
V souvislosti s vývojem koronavirové
krize a s vyhlášením nouzového stavu ob-
novil v pondělí 5.10. 2020 svou činnost
Krizový štáb ORP Kaplice. Na svém prv-
ním obnoveném jednání se krizový štáb
sešel ve složení starosta a místostarosta
města Kaplice, ředitel územního odboru
Český Krumlov Policie ČR, velitel požární
stanice Kaplice, vedoucí KIC Kaplice a pra-
covníci krizového řízení města Kaplice. 

Krizový štáb projednal aktuální opatření
platná od pondělí 5.9. 2020 a jejich dopad
na život a dění v našem městě, zejména
v souvislosti s pořádáním kulturních akcí.
Zástupci policie a hasičského záchranného

sboru informovali krizový štáb o své ak-
tuální činnosti a přijatých opatřeních v
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Na závěr krizový štáb projednal situaci ve
školských zařízeních zřizovaných městem
Kaplice. Krizový štáb projednal způsob
distribuce ochranných osobních pomůcek
v podobě respirátoru FFP2 pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkům v škol-
ských zařízeních na území ORP Kaplice a
přijal závěr, kterým vyzve ředitele a ředi-
telky mateřských a základních škol v Ka-
plici k zasílání pravidelných informací o
případném výskytu koronavirové nákazy
ve svých zařízeních. Krizový štáb by se do
ukončení jeho činnosti měl scházet pravi-
delně jednou týdně. 

Krizový štáb ORP Kaplice obnovil svou
činnost
Mgr. Libor Lukš, místostarosta
města

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
ač se nacházíme ve

velmi složité době,
přesto se daří dokon-
čovat různé investiční
akce. Mezi jednu z
nich můžeme zařadit

rekonstrukci Základní umělecké školy
Kaplice, v níž došlo v posledních le-
tech k obnově vnitřních prostor se
sálem pro koncerty a sborovou
výuku, byla opravena fasáda a dvorní
prostory k venkovní výuce. Návrh
zpracovala zahradní a krajinná archi-
tektka Ing. Lenka Marcínová, která je
autorkou řady úprav venkovních pro-
stranství v našem městě, například i
hřbitova. Pozitivní ohlasy sklidila ko-
vaná vstupní brána, která pomyslně
uzavírá dvorek pro uměleckou tvorbu.
V ZUŠ už nás čeká jen oprava střechy
a tím bude završena celá rekon-
strukce objektu.

Dalším opraveným prostranstvím
dle návrhu Ing. Marcínové je Farské
náměstí, kde byla provedena rekon-
strukce inženýrských sítí a zároveň s
tím i uspořádání celé křižovatky. Paní
architektka se ve svých návrzích
snaží ozelenit vnitřní prostory města
tak, aby byly přívětivé nejen jejím
obyvatelům, ale i všem návštěvníkům
Kaplice. Více se dozvíte v jejím článku
v tomto zpravodaji.

I v nepříhodné době pro společen-
ský život se podařilo zrealizovat vý-
stavbu kapličky zasvěcené svaté
Anně v zahradě areálu Domova pro
seniory Kaplice. Na jejím financování
se podílely obce a města, jejichž oby-
vatelé jsou v tomto zařízení umístěni,
např. Český Krumlov, Větřní a samo-
zřejmě Kaplice.

Napříč celou republikou nás trápí
rostoucí počty nakažených Covidem-
19, který se nevyhýbá ani našemu
městu. 

Pokračování na str.2

Mgr. Pavel Talíř
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V pátek 16.10. 2020 proběhlo další za-
sedání krizového štábu ORP Kaplice, jehož
činnost byla obnovena v souvislosti s opě-
tovným vyhlášením nouzového stavu v
naší republice. Krizový štáb se sešel ve
stejném složení jako v pondělí 5.10. 2020
a navíc byly na zasedání přizvány zástup-
kyně Odboru školství a mládeže a Odboru
sociálních věcí a péče, protože právě je-
jich kompetencí se týkaly některé probí-
rané záležitosti. 

Krizový štáb se zabýval aktuální epide-
miologickou situací na území ORP, včetně
počtů aktuálně nakažených a hospitalizo-
vaných. Tyto údaje jsou denně sledovány
a vyhodnocovány.

Dále bylo konstatováno a připomenuto,
že stejně jako při první vlně byla aktivo-
vána školská zařízení, která jsou předur-
čena pro péči o děti zaměstnanců
pracujících u složek IZS, ve zdravotnictví,
či v sociálních službách. V současné době
tuto možnost využívá 12 žáků. Na základě
výzvy krajského úřadu byla vybrána zá-
ložní školská zařízení. 

Dalším bodem jednání bylo na základě
pokynů z manuálu vydaného MV vytipovat
vhodný objekt, do kterého by v případě

nařízené karantény či izolace mohly být
umístěny osoby bez přístřeší či osoby vy-
kázané ze společné domácnosti. Bylo na-
vrženo několik objektů, z nichž jeden byl
nakonec vybrán a po potřebných úpra-
vách bude připraven k případnému vy-
užití.

Krizový štáb se rovněž zabýval otázkou
služeb občanům v podobě nákupů potra-
vin, dovozu obědů či vyzvednutí léků.
Bylo konstatováno, že prozatím pro po-
skytnutí těchto služeb mají dostatečnou
kapacitu poskytovatelé sociálních terén-
ních služeb Charita Kaplice a společnosti
Ledax a ICOS. Potřebnou pomoc jsou při-
praveny poskytnout také pracovnice Od-
boru sociálních věcí a péče, na které se
občané mohou v případě potřeby obrátit.
Tato informace včetně kontaktů je uveřej-
něna na webových stránkách města.

Na závěr bylo konstatováno, že bude po-
řízen generátor ozónu, který bude plně
využit k provádění dezinfekce určených
prostor, jako jsou školy, poliklinika, pro-
story MÚ a podobně.

