
Stupeň vyspělosti společnosti se pozná
podle toho, jak se dovede postarat o své
nejmladší a také nejstarší členy. V naší
zemi je zcela samozřejmá péče o děti a
také seniory. Město Kaplice v tomto bodě
nezůstává pozadu, naopak stále se snaží
služby vylepšovat. V poslední době se vý-
razně zlepšila kvalita i kvantita poskyto-
vání těchto služeb. Je to výsledek dobré a
úspěšně fungující spolupráce vedení
města a příslušného odboru. Občané v
tísni mají možnost se obrátit se svými
problémy na Odbor sociálních věcí a péče
pod vedením Mgr. Pavlíny Bláhové. Úro-
veň sociálních a zdravotních služeb je sle-
dována Radou města, konkrétně JUDr.
Vandou Károvou a Pavlou Opekarovou.
Tyto tři zmíněné osoby není rozhodně
třeba lidem představovat, jsou ve městě
známé a hlavně za ně hovoří jejich skutky.

Současná „koronavirová doba“ už mno-
hokrát tento fakt prověřila. Před časem
byla nabídka služeb pro seniory rozšířena,
když vedle osvědčené Charity Kaplice, za-
čala seniorům také nabízet terénní a zdra-
votní služby firma LEDAX o.p.s. České
Budějovice.

Nyní vedení města požádalo LEDAX o
další, dosud chybějící službu pro naše ob-
čany – DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI. Jde
se o tak zvanou Paliativní péči, což je
komplexní, aktivní a na kvalitu života ori-
entovaná péče poskytovaná pacientovi,
který trpí nevyléčitelnou chorobou v po-
kročilém nebo terminálním stadiu. Cílem
paliativní péče je zmírnit bolest a další tě-
lesná a duševní strádání, zachovat paci-
entovu důstojnost a poskytnout podporu
jeho blízkým. 

Dosud byli pacienti v tomto stadiu ne-
moci předáváni do péče Hospicu sv. Jana
N.Neumanna v Prachaticích nebo Hospicu
sv.Kleofáče v Třeboni. Málokomu se poda-

řilo dožít své poslední dny doma v kruhu
svých blízkých, jak by si přál. Nyní se na-
skýtá možnost zajištění této služby pro
nevyléčitelně nemocné umírající lidi a
podpory pro jejich pečující v domácím
prostředí. Klientům je nabízena péče 24
hodin denně, sedm dní v týdnu. Jedná se
o péči ošetřovatelskou, lékařskou, psy-
chologickou a duchovní (o vše se stará
tzv. multidisciplinární tým) poskytovanou
formou pravidelných i pohotovostních
návštěv. Jsou nabízeny i doplňkové služby
(odlehčovací terénní služba, pronájem
zdravotnických pomůcek).

Péče může být indikována registrujícím
praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem
nebo o ni může požádat sám klient či jeho
rodina. Služba je poskytována nejen ob-
čanům Kaplice, ale také blízkého okolí. Od
listopadu 2020 má firma LEDAX smlouvu
s pojišťovnami VZP, ČPZP a ZPMVČR. S
dalšími pojišťovnami se jedná.

V případě zájmu je třeba obrátit se na
tyto adresy :

Sociální pracovnice Vladimíra Kantorová,
DiS : hospic@ledax.cz, tel.: 702 270 049

Vrchní sestra Bc. Eva Janurová: eva.ja-
nurova@ledax.cz   tel.: 602 270 724

Podrobnosti najdete na webových strán-
kách: www.ledax.cz

Důležitá je péče o zdraví občanů Kaplice
v průběhu celého života. Vedení města
vynakládá značné úsilí, aby tyto služby
byly zajištěny. I když se občas zdá, že je
složité získat mladé lékaře  do pohraničí,
výsledky jsou pozitivní. V poslední době
se podařilo obsadit místo chirurga (MUDr.
Pavel Kálal), ortopeda (MUDr. Ján Pertlí-
ček) a od ledna nastoupí nová praktická
lékařka MUDr. Jana Děkanová. V ledno-
vém Kaplickém zpravodaji zveřejní paní
doktorka své webové stránky a informace
o provozu ordinace.

Domácí hospicová péče 

Daniela Wimmerová

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na posledním zastu-

pitelstvu, konaném
dne 14.12., byl schvá-
len rozpočet na nový
rok 2021. Léta se
snažíme, aby byl vy-

rovnaný, to znamená, aby příjmy od-
povídaly výdajům. Letos nemohu říct,
že tomu bude tak i nadále, protože
nikdo neví, jak se koronavirová epi-
demie promítne do daňových příjmů,
potažmo příjmů města. 

Jednání zastupitelstva se v poměrně
velkém počtu zúčastnili i členové
spolku Kaplice 2057. Jejich cílem je
zastavit výstavbu vícepatrového by-
tového domu v lokalitě Nové Domky,
proto přišli s návrhem na změnu
územního plánu. Investor však vy-
cházel ze stávajícího územního plánu
schváleného zastupitelstvem v roce
2016, ke kterému se mohli v době
jeho tvorby vyjádřit všichni obyvatelé
města. Koalice vidí možnost řešení v
jednání obou zainteresovaných stran,
proto návrh změny územního plánu
odložila. Konečné řešení bude záviset
na rozhodnutí dotčených orgánů
státní správy.

