohni, spali pod
širákem i na hradě, trmáceli se vedrem i
celodenním deštěm.
na brigádu, na které připravovali
táborovou základnu Hamr na Třísově na
letní prázdniny – uklízeli, připravovali
dřevo apod.
S Poutníky se také na Hamr chystáme a to už v září . . . moc se těšíme.
Také se těšíme na prázdniny a na náš
letní tábor v Borovanech.
A ještě malé poděkování p.Staníkovi a
p.Kraetzerovi za vstřícnost a ochotu, kterou projevili našemu spolku.
Přejeme dětem úžasné prázdniny a
všem krásné léto.
POUTNÍCI KAPLICE z.s.
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Společnost

Paliativní péče v Domově pro seniory
Ivana Sládková
Vývoj je přirozenou součástí života,
mění se technologie, trendy i pohled na
stáří a umírání. Od doby, kdy umírající
trávil své poslední chvíle v kruhu svých
milovaných, nechal si zavolat kněze, přijal
svátost nemocných, rozloučil se a zemřel
doma, až po úplný opak v době rozvoje
urbanizace.Umírající byl přemístěn do nemocnice, kde byl sice obklopen profesionální zdravotní péčí, ale při umírání byl
sám. Nyní se však poskytování paliativní
péče vrací zpět do rodiny (ty jsou podpořeny státem – PNP, terénními službami –
ošetřovatelská i hospicová služba).Sociální služby se vrací ke kořenům a tak se
opět klade velká pozornost na rodinu a
její důležitost v posledním okamžiku lidského života. Paliativní péče se poskytuje
pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu.Cílem je zmírnit bolest a další
strádání, zachovávat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
V Domově pro seniory Kaplice považujeme paliativní péči za nezbytnou součást

poskytované služby. Naši zaměstnanci
jsou v této oblasti pravidelně proškolováni, zároveň zde funguje na velmi dobré
úrovni služba pastorační péče, včetně individuálních návštěv kněze či pastoračního asistenta. Umírání je přirozenou
součástí života každého z nás. To, aby člověk mohl strávit konec života doma, mezi
svými blízkými, se zachováním maximální
míry důstojnosti, bez bolesti a ve smíření
se svým životem, je naším velkým posláním a dlouhodobým cílem.

2. ročník výstavy Senior - foto
Jitka Papežová
Spolek aktivních seniorů vás zve na již
2.ročník výstavy Senior-foto v kaplické
kino- kavárně .
Výstavu jsme vytvořili ve spolupráci s
Krajskou radou seniorů. Uvidíte fotografie,
které byly vybrány z nejlepších příspěvku
fotografů z celých Jižních Čech, které tematicky zahrnují obrázky z celého světa.
Jsou zde také zachyceny významné krajské sportovní i kulturní akce seniorů v
kraji.
V neposlední řadě zde pak kapličtí aktivní senioři také připravili ukázky ze své
bohaté činnosti ve výstavních vitrinách.
Navzdory koronaviru, který celou akci
trochu zkomplikoval se nám podařilo sestavit zajímavou ukázku toho, co se děje
v našem městě.
Výstava potrvá do konce července .
Přijďte se podívat , a k tomu všemu se
ještě nabízí příjemné posezení s dobrou
kávou a vínečkem v kaplické kinokavárně.
Pokud naši výstavu navštívíte, nezapomeňte na komentář do návštěvní knihy
na výstavě.

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 kompletní zařízení na výrobu černobílých fotografií. Tel. 721
148 807
Prodám byt v ČB v ulici Plzeňská.
Cena 2.390.000,- Kč. Tel. 722 101 900
Prodám starší nábytek (válendy
atd.) + věci z vetešnictví (obrazy
atd.) ve Chvalšinách. Tel. 722 101 900
Prodám rodinný dům se zahradou
na klidném slunném místě. Cena
3.590.000,- Kč. Tel. 722 101 900
Koupím rodinný domek (byt) 2+1 a
více k rekonstrukci v ČK nebo okolí.
Cena 1.500.000,- Kč. Tel. 722 101 900
Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré
předměty nebo celou sbírku a pozůstalost. Tel: 722 777 672

Montáž voda - topení plyn

Milan Cvach
———————
•Montáž tepelných čerpadel ,,NIBE“
•Montáž rekupirací
,,ZEHNDER“
•Montáž a výměna
plyn. kotlů
•Dotace zelená úsporám
Kontakt:
Trhové Sviny
+ 420 728 678 397
milancvach@seznam.cz