Další zasedání krizového štábu je naplá-
nováno na pátek 23.10. 2020, kdy by kri-
zový štáb měl pracovat i s informacemi a
závěry ze zasedání krajského krizového
štábu, které se uskuteční ve středu 21.10.
2020.

Opět zasedal krizový štáb ORP Kaplice

Mgr. Libor Lukš, místostarosta
města



Slovo z radnice

Pravidelně zasedá krizový štáb s ak-
tuálními informacemi o počtu nakaže-
ných, projednává případná opatření,
která se dotýkají života všech občanů
města. 

I přes tuto nelehkou situaci proběhly
volby do krajského zastupitelstva s
průměrnou volební účastí 35%. Dnes
již víme, že byla uzavřena koalice ve
složení ODS, KDU-ČSL + TOP 09,
ČSSD a Jihočeši 2012 včele s MUDr.
Martinem Kubou. Ustavující zastupi-
telstvo bylo naplánováno na 29. 10.
2020. Od této chvíle máme novou
vládu nad Jihočeským krajem. Přeji
si, aby vedení kraje bylo našemu
městu nakloněno jako doposud,
neboť máme připraveny projekty (ob-
chvat města, dům chráněného byd-
lení), na jejichž financování by se měl
Jihočeský kraj podílet.

S přáním pevného zdraví v čase du-
šičkovém Váš starosta Pavel Talíř
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Kaplice je pro mě osobně moc důležité
místo. Mám ji, stejně jako krajinu kolem,
uloženou hluboko v sobě ještě z dob, když
jsem prožívala své dětství ve Vyšším
Bodě, nedaleko odtud.

Později v dospělosti jsem pak měla opět
možnost se s ní zblízka potkat. Pamatuji
si, jak mě v roce 2012 oslovila paní
Štrbačková (dnes Chaloupková) a nabídla
mi spolupráci.   Tehdy mi okamžitě naská-
kala husí kůže po celém těle - a bylo roz-
hodnuto.

Kaplice, míním tím město i lidi zde žijící,
jsou mými velikými učiteli. Během těch
8mi let, kdy jsme zde s úžasnými lidmi z
městského úřadu začali provádět změny
a tvořit její otevřenější přátelskou a laska-
vou tvář, se změnila k nepoznání. Mám
radost, jak teď kvete a září, jak je sebe-
vědomá a spokojená, jak se mění i lidé,
kteří zde žijí, jak se kdysi ušmudlaná Po-
pelka mění na krásnou princeznu, kterou
mají všichni rádi a obdivují se jí a jak teď
i ostatní města a obce chtějí být jako ona. 

A přitom recept je poměrně jednoduchý
- uvědomit si na začátku, že tak, jak člo-
věk utváří prostor, tak i zpětně prostor
utváří člověka, že jsou v neustálém kon-
taktu, ovlivňují se, učí se navzájem, uka-
zují si své chyby i úspěchy. A dále pak je
nutné a nezbytné, a to platí jak pro ve-
řejný prostor, tak i pro samotné lidi, ukli-
dit si v sobě a kolem sebe, uvědomit si co
a jak chci, upravit místo pro volně ply-
noucí energii, která bude putovat stejně
jako čistý a průzračný proud vody. A pak
pomalu nastoupit cestu k uskutečnění zá-
měru  - být volně plynoucí bytostí nese-
nou oním proudem s vidinou změny v
jakémkoliv dalším okamžiku, být uvol-
něný a reagující na změny s lehkostí a ra-
dostí.

Mým cílem je napomáhat a vést při vy-
tvoření takového prostoru a prostředí, kde
energie volně plynou. Mým úkolem je
mluvit o tom, že prostor a energie pro-
středí mají na každého člověka nepřed-
stavitelně silný vliv. "Duch formuje
hmotu" a tímto způsobem utváříme kaž-
dou myšlenkou a zejména každým vyřče-

ným slovem skutečnost. A podle toho,
jaký každý z nás je, vytváří prostředí
kolem sebe a potažmo i ovlivňuje další lidi
kolem sebe. V Kaplici lidé tyto myšlenky
přijali za své a teď už tvoří toto nádherné
městečko sami. Skláním se před vámi
všemi a jsem vděčná, že mohu být sou-
částí tohoto dění.

Tady na dvorku-zahradě umělecké školy,
bylo mým cílem dle již vyslovených prin-
cipů, vyčistit a změnit místo z uzavřeného
dvora, přísně odděleného od ulice zdí a
masivními vraty, na laskavou zahradu,
která bude vítat, poskytovat ochrannou
náruč, ale která především umožní, aby
tudy svět vplynul s každým přicházejícím
žáčkem do zdí umělecké školy, zde byl
emocemi a myšlenkami lidí změněn a
obohacen a poté opět vypuštěn s odchá-
zejícím žáčkem do ruchu ulice. Tato za-
hrada je pak jakýmsi bodem, kde je
možné pocity člověka ladit, přebírat, za-
hazovat i tříbit, v těsné blízkosti učitelů
umění, ale i života tam venku.

Stěžejním úkolem celého tohoto pro-
storu bylo propojit vnější rušný svět se
světem umění zde v těchto zdech. Umění
je zde chráněno, přitom však může volně
proplouvat dovnitř i ven. Tento úkol spl-
ňuje brána i vitrína ve zdi - vitrína je
pouze pozvánkou, kdežto brána je vstu-
pem, který nese očistné a ochranné
kouzlo. Nevstoupí sem nikdo, kdo by
nebyl naladěn na stejnou notu, kdo by
nebyl rozevlátý a roztančený jako basový
klíč, který připomíná skromnou labuť na
vodě. A pokud dvě labutě tvoří celek,
stejně jako dvě křídla brány, vznikne har-
monie a souznění, které jsou na symbolu
lásky vynesena do světa. Stačí pak jen
vybrat si to správné ladění a vstoupit do
čarovného světa umění, zahrady s taj-
nými kouty a nečekanými pohledy, za-
hrady, která může být dle fantazie
venkovní učebnou, výstavním či koncert-
ním sálem i tichým koutem ke krátkému
odpočinku. Jsem šťastná a vděčná, že mi
byla dána příležitost zde s vámi a pro vás
působit. 