Sporným bodem jednání zastupitel-
stva byla oprava můstku přes Žďár-
ský potok u rybárny. Po provedené
kontrole všech mostů i můstků se
svým stavem zařadil na přední místo
těch, které potřebují rekonstrukci. Ač
se zdá, že jde o stavbu malého roz-
sahu, při dodržení všech technických
a bezpečnostních požadavků (obyd-
lená oblast za ním musí být dostupná
vozidlům hasičského záchranného
sboru) bude vyžadovat nemalé inves-
tice spojené i se zpevněním kamen-
ného koryta ústícího do řeky Malše. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Naše země prochází velmi těžkým
obdobím, které se projevilo i na ži-
votě města. Během adventu jsme se
nemohli setkávat na tradičních ak-
cích, ať už se jedná o rozsvěcení vá-
nočního stromu, koncerty, či vánoční
setkávání v chrámu Páně. Letošní ad-
vent byl skutečně tichý a čekají nás i
tiché Vánoce, včetně silvestra. Proto
mi dovolte, abych Vám z celého srdce
popřál příjemné prožití vánočních
svátků v kruhu nejbližších a do no-
vého roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Váš starosta Pavel Talíř
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Městská knihovna

Mnoho z nás se v novém roce za-
mýšlí nad rokem uplynulým, bilancuje
nad tím, co bylo, mohlo nebo ne-
mohlo být. Ten předchozí byl speci-
fický i pro knihovnu. Každý rok pro
své čtenáře připravujeme mimo vý-
půjční dobu také spoustu spisovatel-
ských, cestovatelských, bylinkářských
a jiných zajímavých besed, pro tvořily
a tvořilky realizujeme dílny, ve kte-
rých mají možnost se lecčemu naučit.
Knihovnou projdou, několikrát v roce
při různých příležitostech, téměř
všechny třídy základních škol, školek,
střední školy a učiliště, máme vždy
pro ně připraven program. I přes
velmi hojnou čtenářskou návštěvnost
dnes už není knihovna pouze místem
pro půjčování knih, jsme rády, že fun-
guje jako centrum vzdělávání, zábavy
a že je pro vás místem příjemných
prožitků a setkání. Letos veškeré
naše úsilí, jakož i mnohých z vás, při-
šlo nazmar. Nemohly jsme vše zreali-
zovat tak, jak jsme měly
naplánováno. Chtěly bychom vás
ujistit, že nepolevíme v našem úsilí a
stále pro vás budeme vymýšlet něco
nového. Budeme doufat, že se situace
zklidní a budeme se s vámi dál schá-
zet v knihovně při různých příležitos-
tech.  

Přejeme vám všem hodně zdraví,
lásky, štěstí, trpělivosti, úspěchů a
spokojenosti do nového roku. Děku-
jeme vám za vaši přízeň, vaše kni-
hovnice.

Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové
musí počítat s tím, že epidemiologická si-
tuace neumožní setkání koledníků s dárci
tváří v tvář. Čekejme tedy změny v prů-
běhu největší celorepublikové sbírky a
dobrovolnické akce.  Při velmi příznivé si-
tuaci, kdy nastane uvolnění všech opa-
tření, lze očekávat klasickou tříkrálovou
koledu s požehnáním Vašich domovů, a to
v termínu od 1. do 24. ledna. Pokud se si-
tuace nezlepší, proběhne Tříkrálová sbírka
s určitými omezeními tak, aby zajistila
bezpečí koledníků i dárců. 

Nechceme Vás připravit o požehnání,
které koledníci do Vašich domovů přiná-
šejí. Tříkrálová sbírka se nově pokusí své
věrné příznivce oslovit také on-line.
Chceme tímto vyzvat zejména vás, mladší

– pomozte svým rodičům a prarodičům
přispět do online kasičky, která bude pří-
stupná na webu www.trikralovasbirka.cz
od poloviny prosince a umožňuje Vám da-
rovat podle konkrétní obce, kterou si vy
zvolíte. Otevíráme tak společně nový pro-
stor Třem králům, kteří vám přinášejí po-
žehnání a skrze vás darují pomoc těm
nejpotřebnějším. 

Přípravy na sbírku neobejdou bez dobro-
volníků a štědrosti dárců. Pokud byste se
chtěli aktivně zapojit do sbírky jako koled-
níci či dobrovolníci, kontaktujte Charitu
Kaplice: Lucie Matušová, tel.: 734 435
181, e-mail: lucie.matusova@kaplice.cha-
rita.cz

Více informací na: 
www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Tři králové přijdou!

Charita Kaplice

Myslím si, že v našem městě je
nutné mnoho věcí zlepšovat, jak ze strany
občanů, tak ze strany Města. Občané by
měli papírové bedny rozkládat, když je
dávají do tříděného odpadu. Stejná zá-
sada platí u plastových obalů. Když se ne-
chají v původním stavu, tak zaberou
hodně místa a už se tam mnoho dalšího
nevejde. Také musím upozornit, že do
nádob na tříděný odpad patří jen to, na co
je příslušná nádoba určena. Rozhodně
tam nepatří plesnivý chleba, písek, mrtvá
zvířata nebo další bizarní věci. 

Město by mělo zvýšit počet nádob
na tříděný odpad a zavést oddělený sběr
bioodpadu po městě pro občany. Biood-
padu je průměrně ve směsném komunál-
ním odpadu až jedna třetina. Komunitní
kompostér pro občany je v Nových Domo-
vech, o který se stará Hnutí DUHA Č. Bu-
dějovice. Případně by se také mohly
zavést nádoby na sběr kovových obalů. V
Kaplici se také bude muset zvýšit podíl vy-
tříděných odpadů. Česká republika se za-
vázala, že v roce 2035 bude recyklovat 65
% svých odpadů. Lidé by rádi třídili, ale

musí také slyšet odpověď ze strany Města,
že je dobře, že třídí. Město by také mohlo
při placení poplatku za odpad rozdávat tří-
dící sady. Občanům by to usnadnilo třídění
odpadů.  