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČO 245941,
tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76. Uzávěrka 8. čísla 20. 7. 2020
Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, lucie.smolenova@mestokaplice.cz.
Redakční rada: Jana Otrsinová, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor
Lukš, Mgr. Pavel Janota,Jana Kopúnová, Daniela Wimmerová,
Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár.
Internetová verze: www.mestokaplice.cz
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků a neodpovídá za gramatické a stylistické chyby přispěvovatelů.
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Červenec 2020
1.7.2020 středa 19:00 komedie
MALÁ LEŽ
Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky Billi a její svérázné čínské babičky Nai Nai. Rodina se rozhodne zatajit
babičce pravdu o jejím zdravotním stavu. Jak to
ale udělat, aby Nai Nai nebylo podezřelé, že jí z
ničeho nic chtějí v Číně navštívit příbuzní z celého světa? Vystrojí se svatba!
Vstup 100,- Kč
2.7.2020 čtvrtek 19:00 komedie
#JSEM TADY
Když se slavný francouzský šéfkuchař zčistajasna rozhodne vyrazit na druhou polokouli za
tajemnou dívkou, kterou poznal na internetu,
pak je jasné, že může jeho příběh skončit všelijak. Věhlasný francouzský šéfkuchař Stéphane
(Alain Chabat) žije poklidným životem a má
všechny důvody, proč se cítit spokojeně.
Vstup 110,- Kč
5.7.2020 neděle 16:00 pohádka
FRČÍME
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve
kterém se představí dva elfští teenageři, kteří
se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili,
zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Vstup 100,- Kč
5.7. 2020 neděle 19:00 komedie (dabing)
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“
a jejich tři hlavní tváře včetně představitele učitele se znovu sešli u jednoho filmu a natočili
spolu jiskřivou komedii Téměř dokonalá tajemství. Na společné večeři se sejde několik párů a
po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i
telefonáty budou ten večer sdílet...
Vstup 120,- Kč
8.7.2020 středa 19:00 komedie
MALÁ LEŽ
Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh Newyorčanky Billi a její svérázné čínské babičky Nai Nai. Rodina se rozhodne zatajit
babičce pravdu o jejím zdravotním stavu.
Vstup 100,- Kč
9.7.2020 čtvrtek 19:00 dokumentární ČR
MEKY
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky.
Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh,
tempo, emoce a překvapení. Energický filmový
portrét Meky představuje populárního zpěváka
z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, v
nečekaných souvislostech i s humorem.
Vstup 120,- Kč
12.7.2020 neděle 16.00 dobrodružný
JEŽEK SONIC
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. A protože o legendách
se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž
bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku...
Vstup 100,- Kč

12.7.2020 neděle 19.00 komedie
3BOBULE
Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a
Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a
majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily
a momentálně žijí odděleně.
Vstup 120,- Kč
15.7.2020 středa 19:00 dokumentární ČR
MEKY
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky.
Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh,
tempo, emoce a překvapení. Vstup 120,- Kč
16.7.2020 čtvrtek 19:00 komedie (dabing)
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“
a jejich tři hlavní tváře včetně představitele učitele se znovu sešli u jednoho filmu a natočili
spolu jiskřivou komedii Téměř dokonalá tajemství.
Vstup 120,- Kč

26.7.2020 neděle 19:00 rodinný (dabing)
MULAN
Když čínský císař vydá nařízení, že jeden muž
na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.
Vstup 130,- Kč
29.7.2020 středa 19:00 životopisný
HAVEL
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z
nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla
z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.
Vstup 130,- Kč
30.7.2020 čtvrtek 19:00 dokument
K2 VLASTNÍ CESTOU
Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet, aby svému vztahu dodali novou
energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a
spěje k zániku.
Vstup 120,- Kč

19.7.2020 neděle 16:00 pohádka ČR
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela
nových Kutilských trampotách! Série příběhů,
která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých.
Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade
jablka ze stromu?
Vstup 100,- Kč
19.7.2020 neděle 19:00 rodinný (dabing)
LASSIE SE VRACÍ
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací
na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho
dlouhosrsté kolie.
Vstup 110,- Kč
22.7.2020 středa 19:00 komedie
#JSEM TADY
Když se slavný francouzský šéfkuchař zčistajasna rozhodne vyrazit na druhou polokouli za
tajemnou dívkou, kterou poznal na internetu,
pak je jasné, že může jeho příběh skončit všelijak.
Vstup 110,- Kč
23.7.2020 čtvrtek 19:00 životopisný
HAVEL
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z
nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla
z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák.
Vstup 130,- Kč
26.7.2020 neděle 16:00 pohádka (dabing)
VZHŮRU ZA SNY
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má
podobu nekonečných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že
každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režséra svých snů?
Vstup 120,- Kč