Přeji vám všem nechť vám tato zahrada
dodává sílu, odvahu i poznání - poznání
světa kolem i sebe sama. Nechť vám je
inspirací i ochranou. A vy, prosím, ochra-
ňujte ji.

Proslov k Slavnostnímu otevření dvorku
- zahrady u ZUŠ Kaplice, které se konalo
dne 22. 9. 2020
Ing. Lenka Marcínová – zahradní 
architekt

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Městská knihovna
Kaplice zve

Kaplické dny s řemesly a jar-
markem od 20. 11. do 21. 11.
2020

V předvánočním čase pro vás opět
chystáme, pokud to současná situace
dovolí, oblíbený jarmark. Přijďte na-
koupit dárečky pro sebe i své blízké a
nasajte s námi vánoční atmosféru.

Pátek od 13 – 17 hodin, sobota od 9
- 15 hodin ve Slovanském domě. Zá-
jemci o vystavování nebo prodej
vlastních výrobků se mohou přihlásit
v knihovně do 13.11.2020
na tel. 380 312 641 nebo na email
knihovna@mestokaplice.cz

Burza dětských knih 23. 11.
2020 od 12 -  17 hodin v městské
knihovně.

Máte doma dětské knihy? Přijďte je
prodávat, koupit nebo vyměnit, svým
nákupem uděláte radost. Prostor v
knihovně je pro vás připraven, stačí
přijít.

Vzhledem k současné epidemi-
ologické situaci sledujte prosím
stránky knihovny, kde vždy
budou aktuální informace k uve-
deným akcím i k provozu kni-
hovny. 
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Co nového v Kaplici a okolí?  

Informace pro občany

I v ne zrovna úplně lehké době, kdy život a každodenní činnost
každého z nás více či méně ovlivňuje pandemie koronaviru, bych
vás rád informoval o tom, co je za poslední dobu v našem městě
a jeho okolí nového.

Již v době letních prázdnin byla dokončena I. etapa opravy a
obnovy komunikace spojující obec Blansko s osadou Mostky. Tato
komunikace byla již několik let ve velmi špatném stavu a pro
provoz osobních automobilů se postupně stala prakticky nepo-
užitelnou. Proto bylo rozhodnuto o její opravě, jejímž cílem bylo
odvodnění komunikace a oprava povrchu. V I. etapě došlo k
opravě úseku, který začínal u kostela v obci Blansko a končil za
mostkem asi 400 m před osadou Mostky. Důvodem, proč nebyla
komunikace najednou opravena v celém úseku, byla potřeba vy-
pořádat majetkové vztahy s majiteli, do jejichž pozemků těleso
nově opravené komunikace částečně zasahovalo.  Po vyřešení
majetkových úprav probíhá v těchto dnech II. etapa prací, a ko-
munikace tak bude opravena v celém úseku z Blanska do Mos-
tek. 

V těchto dnech rovněž probíhá oprava povrchu komunikace ve-
doucí od motokrosového areálu v Blanské kotlině kolem zahrád-
kářské kolonie až k objektu čistírny odpadních vod ČEVAK. Po
dokončení opravy povrchu této komunikace bude nejen obyva-
telům našeho města, ale i turistům nabídnuta možnost zajímavé
cyklistické vyjížďky po nejbližším okolí Kaplice po komunikacích
s velmi pěkným povrchem a s minimálním provozem. 

Opravy komunikací však neprobíhaly pouze v okolí Kaplice, ale
i v samotném centru našeho města. Byla opravena část ulice Če-
skobudějovická v úseku od Slovanského domu po křižovatku s
ulicí Horská. Cílem provedených prací bylo nejen opravit povrch
vozovky a úprava vodních vpustí, ale i rozšíření a změna povrchu
chodníků tak, aby se v tomto úseku zlepšila bezpečnost chodců.
Zejména obyvatelé bytového domu č.p. 33 jistě přivítali i úpravu
a nový povrch parkovací plochy a nové kontejnerové stání. 

Další již dokončenou investicí je obnova a úprava komunikace
a přilehlých ploch na Farském náměstí v úseku od fary po napo-
jení ulic Pobřežní a Bělidlo. Touto rekonstrukcí bylo docíleno zlep-

šení podmínek pro chodce vybudováním nových a rozšířením
stávajících chodníků. Farské náměstí ožije i novou zelení a ze-
jména byly významně vylepšeny dopravně bezpečnostní pod-
mínky pro výjezd z Pobřežní ulice na komunikaci II. třídy č. 154
s poměrně hustým provozem.

Významné úpravy a opravy rovněž proběhly v areálu hřbitova
a v jeho okolí. Novinkou je vybudování společného vsypového
hrobu a instalace velkého kovového svícnu před vsypovou
loučku. Z důvodu postupného chátrání byly provedeny potřebné
stavební opravy v historickém objektu márnice. Nového vzhledu
se dočkal prostor mezi smuteční síní a budovou ZUŠ, který je
teď velmi důstojným prostředím pro smuteční hosty i návštěv-
níky hřbitova. V těsném sousedství hřbitova dochází i k obnově
prostranství přilehlého k objektu Horská č.p. 5, kde bude opra-
ven povrch komunikace a bude provedena výměna kanalizačního
potrubí. 

Zejména všichni sportovci, kteří navštěvují halu v ZŠ Školní,
jistě přivítali kompletní výměnu osvětlení v této tělocvičně, kdy
původní osvětlení bylo nahrazeno výkonnější i úspornější vari-
antou.