Ještě lepší než třídění odpadů je zno-
vuvyužití a předcházení vzniku odpadů.
Lidé nemusí pračku či jiný spotřebič vyha-
zovat, ale mohou si ho nechat opravit. V
řadě měst se vytvořila místa, kde lze ode-
vzdat nepotřebné, ale stále funkční věci
jako např. nábytek, domácí spotřebiče,
textil či hračky. Podobné je to s potravi-
nami. Lidé nemusí kupovat pivo, limo-
nády, šťávy atd. v PET lahvích, ale mohou
to koupit ve vratných lahvích. Dokonce se
dají i v Kaplici koupit mléčné výrobky ve
vratných lahvích. Také existují bezobalové
prodejny např. v Č. Budějovicích nebo v
Č. Krumlově. Tam přijdete se svými obaly
a oni vám to tam naváží. Neprodukujete
tím zbytečné množství odpadů. Domácí
kompostování je opět předcházení vzniku
odpadů. Když má člověk možnost (např.
v rodinném domě), tak by měl bio odpad
z kuchyně dávat na kompost. 

Jak v Kaplici s odpady?

Ondřej Šanda
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Jelikož na naše otázky ohledně výstavby bytových domů v lo-
kalitě Nové Domky vedení našeho města neodpovídá ani po
uplynutí více než 3 měsíců, rozhodli jsme se zvolit tuto formu a
napsat do Kaplického zpravodaje otevřený dopis:

1. Proč ani po 3 měsících neznáme kompletní výsledky moni-
toringu veřejné kanalizace a vodovodu v Nových Domkách? 

2. Proč vedení města podporuje zablokování silnice betonovými
bloky a zamezí tak jejímu užívání námi Kapličáky, kteří ji užívají
doposud ? I přes nesouhlas Policie ČR!

3. Proč se od 23. září ( zastupitelstvo ) neuskutečnilo žádné
slíbené setkání se zástupci našeho spolku ani nevznikla slíbená
pracovní skupina?

4. Proč jsou Kapličáci vyzýváni k obezřetnosti komu prodají
nebo pronajmou svůj byt a Město prodá pozemek bez jakých-
koliv podmínek měsíc existující firmě s ručením omezeným,
která nikdy nic podobného nepostavila? 

5. Proč jsme s takovou jistotou vedením města neustále pře-
svědčováni, že v tomto případě „ bude vše v pořádku a nebudou

zde ubytováni žádní agenturní pracovníci apod.“, když je nám
neustále vyprávěno, jak jsou v této problematice bezzubí?

6. Proč nechce vedení města naslouchat obavám nás Kapličáků
a raději plnou silou podporuje tento čistě ekonomický záměr
firmy s ručením omezeným z Českých Budějovic, která nemá
žádné vazby na život v Kaplici a ani je mít po rozprodání bytů
nebude ? Rozhodují dnes jen peníze?

7. Proč nám vedení města tajilo smlouvu s JPR Staving s.r.o.
ze dne 3.srpna 2020?

8. Proč se členové rady města tvářili při veřejném představení
bytových domů, že vše vidí poprvé, když v té době byla již měsíc
schválena smlouva s JPR Staving s.r.o.? 

9. Proč nám vedení města tvrdí, že Město bude muset, v pří-
padě jakékoliv regulace tohoto záměru,  zaplatit firmě JPR Sta-
ving s.r.o. náhradu za zmařenou investici, když naši právní
zástupci tvrdí něco jiného?  

10. Proč jsme napadáni, že šíříme poplašné zprávy, lžeme a
manipulujeme s lidmi? (s ohledem nejen k těmto nezodpověze-
ným otázkám)

Otevřený dopis radnici č.2

Radek Ježek a Karel Maček 

1. Provedení monitoringu veřejné kanalizace a vodovodu v lo-
kalitě Nové Domky bylo zadáno vedením města vzápětí poté, co
byly vzneseny připomínky k jeho stavu ze strany zástupců poz-
ději založeného spolku Kaplice 2057 z.s. Zpráva z monitoringu
byla zpracována 25.8. 2020 následně předána městu a od za-
čátku měsíce září je k dispozici k nahlédnutí. 

2. V současné době běží správní řízení u správního orgánu, kde
má hlavní slovo dopravní inženýr Policie ČR, následně Odbor do-
pravy MÚ Kaplice a celá záležitost je tedy věcí státní správy.
Pokud vedení města v této záležitosti činilo jakékoliv kroky, tak
se vždy jednalo o standartní postupy a kroky z pozice samo-
správy. Developerem navržené umístění zábran bylo motivováno
zklidněním situace v ulici Nové domky. Nebude-li tento záměr
povolen, developer na něm v žádném případě netrvá. 

3. Není pravda, že se neuskutečnilo žádné setkání. Jednání se
uskutečnilo v pondělí 21.9. 2020, tedy 2 dny před uvedeným
jednáním zastupitelstva za účasti 3 zástupců spolku, vedení
města a dalších 4 zastupitelů.   Další jednání proběhla mezi
panem Radkem Ježkem, místostarostou města a panem tajem-
níkem. Pro vytvoření pracovní skupiny i na základě proběhlých
jednání, nebyly shledány opodstatněné důvody, neboť jakákoliv
pracovní skupina nemá žádné pravomoci a prostředky, jakkoliv
přispět k vyřešení námitek vznesených ze strany spolku. 

4. Prodej a pronájem bytů je svobodným právem každého ob-
čana města a občané nejsou vyzýváni k obezřetnosti. Město pro-
dalo pozemek naprosto legálním a legitimním způsobem v
souladu se všemi právními předpisy a z nich odvozenými po-
stupy. Kdy mimo jiné při zveřejnění tohoto prodeje byly jasně
formulovány podmínky v souladu s územním plánem, za jakým
účelem je tento pozemek prodáván. To že pozemek koupila firma
„která nikdy nic podobného nepostavila“ je z pohledu dnešní
platné legislativy naprosto irelevantní a neopodstatněná ná-
mitka, neboť takovýto postup je v dnešní době z pohledu deve-
loperských projektů zcela běžnou praxí. 