3.7.2020 pátek 21:30 komedie ČR
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Vstup 100,- Kč
4.7.2020 sobota 21:30 dobrodružný
JUMANJI: NEXT LEVEL
Vstup 100,- Kč
10.7.2020 pátek 21:30 pohádkový film ČR
ZAKLETÉ PÍRKO
Vstup 100,- Kč
17.7.2020 pátek 21.30 komedie ČR
SAMOTÁŘI
Vstup 100,- Kč
24.7.2020 pátek 21:30 komedie ČR
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
Vstup 100,- Kč
25.7.2020 sobota 21:30 dokumentární
AFRIKOU NA PIONÝRU
Vstup 100,- Kč
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Červenec a srpen
2020
13.srpna 2020 čtvrtek 20:00

3. července 2020, pátek od 19.00 hod.

STUDIO DELL ARTE - FAUST
Kavárna Kap Café

10. července 2020, pátek od 19.00 hod.

JIŘÍ SCHELINGER MEMORY
BAND
Kavárna Kap Café
11.července 2020 sobota 20:00

DĚDEK BAND – ROCK AND
ROLLY
Bluesrocková kapela, která je složená z
rockových veteránů Vám zahraje
převzaté i vlastní písně.
Prostranství před KD Kaplice
Vstup 100,- Kč

18.července 2020 sobota 20:00

BUBENICKÁ SHOW
Jedinečná skupina mladých bubeníků
složená z profesionálních hráčů a
studentů konzervatoře. Budete mít možnost prožít jedinečnou
bubenickou show, která vám utkví v
hlavě a nabije vás pozitivní energií.
Prostranství před KD Kaplice
Vstup 150,- Kč

ROZMARNÉ LÉTO NA POŘEŠÍNĚ
S Janem Potměšilem a Jakubem Špalkem. Otevřeme říční lázně Antonína
Důry s molem i terasou, na náměstí přitáhne vůz kouzelník Arnoštěk, napne provaz a představení může začít…
Hrad Pořešín
Vstup 330,- Kč
14. srpna 2020, pátek od 17.00 hod.

DIVADLO SUD
Kavárna Kap Café

19. srpna 2020 středa 20:00

PAVEL ŠPORCL S CIMBÁLOVOU KAPELOU GIPSY WAY
ENSEMBLE
„Výjimečný svět modrých houslí“ Řadou
technicky extrémních skladeb z „cikánského“ repertoáru prolínají chytlavé i
melancholické filmové melodie, a nádherná Piazzollova modlitba Ave Maria, při
níž se tají dech. Pavel i kapela hrají jako
o život a podle průvodních reakcí publika
se zdá, že by si koncert rovnou dali ještě
jednou.
Kulturní dům Kaplice
Vstup 380,- / 350,- Kč
22. srpna 2020 sobota 17:00

24. července 2020, pátek od 18.30 hod.

DOUBRAVANKA

Kavárna Kap Café

Tradiční repertoár dechové hudby i moderní skladby nejrůznějších žánrů.
Prostranství před kulturním domem
Vstup 80,- Kč

ČD BAND

30. července 2020, čtvrtek od 17.00
hod.

STUDIO DELL ARTE „Dlouhý,
široký a bystrozraký“

28. srpna 2020, pátek od 18.30 hod.

DIVA GILEA

Kavárna Kap Café

Kavárna Kap Café

1.srpna 2020 sobota 20:00

TLUSTÁ BERTA A
(AC/DC REVIVAL)

29.srpna 2020 sobota 20:00

ROCK BAND

Svým repertoárem a kvalitní muzikou si
získali a zaujali široké publikum různých
věkových kategorií. Jejich hudební portfolio totiž zahrnuje nejen hity z 80. a 90.
let, ale zařadili i pěkné kousky ze současnosti ba i v anglickém jazyce.
Prostranství před kulturním domem
Vstup 100,- Kč
7. srpna 2020, pátek od 18.30 hod.

FONTANELA

Kavárna Kap Café

AC/CZ

Nejsvěžejší AC/DC tribute kapela kritiky
uznávaná jako nejlepší v ČR. Můžete se
těšit na 90 minutovou show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně
interpretací.
Rocková kapela z Jindřichova Hradce,
jejíž tvorba se bude líbit všem příznivcům skupiny Kabát a podobných uskupení. Tlustá Berta hraje svůj vlastní
repertoár s českými texty. Její vystoupení jsou energická a živá…
Městský park Kaplice
Vstup 250,- Kč

strana 12

strana 13

strana 14

strana 15

strana 16