Náklady na výše jmenované investiční akce jsou hrazeny z roz-
počtu města na rok 2020 a spolu se zhotoviteli jednotlivých akcí
jsou uvedeny v následující tabulce. 

Na závěr mi dovolte popřát vám zejména pevné zdraví, dosta-
tečnou míru trpělivosti a lidské ohleduplnosti tak, abychom se
mohli všichni společně sejít například v době adventu.

Mgr. Libor Lukš, místostarosta města

  

Komunikace Blansko – Mostky I. etapa  3 995 763 Kč SWIETELSKY s.r.o. 
Komunikace Blansko – Mostky II. etapa 2 078 123 Kč SWIETELSKY s.r.o. 
Komunikace Blanská kotlina – ČEVAK  802 850 Kč Pokrývka s.r.o 
Komunikace a parkoviště Českobudějovická ul. 2 630 706 Kč SWIETELSKY s.r.o. 
Farské náměstí, napojení ul. Pobřežní ul. Bělidlo 1 396 250 Kč SWIETELSKY s.r.o. 
Společný vsypový hrob 181 657 Kč Markéta Nováková 
Svícen vsypová loučka 60 016 Kč Michal Kulík 
Opravy márnice 298 373 Kč Renova Sedlák 
Obnova plochy u hřbitova a ZUŠ 806 221 Kč Ertl Milan s.r.o. 
Obnova prostranství Horská 5 399 730 Kč Ertl Milan s.r.o. 
Výměna světel Sportovní hala ZŠ Školní 210 926 Kč OSAM TRADE 
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ZŠ Školní - Pomá-
háme...

Přezouvání pneu-
matik

V pátek 9. října byla aktovka našich
žáků o trochu těžší než obvykle, byly v ní
totiž brambory. Tento den na naší škole
proběhl projektový den EVVO: „ Učíme se
s bramborou “

Hlavním tématem byla brambora, nebo
chcete-li krumple, erteple, zemák či ja-
blíčko. Prostřednictvím prezentace na in-
teraktivní tabuli se žáci nejprve dozvěděli,
odkud se k nám dostala, jaká je její
stavba, jak se pěstuje, využívá a další za-

jímavosti. Dále jsme si zahráli počítačo-
vou hru: „ Jak vyzrát na bramboru „ a
společně skládali „bramborové puzzle“.

Poté se už jen stříhalo, lepilo, tisklo
bramborou a vytvářely se bramborové
postavičky podle vlastní fantazie a tvoři-
vosti dětí.

Venku následovaly pohybové aktivity
jako překážkový běh s pytlem brambor,
bramborový bowling a mnoho dalšího…
Nakonec jsme na naší zahradě ochutnali
pečené brambory v ohni.

Počasí nám přálo a den jsme si všichni
moc užili. :)

PROJEKTOVÝ DEN EVVO – Učíme se s
bramborou
Z. Hudecová, M. Halabrínová, ZŠ
OmlenickáV září se třeťáci v rámci školního

projektu podívali do záchranné sta-
nice pro týrané psy Rafael v Hamru u
Římova. Pejskům přivezli hračky a
pamlsky a získali mnoho informací o
péči a veterinární pomoci zvířatům.
Žáci 3.A předali stanici finanční dar 3
180 Kč. Byly to veškeré peníze, které
získali prodejem svých výrobků na
Vánočním jarmarku. 

Z kaplických škol

Nastal čas přezouvání osobních a
užitkových automobilů na zimní
pneumatiky.

Přijeďte k nám a rádi Vás obslou-
žíme.

Možnost objednání u učitele OV na
tel: 770 158 132.

Těší se na vás učitel odborného vý-
cviku a jeho žáci!

Den otevřených
dveří na SOŠ a SOU

Přijďte si k nám užít sobotní do-
poledne 21.11. 2020 od 9.00 do
12.00 hod.!

SOŠ, Linecká 368, Kaplice (ma-
turitní a nástavbové obory)

SOU, Pohorská 86, Kaplice
(učební obory)

Více na www.ikaplice.cz

Nejen na otázku jak a zda umíme učit
mladé Alberty Einsteiny, Nicola Tesly nebo
Antoníny Dvořáky dostali odpověď účast-
níci kurzu PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI,
který pro pedagogy a odborníky z ORP
Kaplice pořádala MAS Pomalší v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání na území ORP Kaplice – MAP II.

Leitmotiv celého kurzu, který pro nás
připravila docentka Jana Škrabánková
(Ostravská univerzita, Centrum pro vý-
zkum vzdělávání v Přírodovědných obo-
rech a talentmanagement), můžeme
vyjádřit citátem Honoré de Balzaca: „Gé-
nius je člověk jako každý jiný. Jenže je
jiný.“

O nadaných dětech panuje mnoho mýtů
a zkreslených představ. Nejčastěji ta, že
se snadno učí, škola je vyloženě baví a
nejvíc je motivují odměny nebo dobré
známky.

To ale platí jen o menší části nadaných a

talentovaných dětí. Ty ostatní máme ten-
denci často zařazovat do kategorie prob-
lémových dětí, které nedávají pozor,
vyrušují, neuznávají autority nebo nepři-
jímají externí motivaci. Běžný přístup k
výuce, na jaký jsme u nás často zvyklí,
jim nevyhovuje nebo je pro ně dokonce
matoucí a neumožňuje jim se rozvíjet.
Nakonec takové talenty definitivně ztrá-
címe.

Jak změnit tento trend, nepřehlédnout
nadané dítě ve třídě a co nejefektivněji jej
podpořit i v rurálních oblastech se v letoš-
ním roce stalo hlavním tématem pracovní
skupiny Rovné příležitosti, které se pravi-
delně účastní zástupci základních a ma-
teřských škol z celého regionu.