5. Představitelé spolku přesvědčují a „straší“ své spoluobčany
a předem označují a identifikují možné obyvatele budoucí ne-
movitosti. Vedení města pouze poukazuje na to, jaký je záměr
developera a nemůže bez jakýchkoliv podkladů předem podpo-
rovat výše uvedené „nepříznivé scénáře“. Bohužel lze pouze kon-
statovat, že pravomoci města z pohledu samosprávy ohledně
řešení otázky ubytování agenturních zaměstnanců jsou opravdu
velmi omezené, nebo spíše nulové. Přesto již přesným zmapo-
váním ubytovacích zařízení byly učiněny první kroky k plánova-
nému otevřenému dialogu s jejich majiteli.

6. Vedení města naslouchá obavám svých spoluobčanů a snaží
se na ně reagovat v rámci svých možností a kompetencí. Je ale
třeba, aby i spoluobčané naslouchali, objektivně přijímali a na-
hlíželi na uváděné argumenty ze strany vedení města. Pak by se
nemohlo stát, aby někdo tvrdil, že vedení města „raději plnou
silou podporuje tento čistě…...“! 

7. Vedení města žádnou smlouvu s JPR Staving s.r.o ze dne 3.
srpna 2020 netajilo a nemělo důvod tajit. A ze situace, tak jak
se vyvíjela ani nevyplynulo, že by ji mělo zmínit. Tato smlouva,
která je spolkem obrovsky démonizována, spočívá pouze v
umožnění vybudování výhyben na pozemku ve vlastnictví města
Kaplice. Navíc obsah smlouvy by byl naplněn pouze v případě,
že by v rámci správních řízení byla varianta s výhybnami přijata,
jako konečné a definitivní řešení dopravní situace v této lokalitě
v souvislosti s výstavbou nového bytového domu.

8. Touto otázkou si vedení spolku odpovědělo, jak moc byli čle-
nové rady informováni o záměru developera a podobě jeho pro-
jektu, neboť při schvalování výše uvedené smlouvy neměli žádné
tušení o tom, jakou podobu bude mít bytový dům a jaké to vy-
volá ohlasy.

9. Pokud vedení města něco takového tvrdí, tak je to samo-
zřejmě na základě vyjádření jeho právníků. Město svá vyjádření
vždy opírá o stanoviska právní kanceláře, a nikoliv o tvrzení
zcela nepodložená, která někdy rezonují ve veřejném prostoru.

10. Nejste napadáni, ale zejména veřejné zasedání zastupitel-
stva, které proběhlo 31.8. 2020 jasně ukázalo, jaké argumenty
jsou obyvatelům předkládány a jak ti na ně reagují. 

Vyjádření města Kaplice k otevřenému dopisu

Vedení města
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Společnost

Spolek aktivních seniorů v Kaplici
měl v říjnu t.r.  převzít v Praze oce-
nění za svou úspěšnou již pětiletou
činnost. V silné celorepublikové kon-
kurenci jsme se dostali až na 3.místo.
Naše zakládající členka, paní Marie
Tupá dostala čestný diplom za zá-
sluhy o dobré výsledky spolku.

Kvůli koronaviru se slavnost v Praze
odložila, a tak musely členky nadace
SEN SEN (senzační senioři) přijet s di-
plomem a dárky až k nám do Kaplice.

Bohužel, tato soutěž, kterou pořádá
Nadace Charity 77 nemá žádné kate-
gorie. A tak jsme soupeřili se spolky
mnohem většími a zkušenějšími. A
hned na poprvé jsme dostali tak
slibné umístění.

Teď už víme jistě, že jdeme tou
správnou cestou a obstojíme v kon-
kurenci velkých měst s rozpočty, o
kterých se nám v Kaplici ani nezdá.
Chceme svou činnost i nadále rozví-
jet, rozšiřovat členskou základnu, a
tak získat prostor pro další, mnohem
pestřejší činnost. Můžeme s hrdostí
říci, že jsme odstartovali dobře. 

Chceme připravit pro své následov-
níky také odpovídající prostory.
Znovu připomínám, v Kaplici už od 70
let máme budovu na zájmovou čin-
nost od základu k tomuto účelu pro-
jektovanou a vybudovanou. Zatím jí
město využívá komerčně. V bývalé
herně pro děti je nyní bazar, v dílnách
malé obchůdky, v dívčím klubu mu-
zeum, kam nikdo nechodí. 

Kapličáci, všichni máte své seniory,
když už bývalý dům dětí neslouží
dětem - proč by se nemohl stát ko-
munitním centrem pro seniory, kte-
rých každým rokem přibývá?

Stačilo by jen málo a zařízení posta-
vené a vybavené pro zájmovou čin-
nost by zase mohlo sloužit svému
účelu.

Náš spolek dostal z Prahy hezký
dárek. I na městském úřadě máme
své spojence. Na starost nás má Libor
Lukš, naše pražské hosty uvítala z
Radu města paní Opekarová a Ká-
rová. Všichni stáli u zrodu spolku a
nemalou měrou se přičinili i o náš ce-
lorepublikový úspěch. Chci jim tímto
ještě jednou poděkovat.

Spolek aktivních
seniorů v Kaplici

Jitka Papežová, předseda spolku
Radost zavládla ve Spolku aktivních se-

niorů v Kaplici. V tradiční Ceně Senior
roku, kterou vyhlašuje projekt Sensen
(Senzační senioři) Nadace Charty 77, se v
celorepublikové konkurenci umístil na tře-
tím místě v kategorii Nejlepší klub. Pře-
dání ocenění se uskutečnilo v úterý 8.
prosince v obřadní místnosti v budově ka-
plické radnice.

„Snažíme se vždycky ocenit kluby, které
se vymykají. V případě Kaplice nás za-
ujalo, že spolek vznikl na základě inici-
ativy samotných seniorů, kteří se chtěli
společně vzdělávat, pořádat kurzy sebe-
obrany, první pomoci a tak dále. Nečekali,
že za ně někdo vymyslí program, sami
byli aktivní. A jsou stále. Nutno dodat, že
vybudování takového spolku stálo mnoho
času a energie,“ uvádí Lucie Nekvasilová
z projektu SenSen.

Předsedkyní Spolku aktivních seniorů v
Kaplici je Jitka Papežová: „Úspěch v Ceně
Senior roku nás všechny velmi těší. Čle-
nové spolku si ho určitě zaslouží, protože
jsou velmi obětaví a akční. Co vymyslíme,
to se realizuje. Vím, že se na ostatní
mohu stoprocentně spolehnout.“

Jitka Papežová zároveň upozorňuje, že
spolek v roce 2020 oslavil již páté výročí

od zahájení činnosti. „Z mateřské přechá-
zíme do základní školy,“ usmívá se. „Stále
přibíráme nové členy, takže věřím, že v
linii naší cesty budeme nadále pokračo-
vat.“

Oceněným členkám klubu pogratulovali
také zástupci města Kaplice – místosta-
rosta Libor Lukš a radní Vanda Kárová a
Pavla Opekarová. „Jsem rád, že v našem
městě působí hned několik seniorských
spolků a že se činnost jednoho z nich do-
čkala tohoto ocenění,“ říká Libor Lukš a
dodává: „Spolku aktivních seniorů, paní
Jitce Papežové a speciálně i paní Marii
Tupé, která je mimořádně pracovitou
členkou, k jejich ocenění blahopřeji a do
dalšího působení a činnosti jim přeji ze-
jména hodně pohody a radosti při aktiv-
ním trávení společných chvil.“

A čemu všemu se dnes členové klubu
věnují? Například společně trénují paměť,
pracují s keramikou, seznamují se s his-
torií Kaplice a okolí, organizují sportovní
hry, výstavu fotografií, různé besedy… 

Slavnostní vyhlášení Ceny Senior roku
se mělo odehrát v Divadle ABC. Ceremo-
niál se ale neuskutečnil kvůli pandemii
covid-19. Zástupkyně projektu SenSen
tedy jezdí po republice přímo za oceně-
nými, aby jim mohly pogratulovat alespoň
takovouto komornější formou.

Spolek aktivních seniorů v Kaplici získal
významné ocenění
Václav Votruba
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Rok 2020 skončil, a
tak je vhodná doba na
bilancování toho, jaký
ten letošní rok z po-
hledu cestovního
ruchu v turistické ob-
lasti Novohradsko-Doudlebsko vlastně
byl. Jak známo cestovní ruch má v popisu
práce stejnojmenná organizace Novo-
hradsko-Doudlebsko, z.s., která se vě-
nuje čtyřem oblastem, tvořících soubor
podmínek pro ekonomicky efektivní, zá-
žitkově kvalitní a k přírodě šetrný ces-
tovní ruch. 
První oblastí byla péče o drobnou turistic-
kou infrastrukturu, tedy různé informační
panely, odpočívadla, kolostavy a orien-
tační značení, které jsou rozesety po
celém našem území. Pilotně jsme nabídli
obci Dolní Dvořiště, že zajistíme  výměnu
odpočívadla na hraničním přechodu v Ce-
tvinách a lávky pro pěší přes potok a mo-
křad u Svatého Kamene. Povedlo se a
dnes již vše slouží svému účelu.  Pro jiné
obce jsme naopak vytvořili a nově nain-
stalovali menší informační panely, na kte-
rých turisté mohou najít zajímavé
informace o daném místě. 
Dalším významným počinem bylo vytvo-
ření tzv. Encyklopedie „železné opony“,
která se skrývá v multimediálním panelu
nainstalovaném u Skanzenu ochrany
státní hranice a železné opony na hranič-
ním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck.
Encyklopedie má podobu 59 videospotů,
které přináší informace o různých aspek-
tech života na státní hranici před rokem
1989. 
Cestovní ruch se nedá dělat bez lidí, kteří
mají kvalitní znalosti a dovednosti. Další
oblastí našich aktivit proto byly vzdělá-
vací kurzy, workshopy a semináře. Pra-
covníci z informačních center,
podnikatelé, ale i zástupci obcí byli účast-
níky kurzů zaměřených na jazykové
vzdělávání a marketing. Bohužel se však

kurzy díky koronakrizi nemohly uskuteč-
nit v plném plánovaném rozsahu.   
Letošní složitá epidemiologická situace
paradoxně přispěla k rozvoji spolupráce s
podnikatelskými subjekty, konkrétně pak
s provozovateli ubytovacích kapacit. Náš
spolek byl Jihočeskou centrálou cestov-
ního ruchu pověřen ke koordinaci a zpro-
středkování podpory ubytovatelů formou
slevových poukázek pro ubytované hosty.
Z Novohradska a Doudlebska se celkem
do tohoto podpůrného programu Jihoče-
ského kraje zapojilo celkem 28 hotelů a
penzionů, jejichž hosté uplatnily slevy
celkem za 1,1 mil. Kč.            
Zájem o náš region se zcela logicky zvy-
šuje i díky marketingu. A právě ten je
čtvrtou oblastí, které se intenzivně věnu-
jeme. V začátku roku jsme stihli účast na
veletrzích cestovního ruchu Regiontour v
Brně a Holiday World v Praze. Vedle toho
jsme přepracovali webové stránky
www.novohradsko-doudlebsko.cz a velmi
aktivně jsme propagovali zajímavá místa
na sociálních sítích (Facebook, Insta-
gram). Kromě digitálního marketingu
jsme však nezapomínali ani na klasické
tištěné materiály. V první řadě šlo o sou-
hrnnou publikaci (To nej… Novohradsko-
Doudlebsko) představující vše, co naše
turistická oblast turistům nabízí. Název
další publikace „Příběhy, které inspirují“
napovídá, že je zaměřena na zajímavé
příběhy osobností, kterým se podařilo vy-
tvořit atraktivní návštěvnické cíle a zpro-
voznit kvalitní služby. Třetím materiálem
se staly Turistické noviny, které přinesly
praktické aktuální informace o dění v re-
gionu. 
Rok 2021 nebude vůbec jednoduchý,
takže bych rád za celý spolek Novo-
hradsko-Doudlebsko popřál všem
podnikatelkám a podnikatelům, za-
stupitelkám a zastupitelům měst a
obcí a všem dalším lidem, kteří se
starají o to, že je naše turistická ob-
last atraktivní pro návštěvníky,
hodně zdraví, pevné nervy  a spoustu
energie. Budeme to všichni moc a
moc potřebovat.