První část kurzu proběhla 23. 9. 2020 v
Kaplici, účastníky čekají ještě dvě další
setkání. Po skončení cyklu vzdělávacích
workshopů bude pracovní skupina navr-
hovat, jaká opatření by bylo vhodné za-
vést, abychom i v našem regionu mohli
systematicky podpořit nadané děti.

Umíme učit Einsteiny?

MAS Pomalší o.p.s.
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TJ Cíl Kaplice
Program na měsíc listopad 

3.11.2020, Svatý Vít, 12 km,
autobusem od školy v 6:35 do ČK -
vlakem v 8:10 do zastávky Hradce

Trasa: Hradce - po cyklo 1082 - Lipí
- Habří - cyklo 1196 - Svatý Vít - po
modré - U Habří - na žlutou - Slavče
- zastávka Vrábče, vlak ve 12:38,
14:38

10.11.2020, Kaplice - Mostky, 6
km

Odchod z parku v 9:00 - hřiště -
cyklo - Mostky - k zámečku - Nové
Domky - Kaplice 

14.11.2020 - sobota, vlakem do
královského města Písku, Čertova
strouha, 10 km, odjezd auty od
parku v 8:00 na nádraží ČD, vlakem
v 8:21 do Českých Budějovic a Písku
(příjezd v 10:08)

Trasa: od železniční stanice Písek se
půjde k řece Otavě a dále Čertovou
strouhou podél řeky do centa města. 

Návrat vlakem z železniční stanice
Písek v 15:08, do Kaplice příjezd v
16:35

17.11.2020, Čertova Stěna -
Malšín, 8 km, autobusem od školy v
7:55 na vlak v 8:43 do Čertovy Stěny

Trasa: Čertova Stěna - Dolní Jílovice
- Kyselov - Bolechy - Ostrov - Malšín,
autobus ve 12:25

24.11.2020, z Krasejovky do Ka-
menného Újezdu, 11 km, autobu-
sem od školy v 7:55 do Krasejovky

Trasa: Krasejovka - Milíkovice -
Krnín - Chlumec - Radostice - po
cyklo - Opalovice - Kamenný Újezd,
autobusem ve 12:40

Již třetím rokem se parta jihočeských
modelářů schází, zejména v zimním ob-
dobí, v některé z tělocvičen jihočeské
Kaplice k přátelskému a pohodovému po-
létání s halovými modely.

Mezi modely převažují zejména akroba-
tické stroje, ale část účastníků létá i s po-
lomaketami skutečných letounů. Po
počátečním “osahání” limitů letového pro-
storu (stěny, strop, podlaha, nářadí) snad
u každého pilota postupně vzrůstalo a
vzrůstá “halové sebevědomí”.

V zimní sezoně 2019/2020 přišla trojice
pilotů Jirka Kupeček, Martin Culek a Míra
Baloun s nápadem uspořádat závody,
které by nebyly zařazeny do žádného ofi-
ciálního soutěžního kalendáře a byly by
určeny pro všechny zájemce, kteří budou
mít chuť a odvahu se zúčastnit. Rovněž
pravidla vznikla vlastní. Závodit se bude v
rychlosti prolétnutí trati vytyčené pylony
(slalom) a brankou (start a cíl). Pokud se
pilot odstartuje předčasně, dotkne se s
modelem země nebo přeletí výšku pylonů,
je penalizován časem 5s. Čas bude měřen
automaticky při průletu brankou Start/Cíl.

Jirka s Martinem a Villda Vojáček zhoto-
vili pylony pro závodní trať. Pylony jsou
zhotoveny z tepelné izolace MIRONAL, vy-
ztuženy hliníkovou lištou a montážní
pěnou a následně polepeny reklamní fólií.
Skládají ze dvou trubek různých průměrů,
které do sebe zapadají, čím bylo dosaženo
celkové výšky 4 m.

Akce byla naplánována původně na bře-
zen 2020, ale v důsledku koronavirových
opatření byla přeložena až na podzim
2020. Konkrétně na říjen. Kluci dokonce
pro zájemce připravili trička a akci udělali
lokální reklamu. Nakonec v důsledku opě-
tovného zpřísnění koronavirových opa-
tření bylo rozhodnuto akci uskutečnit v
termínu 4.10. 2020, a to bez účasti veřej-
nosti. Bohužel. Byl připraven doprovodný
program zejména pro děti, tak jak bývá
zvykem i u venkovních akcí pořádaných v
našem regionu.

Akce se nakonec zúčastnilo celkem 13
pilotů, včetně takových jmen jako Honza
Špatný nebo Fanda Nodes. Bohužel se ne-
mohl jako pilot zúčastnit náš hlavní časo-
měřič Míra Baloun, toho času v
preventivní karanténě. Data byla proto
zasílána dálkově k Mírovi domů, který on-
line zpracovával výsledky průběžného, až

konečného pořadí. Vše fungovalo na vý-
bornou. Míro, díky!

Závody začaly kolem 11 hodiny rozloso-
váním pořadí. Létalo se na 6 kol a nejhorší
kolo se škrtalo.

Průběh závodů zpříjemnil i otevřený
bufet, kde se mohli závodníci průběžně
občerstvovat a dále hudební ozvučení zá-
vodu. Každý pilot si mohl pro svůj let vy-
brat skladbu nebo mu ji vybral ředitel
soutěže Martin Culek. Technický ředitel
soutěže Jirka Kupeček potom osobně star-
toval každý let (kromě vlastního) a spolu
s Martinem a jeho ženou Ivou v roli zapi-
sovatelky hlídali, zda bude pilot penalizo-
ván podle předem dohodnutých
penalizací. Výsledky následně po každém
kole odesílali Mirkovi, který je zpracovával
ve svém homeofficu. Průběžné výsledky
po každém kole zasílal formou zprávy na
WhatsApp všem pilotům.

V letovém parku byly zastoupeny mo-
dely různých kategorií. Od halových spe-
ciálů jako Click, Slick, Extra, Pitss různých
výrobců přes polomaketu Z-526AFS, až
po dvoukanálové modely určené možná
spíše pro venkovní polétání.

Ačkoliv nebyla nouze o kontakty s tratí,
soutěž proběhla celkem rychle za vše-
obecné pohody.

Pro vítěze byly připraveny poháry a
každý účastník dostal diplom s umístěním,
letovým časem a datem původního ter-
mínu akce (29. 3. 2020). 

Výsledné pořadí je v tabulce.

Ještě jednou díky všem, kteří se na pří-
pravě akce podíleli a všem, kteří ji podpo-
řili, ať svou prací, dary nebo finančně.

KAPLICE AIR RACE 2020

Jiří Kupeček

Sport, turistika

Montáž   voda  -  topení
-  plyn

Milan Cvach
————————

•Montáž  tepelných čer-
padel ,,NIBE“
•Montáž  rekupirací
,,ZEHNDER“
•Montáž a výměna
plyn. kotlů
•Dotace zelená úspo-
rám

Kontakt:
Trhové Sviny

Tel. 728 678 397
milancvach@seznam.cz
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Sport, kultura

V Kaplici si děti i
dospělí užili po-
slední divadlo 

V sále kina tak diváky všeho věku v
sobotu odpoledne potěšila pohádka,
která začala nějak takto: Za devatero
horami, devatero řekami, v jednom
malém království žije ten nejlínější
princ, jakého si dokážete jen předsta-
vit, princ Vendelín. A protože je tak
líný, vládne za něj jeho teta Kordula
Hamižná, která celé království po-
malu rozkrádala až se z něj stalo to
nejchudší království na celém světě.
Pomoci mu mohla už jen princezna
Adélka.

A pak spadla opona, zazvonil zvonec
a pohádkám a všem dalším předsta-
vením a vystoupením je na bůhvíjak
dlouho konec.

Zuzana Kyselová, 
Českokrumlovský deník

Ve dnech 8. a 9. 8. 2020 se konalo
mistrovství České republiky ČKS pro mlá-
dež a juniory v České Třebové.  Na tomto
mistrovství nás v kategorii ZVV1 repre-
zentovali členky ZKO Kaplice Na Střelnici-
Natalie Spreitzerová se psem Anthonym z
Vlčího údolí  a Aneta Codlová se psem
Gweenem bez PP. Závody probíhaly bez
problémů, jediné co nám moc nehrálo  do
karet bylo počasí. Vysoké letní teploty se
projevily nejen na výkonech unavených
psích závodníků a jejich psovodů, ale i na
tvářích věrných fanoušků, fandících na tri-
buně. Naše dvě závodnice se už od za-
čátku drželi v popředí a hned po
provedení Poslušnosti (B) se dočkaly krás-
ného ocenění: Natalie Spreitzerová se
startovním číslem 1.- 94 bodů a Aneta Co-
dlová se startovním číslem 9.- 93 bodů.
Ještě ten samý den, tedy v sobotu 8.8.,
proběhla Obrana (C), která nebyla úplně

podle našich představ: Aneta s Gweenem-
85 bodů, Natalie s Anthonym- 44 bodů.
Tyto výkony nás moc nenadchly, ale o to
větší chuť jsme měli do druhého dne, na
poslední část závodů a to „Stopy (A)“. V
neděli ráno jsme vstali s odhodláním vy-
hrát a napravit naše výsledky po prove-
dení obrany. Nejprve šla na řadu Natalie s
Anthonym, kteří si vyčmuchali krásných
78 bodů a o dalších osm závodníků poz-
ději se dostala na řadu Aneta s Gweenem,
kteří to zvládli na 99 bodů. Těmito krás-
nými výsledky se obě závodnice vyšplhaly
na vyšší příčky. Z deseti reprezentantů
obsadila Natalie a Anthony 6. místo a
Aneta s Gweenem zvítězili a tím se stali
mistry České republiky v kategorii ZVV1. 

Tímto by členové klubu ZKO Kaplice Na
Střelnici chtěli poděkovat těmto dvěma
závodnicím za odvahu a účast na
Mistrovství ČR mládeže a juniorů v České
Třebové.

Mistroství ČR mládeže a juniorů ČKS

Rostislav Codl

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v re-
dakci Kaplického zpravodaje, tj. v info-
centru Kaplice v Linecké ulici 305 v
Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Koupím domek (byt) 2+1 a větší
k rekonstrukci v Českém Krumlově
nebo jeho okolí. Tel: 722 101 900

Prodám obklady, dlažbu, cihly
atd., věci z vetešnictví, obrazy
atd. Cena dohodou. 

Tel: 722 101 900

Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, vo-
jenské předměty- šavli,
uniformu a podobně. Můžete na-
bídnout i jiné předměty nebo celou
sbírku a pozůstalost. 

Tel: 722 777 672

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.
Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 00245941,

tel. 380 303 100, nákladem 3100 výtisků. 
Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 12. čísla 20. 11. 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 Otrusinová, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš,

Mgr. Pavel Janota, Mgr. Jana Kopúnová, 
Magdalena Opolzerová, Daniela Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a nezod-
povídá za gramatické a stylistycké chyby přispěvovatelů
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29.9.2020 se v domově pro seniory
Kaplice konala vernisáž fotografa Ji-
řího Šneidera s názvem Pouto Krum-
lov. V prostorách recepce Domova
byly vystaveny soubory fotografií, na
kterých jsou zachyceny osobnosti
spjaté s městem Český Krumlov. 