Cestovní ruch v roce 2020 z pohledu
spolku Novohradsko-Doudlebsko
Mgr. Michal Jarolímek    

E.ON 

Autobusem na
Lipno

Chtěli bychom vás informovat, že od
1.1.2021 se mění název distributora
energie E.ON Distribuce na EG.D. Se
jménem se změní také vizuál firmy a
mailová adresa, vše ostatní ale zů-
stane při starém. 

Pokud by Vám nebylo něco jasné,
tak další informace naleznete na
www.egd.cz nebo se na nás případně
nebojte obrátit.

Děkujeme za pochopení a těšíme se
na další spolupráci.

Miroslav Točín

Dovolte nám Vás informovat o zave-
dení nové zimní autobusové linky
340270 s turistickým potenciálem,
která bude v provozu v období od
19.12.2020 do 14.3.2021. Linka je
vedena pro trase Jindřichův Hradec–
Třeboň-Trhové Sviny-Kaplice-Vyšší
Brod-Lipno nad Vltavou.

Důležité informace:

• 30% SLEVA na skipas: provozova-
tel Skiareálu Lipno poskytuje oproti
předložené jízdence z autobusu nebo
jízdence JIKORD plus (jihoceskajiz-
denka.cz) z téhož dne slevu 30 % z
aktuální ceny jednodenních skipasů
pro: děti do 15 let, junioři 16-18 let,
studenti do 26 let, dospělí, senioři
nad 65 let.

• V Trhových Svinech je umožněn
přestup na linku na Hojnou Vodu (a
zpět)

Více informací a jízdní řád naleznete
na internetových stránkách:

www.jikord.cz/regiamobil

JIKORD s.r.o.

AUTOBUSEM NA LIPNO

www.jikord.cz/regiamobil

Jindřichův Hradec - Třeboň - Kaplice - Lipno nad Vltavou

  víkendové spojení
v období 19. 12. 2020
– 14. 3. 2021

  30% SLEVA na skipas
ve Skiareálu
Lipno



Lanovky se po-
prvé na Lipně
rozjedou tento
pátek, tj. 18.
prosince v 8:30 hodin.  „Sněhové pod-
mínky jsou ideální a Lipno je připravené
přivítat první návštěvníky při dodržení
všech hygienických pravidel,“ říká Petr
Dušek, provozní ředitel Skiareálu Lipno.
„Jsme rádi, že můžeme zahájit sezónu, i
když za omezených podmínek. Všechny
půjčovny budou standardně v provozu, u
nástupu na lanovky budeme organizovat
fronty a zajišťovat dodržování rozestupů.
Restaurace a občerstvení budou v provozu
pouze prostřednictvím výdejního okénka.
Alkohol nebude v prodeji vůbec,“ upřes-
ňuje Dušek. 

Skiareál Lipno se na otevření pečlivě při-
pravil. Všichni zaměstnanci budou vyba-
veni speciálním nákrčníkem, který bude
plnit zároveň funkci roušky. U pokladen
budou moci být v jeden okamžik pouze
čtyři zákazníci, nicméně nákup skipasu
bude možný také v půjčovně sportovního
vybavení Intersport rent. „Skipas je ale
nejlepší zakoupit online, a to ještě před
příjezdem na Lipno. Po příjezdu si pouze
vyzvednou Lipno.card, která slouží i jako
skipas,“ doporučuje Petr Dušek. 

V provozu budou i všechny půjčovny

sportovního vybavení nebo lyžařské školy.
„Zájemcům doporučujeme využívat spíše
individuální lekce. Skupinová výuka bude
omezena, a to nejvýše pro šest osob v
jedné skupině,“ říká Kneiflová. 

Rodinný skiareál Lipno pro letošní se-
zónu významně rozšířil zázemí pro náv-
štěvníky, 

a to zejména pro děti. Hřiště Fox Park se
zvětšilo a rozrostlo. K dispozici budou čtyři
pohyblivé pásy a desítky výukových
prvků, které jsou ideální pro úplně první
seznámení 

s lyžováním. „Lipno se dlouhodobě za-
měřuje na rodiny s dětmi a letošní rozší-
ření Fox Parku o nové pohyblivé pásy a
zvětšení plochy areálu to jen potvrzuje,“
upozorňuje na letošní novinku Olga Knei-
flová, tisková mluvčí areálu a dodává:
„Vstup do Fox Parku je pro všechny
zdarma. Rodiče tak mohou se svými
dětmi sdílet jejich první lyžařské zážitky,
aniž by si musely kupovat skipasy.“
Všichni ostatní se mohou těšit na nové
prostory lyžařské školy, půjčovny a ob-
chodu INTERSPORT. Na všechny návštěv-
níky se samozřejmě těší lišák Fox. 