1.10.2020 oslavil Domov pro seni-
ory Kaplice pětadvacáté výročí od za-
hájení poskytování služby domova
důchodců, resp. domova pro seniry. U
této příležitosti proběhlo setkání se
zaměstnanci. Toto významné výročí
bylo připomenuto i prostřednictvím
fotografických koláží z období let
1995 - 2020, které jsou rozmístěny
po chodbách Domova.

8.10.2020 se uskutečnilo v zahradě
Domova požehnání kapličce, která je
zasvěcena sv. Anně. Kapličce požeh-
nal P. Šimák za přítomnosti starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře, sta-
rosty města Český Krumlov Mgr. Da-
libora Cardy, který nad výstavbou
převzal záštitu a senátora Ing. To-
máše Jirsy, který se na výstavbě fi-
nančně taktéž podílel. Výstavbu
kapličky podpořilo také město Větřní. 

V rámci celorepublikové veřejné
sbírky, kterou pořádala Agrární ko-
mora ČR, byl domov pro seniory Kap-
lice vybrán jako obdarovaný. Jako
jedno ze dvou vytipovaných zařízení
v Jihočeském kraji obdržel Domov fi-
nanční dar určený na pořízení potra-
vin, především těch regionálních.

Akce v domově pro
seniory Kaplice

Společnost

Český červený kříž
Český Krumlov provo-
zuje Ošacovací obchod
Charitativní věšák na
Náměstí v Kaplici. V
letošním roce se ne-
potýkáme s nedostatkem kvalitního,
funkčního a ještě nositelného ošacení
a obuvi. Dovolujeme si proto touto
cestou požádat širokou veřejnost o
příspěvky v podobě oblečení, bot, by-
tového textilu a případně i hraček.
Pokud nás navštívíte mimo otevírací
hodiny obchodu, neváhejte nám věci
nechat na chodbě za dveřmi. 

Vážíme si Vaší pomoci! Yveta Stý-
blová a personál Charitativního vě-
šáku

Yveta Stýblová 

Pošlete své věci
dál - pomozte nám
pomáhat

8. října 2020 se v zahradě Domova pro
seniory Kaplice uskutečnilo požehnání
nově vystavěné kapličce. Výstavbu kap-
ličky finančně podpořilo město Kaplice,
město Větřní, město Český Krumlov a se-
nátor Ing. Tomáš Jirsa.

Kapličce, zasvěcené sv. Anně, požehnal
P. Pavel Šimák za přítomnosti starosty
města Kaplice Mgr. Pavla Talíře, starosty
města Český Krumlov Mgr. Dalibora
Cardy, který nad výstavbou převzal zá-
štitu a senátora Ing. Tomáše Jirsy. 

Kresbu znázorňující sv. Annu vyhotovila
pracovnice domova Bc. Magdaléna Špičá-
ková.

Požehnání nově vy-
stavěné kapličce
Domov pro seniory Kaplice
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Listopad 2020

6. listopadu 2020 od 17:00 hod.
DIVADELNÍ POHÁDKA - O PRIN-
CEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka o princezně, která si zakládala
na své urozenosti, je plná humoru i me-
lodických a vtipných písniček Zdeňka Ry-
tíře. Na první pohled se zdá, že je to
obyčejné království. Ale opak je prav-
dou! V tomhle království je něco v nepo-
řádku. Princezna Karolínka je
rozmazlená, rádce je vychytralý a
zrádný, a královnu sužuje hypochondrie.
To však není nejpodivnější. Všichni ráč-
kují, protože to princezna považuje za
znak urozenosti a vznešenosti. A tak ne-
zbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof,
vzal rozum do hrsti a napravil princezně
hlavu.
Sál kina Kaplice
Vstup: Dospělí: 130,- Kč

Děti:        90,- Kč

13. listopadu 2020 od 19:00 hod.
DVA NAHATÝ CHLAPI 
Seriozní advokát, věrný manžel a otec
dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý
v posteli se svým kolegou z práce. Ani
jeden netuší, jak se do této situace do-
stali, manželka jednoho z nich však vy-
myslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je,
jak se nakonec ukáže opravdové pravdě
hodně vzdálená.
KD Kaplice 
Vstup: 420,- Kč

od 20. do 21. listopadu 2020
KAPLICKÉ DNY S ŘEMESLY A JAR-
MARKEM 
V předvánočním čase pro vás opět chys-
táme, pokud to současná situace dovolí,
oblíbený jarmark. Přijďte nakoupit dá-
rečky pro sebe i své blízké a nasajte s
námi vánoční atmosféru.
Pátek od 13 – 17 hodin, sobota od 9 - 15
hodin ve Slovanském domě. Zájemci o
vystavování nebo prodej vlastních vý-
robků se mohou přihlásit v knihovně do
13. 11. 2020 na tel. 380 312 641 nebo
knihovna@mestokaplice.cz
Slovanský dům 

23. listopadu 2020 od 12 -  17 hodin 
BURZA DĚTSKÝCH KNIH
Máte doma dětské knihy? Přijďte je pro-
dávat, koupit nebo vyměnit, svým náku-
pem uděláte radost. Prostor v knihovně
je pro vás připraven, stačí přijít.
Městská knihovna Kaplice

30. listopadu 2020 od 19:30 hod.
ZDENĚK IZER “NA PLNÝ COOLE”
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a
imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vy-
stoupení je opět obohacené videoprojek-
cemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky a světelnými efekty.
KD Kaplice 
Vstup: 200,- Kč

29. listopadu 2020
ZAHÁJENÍ ADVENTU V KAPLICI
Rozsvícení vánočního stromu
Náměstí Kaplice

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ 

TRAVESTI SHOW “NEMOCNICE NA
POKRAJI ZKÁZY”
přesunuto na 4. března 2021 od
19:00 hodin

4TET - KONCERT NO 5 
přesunuto na 23. března 2021 
od 19:00 hodin

Minipárty s Karlem Šípem
10. března 2021 od 19:00 hodin

MUZIKÁL GALILEO
datum upřesníme

Zakoupené vstupenky zůstávájí v
platnosti.