Bezpečnostní a hygienická opatření
Skiareál Lipno aktivně spolupracuje s

Asociací horských středisek i Krajskou hy-
gienickou stanicí v Českých Budějovicích
a bude dbát na dodržování všech hygi-
enických opatření. Konkrétní informace

Skiareál Lipno zahajuje zimní sezónu v
pátek 18. 12. 2020
Olga Kneiflová

strana 6

Sport, turistika

Program na měsíc leden 2021

1.1. 2021, Novoroční setkání u
bývalé kryté lávky 

5.1. 2021, z Ličova do Kaplice, 9
km, autobusem z autob. nádraží v
9:10 do Ličova

Trasa: Ličov - Dobechov - Mostky-
Kaplice

12.1. 2021, z Omleničky do Kap-
lice, autobusem od školy v 10:00 do
Omleničky

Trasa: Omlenička - Boly - Velenov -
Jermaly - Kaplice

19.1. 2021, z Benešova nad Čer-
nou do Dluhoště, 7 km, autobusem
z autob. nádraží v 9:10 do Benešova
nad Černou

Trasa: Benešov nad Černou - Ka-
menice - Dluhoště - autobus ve 12:30

26.1. 2021, z Kaplice do Rych-
nova nad Malší, 11 km, odchod z
parku v 9:00

Trasa: Kaplice - Ješkov - Všeměřice
- Rychnov nad Malší - autobus ve
13:15

TJ Cíl Kaplice

Rok 2020 u Poutníků

... byl opět plný zajímavých akcí a zá-
žitků. Rádi bychom se s Vámi podělili o
stručný souhrn naší činnosti.

- pololetní prázdniny jsme si užili jako
prodloužený víkend v Plzni, kde jsme nav-
štívili místní ZOO a jeden den jsme strávili
v Techmánii.

- na konci školního roku si členové oddílu
Kadeti vyzkoušeli svůj první poutnický
vandr. Šli z Benešova nad Černou přes So-
kolčí a Pořešín do Kaplice. Vařili na
ohýnku, spali pod širákem a koupali se v
řece. 

- v létě jsme se na letním táboře podívali
s Arabelou, Petrem Majerem a panem
Vigem do říše pohádek, kterou jsme sa-
mozřejme zachránili před zlým Rumbura-
kem. 

- po prázdninách jsme jeden podzimní

víkend strávili na táborové základně Hamr
v Třísově - hráli jsme spousty různých her
a v sobotu jsme vyrazili na pěší výlet do
Zlaté Koruny 

- v průběhu roku jsme pořádali pravi-
delné schůzky oddílů Poutníci a Kadeti,
kde se učíme tábornickým dovednostem,
soutěžíme a sportujeme nebo ve výtvarné
dílně vyrábíme různé věci

Aby  všechny naše aktivity byly do-
stupné všem našim členům, jsou podpo-
rovány dotačními programy Města Kaplice
a Jihočeského kraje.

… a co v roce 2021?
Všem čtenářům bychom rádi popřáli

hodně zdraví a úspěchů v roce 2021, na
který opět chystáme naše tradiční akce
(jak pro naše členy, tak i pro kaplickou ve-
řejnost), a věříme, že se s Vámi brzy na
nějaké z nich potkáme.

Vaši Poutníci

Jitka Adámková
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I na covidu se dá najít něco pozitivního,
v době distanční výuky se nejen učitelé,
ale i žáci naučili lépe pracovat s počítači.
To, co dříve trvalo několik let, museli pe-
dagogové i děti zvládnout během několika
měsíců. Na jaře jsme prošli ICT školením
pod vedením lektorů z Pedagogické fa-
kulty v Č. Budějovicích, na podzim nám
pomohla nová kolegyně, která už léta vy-
užívá při výuce různé aplikace a pro-
gramy. Díky dotaci MŠMT jsme k distanční
výuce pořídili 12 tabletů Huawei, 10 note-
booků a 30 Surface Go 2, které mohou
fungovat jako tablety a po připojení klá-
vesnice se z nich stává malý notebook.

Sadu tak využíváme jako mobilní třídu při
běžné výuce. K stávajícím počítačům jsme
pořídili web kamery a sluchátka, takže
nás distanční výuka už nezaskočí. V po-
sledních letech se zvyšuje zájem o robo-
tiku, a tak se naše ICT vybavení rozrostlo
o sadu 18 Ozobotů, programovatelných
mini robotů, kteří pomáhají formou zá-
bavné hry překonat obtíže v matematice,
informatice a polytechnických oborech.
Pro mladší žáky jsme zakoupili 12 Blue-
Botů, programovatelných berušek, které
u dětí rozvíjí prostorovou orientaci, lo-
gické myšlení a plánování. Ve výsledku
chceme dětem ukázat, že počítače nemusí
být jen zdrojem zábavy. V každém pří-
padě jsme se v používání ICT při vyučo-
vání posunuli mílovými kroky.

Robotické hračky na Fantovce

Mgr. Jana Drdáková

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé naší
školy,

jako každý školní rok, tak i ten le-
tošní jsou naplánované dny otevře-
ných dveří na kaplické střední škole.
Vzhledem k současné epidemiolo-
gické situaci jsme je však museli od-
ložit na 9. ledna. Ale ani v tento
okamžik nemůžeme s jistotou říci,
zda se budou konat. Stejně tak jsou
ohroženy i přijímací zkoušky nane-
čisto dne 12. 1. 2021.

Pokud nebudeme moci uspořádat
dny otevřených dveří, kdykoliv Vás
rádi přivítáme na individuální pro-
hlídce naší školy (pochopitelně za do-
držení hygienických pravidel), abyste
si mohli prohlédnou její prostory, zep-
tat se na možnosti a podmínky stu-
dia, pohovořit si s učiteli apod. V
případě, že z nějakého důvodu nemů-
žete využít této možnosti, můžete ja-
kýkoliv dotaz položit přes dotazník na
webu školy, který je umístěn za cha-
rakteristikou každého oboru vzdělání,
na FB, zatelefonovat či využít e-mai-
lovou komunikaci. Všechny kontakty
naleznete na www.geukaplice.cz

Naše škola se taktéž zúčastní ON-
LINE Burzy škol organizované Jihoče-
skou hospodářskou komorou, která
se uskuteční ve dnech 12. až 14.
ledna 2021. Bližší informace nale-
znete na https://www.jhk.cz/pla-
novane-akce/online-burzy-skol-j
hk-2020

Vážení a milí, jménem zaměstnanců
a žáků naší školy Vám do nového
roku přejeme pevné zdraví a nám
všem naději v brzké shledání!