PŘIPRAVUJEME

17. ledna 2021 v KD Kaplice
NOVOROČNÍ KONCERT - VÁCLAV
NOID BÁRTA

10. dubna 2021 zájezd na muzikál
DĚTI RÁJE

25. dubna od 15:30 hod. KD Kaplice
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

KINO KAPLICE

Kino Kaplice po dobu trvání nařízení
vlády zavřeno. 

Jakmile nám to situace dovolí tak se
můžete těšit na mnoho filmových tr-
háků.

Pro další informace sledujte facebo-
okové stránky kina nebo 
www.ikaplice.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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Jsme rakousko-česká společnost ps-ECO spol. s r.o.
sídlící v Kaplici se zaměřením na výrobu strojů pro lisování
plastových profi lů a pro náš team hledáme
spolupracovníky na pozici:

MONTÁŽNÍK STROJŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ
Náplň práce:

→ Montáž strojů a strojních částí, jednosměnný provoz.

Požadujeme:

→ Zkušenosti se strojírenskou výrobou výhodou.

→ Manuální zručnost a pečlivost, samostatnost. 

→ Orientace ve výkresové dokumentaci (možnost zaškolení).

→ Oprávnění na VZV výhodou, trestní bezúhonost.

→ Časová fl exibilita, zodpovědnost.

NABÍZÍME
→ Zajímavá práce v perspektivní společnosti. 5 týdnů dovolené.
→ Nadstandardní osobní ohodnocení. 
→ Možnost seberealizace osobního rozvoje.
→ 13. plat. Příspěvek na stravování, dopravu a na penzijní připojištění. 
→ Čtvrtletní bonusy. Příspěvek na HDR a za docházku.

ps-ECO spol. s.r.o., Linecká 376, 382 41 Kaplice, Czech Republic
E-mail: eduard.strasky@ps-eco.eu  Tel.: 724 975 313

Firma  

RABTEX s.r.o. 
 

hledá na HPP technika – údržbáře 
Požadujeme: 

Řidičský průkaz sk. B, obsluhu vysokozdvižného vozíku 
 

Více na tel.: 773 048 388 (Radka Bendlová) 
E-mail: obchod@rabtex.cz 

 

MĚŘENÍ ZRAKU 
OPTOMETRISTOU KAŽDÉ 

ÚTERÝ A ČTVRTEK

JSME SPECIALISTÉ NA 
MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY 

VARILUX

NABÍZÍME ŠPIČKOVÉ 
BRÝLOVÉ ČOČKY 
ZN. ESSILOR VE 

VŠECH CENOVÝCH 
KATEGORIÍCH

MĚŘÍME, APLIKUJEME 
A PRODÁVÁME 

KONTAKTNÍ ČOČKY

O Váš zrak se v Kaplici staráme 
již 6 let a moc Vám děkujeme 

za Vaši přízeň. 

Náměstí 54, Kaplice
www.optikabartonova.cz
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Hydraulika a Letecká technika  
– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 

 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
    Konstruktér projektant 
    Pracovník výrobního controllingu 
    Technický pracovník kontroly 

 
 
na výrobní pozice : 
 

   Skladový dělník 
   Galvanizér,-ka 
   Pracovníky na CNC stroje 
   Manipulační dělník 
   Dělník výrobně energetického zařízení 
   Soustružník 
   Zkušební mechanik 
   Brusič – ostřič nástrojů 

 
 
Více na www.jihostroj.com 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v 

průběhu 2 let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: tel.: 380 340 725 kratka.monika@jihostroj.cz 
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V HAUSERu teď přidáváme  
všem našim lidem 
Letošní rok je v něčem velmi 
neobvyklý. Celá společnost 
se vyrovnává s pandemií 
Covid-19 a učí se v ní 
fungovat – v situaci, která je 
pro všechny velmi náročná 
a přišla zcela nečekaně. 
Ekonomická situace se od  
té doby stala více nestabilní 
i hůře předvídatelná a firmy 
jsou opatrnější ve svých 
rozhodnutích více než  
kdy dříve. 

My v HAUSERu máme velké štěstí, pro-
tože fungujeme v oboru chlazení, který 
je dlouhodobě velmi stabilní a odolný 
vůči takovýmto krizím. Možná i díky 
tomu u nás tedy dosud nemuselo kvůli 
pandemii dojít k žádnému propouštění či 
ubírání na komfortu a standardech na-
šich zaměstnanců. 

Naopak se i nadále těšíme vysoké po-
ptávce po našich výrobcích a službách, 
dále pokračujeme s investováním do 

rozvoje firmy a nabíráme nové kolegy. 
Všichni naši zaměstnanci i letos před 
Vánoci obdrží samozřejmě věrnost-
ní prémii, na kterou jsou zvyklí dvakrát 
ročně. Jako vedení společnosti jsme se 
teď navíc rozhodli navýšit našim za-
městnancům mzdy v průměru o více než 
6 %. Velmi si totiž vážíme jejich nasazení  
– a o to více v této nelehké době.

Víme, že stabilní příjem, jistota a bezpečí 
představují pro mnoho lidí často základ-

ní potřeby. Kvůli tomu děláme vše pro 
to, abychom takové podmínky našim 
zaměstnancům zajistili. V době pande-
mie Covid-19 přijímáme veškerá hygie-
nická opatření, abychom zamezili náka-
ze a ochránili tak zdraví nás všech a tím  
i chod podniku. Tím zároveň všem našim 
zaměstnancům garantujeme stabilitu 
pracovního uplatnění a perspektivní bu-
doucnost. Nejen za pracovní nasazení, 
ale i za dodržování preventivních opatření 
týkajících se onemocnění Covid-19 patří 
všem našim zaměstnancům velké DÍKY.