PhDr. Zdeňka Lovčí

Bude, nebude …

Z kaplických škol

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.

Hledám garáž k pronájmu. Pouze v
Kaplici. Tel: 723 203 036

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

I v letošním covidovém roce se na Fan-
tovce nadělovalo. Každoročně se rolí Mi-
kuláše, čertů a andělů ujímají žáci
devátých tříd. Vzhledem k bezpečnostním

opatřením se akce bohužel museli vzdát.
Naše asistentky mrzelo, že by děti přišly
o recitování básniček, zpívání písniček a
trošku toho strachu, a proto se do kos-
týmů převlékly samy. Do role Mikuláše se
vtělil pan učitel fyziky. Hříšníci slíbili, že se
polepší a všichni dostali sladkou odměnu. 

Mikulášská nadílka na Fantovce v Kaplici

ZŠ Kaplice, Fantova 
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Jubilejní 25. rok fungování Domova
se od let předchozích bezpochyby od-
lišoval. Ze známých důvodů to byl rok
v mnoha ohledech náročný, přesto na
něm dokážeme najít i mnohá pozi-
tiva. Vypjaté situace, v nichž se kli-
enti a zaměstnanci Domova téměř
bez varování ocitli, prověřily sou-
držnost a nasazení pracovního týmu
a potvrdily, že dobře zacílená vložená
energie nese své ovoce.

Vlna pomoci a podpory k nám však
mířila i ze strany veřejnosti a za to
Vám děkujeme. Slušelo by se podě-
kovat mnoha lidem a organizacím:
Krajským úřadem JčK počínaje, přes
konkrétní města a obce, společnosti,
školy, až po jednotlivé podporovatele
a mnoho dalších. Z poděkování nelze
vyjmout naše zaměstnance a dobro-
volníky.

Seznam těchto lidí, kteří nás podpo-
rují či nám jsou jiným způsobem
blízcí, naleznete na našich webových
stránkách www.domovkaplice.cz.

Tento tiskový prostor bychom totiž
rádi využili k tomu, abychom Vám
všem – tedy Vám, kteří nás již dobře
znáte, i Vám, které naše činnost třeba
zaujme v následujícím roce – popřáli
do roku 2021 hodně zdraví, klidu a
pohody.

Mgr. Vladimíra Holczerová  s celým
kolektivem Domova pro seniory Kap-
lice 

Domov pro seniory
Kaplice

Společnost

Mgr. Vladimíra Holczerová

Betlémské světlo v novém kabátě

Předávání betlémského světla lidem v
Kaplici letos proběhlo trochu netradičně.
Nejdříve donesli skauti světýlko do Do-
mova pro seniory. Společně se světýlkem
dostali senioři i pár dárečků v podobě per-
níčků pečených a zdobených přímo dětmi.
Plamínek si pak lidé mohli odnést od
skautské klubovny v podvečer čtvrté ad-
ventní neděle. Kapličtí skauti rozsvěceli

příchozím lucerničky, kdo neměl svou
svíčku, nebo lampičku, mohl dostat od
skautů svícínek a s trochu šikovnosti do-
nesl světýlko domů. Děkujeme všem,
kteří dorazili a přejeme, ať Vám plamínek
betlémského světla přinese radost, po-
hodu a naději. Pevné zdraví přejí skauti z
Kaplice.

Junák – český skaut, středisko Jantar
Kaplice, z. s. 

Jana Šenkýřová

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 2. čísla 20. 1. 2021 
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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,
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Magdalena Opolzerová, Daniela Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
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Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a nezod-
povídá za gramatické a stylistické chyby přispěvovatelů.
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Shrnutí kultury v Kaplici v roce 2020 a
výhled na rok 2021

Zveme Vás na netradiční prodejní
výstavu obrazů Aleny Pincové a Zu-
zany Kotisové, kterou můžete vidět z
ulice Linecká v oknech výstavní síně.

Výstava bude k vidění do 31.1. 2021

Více o autorkách a jejich tvorbě se
dozvíte na webových stránkách:
www.barevnysvetaz.cz 

Barevný svět od A
do Z

Kultura

Vážení příznivci kultury, máme za sebou
nelehký rok 2020.  Vše začalo slibně,
avšak v březnu se nám ukázalo, že svět
se netočí podle nás. Kultura se plánuje
nejméně rok dopředu a jedním dnem se
nám zrušily veškeré kulturní akce. Zpo-
čátku jsme si mysleli, že tedy vše přesu-
neme a zase se pojede dál, ale pro nás,
kulturní pracovníky, to nebylo až tak jed-
noduché, museli jsme přeobjednat ve-
škeré programy na jiné termíny, ač jsme
nevěděli, jestli se uskuteční, a pokud
jsme se pustili do akce, tak nás velmi trá-
pilo počasí. Velké akce byly buď zrušeny
např. SLAVNOSTI MĚSTA, UŠÁK, ČARO-
DEJNICE, CELÝ ADVENT, různé výstavy,
koncerty, divadla aj. a některé jako SU-
CHÁČ FEST, pořady s panem IZEREM, s
panem ŠÍPEM, zájezd GALILEO, DVA NA-
HATÝ CHLAPI, 4TET, TRAVESTI SHOW a
bohužel i NOVOROČNÍ KONCERT, kde měl
vystoupit VÁCLAV NOID BÁRTA s kapelou,
jsme přesunuli a doufáme, že se už usku-
teční. Nyní jsme limitováni a nemůžeme
na plno připravovat kulturní program,

protože sami nevíme, jak se nadále situ-
ace vyvine. Sice si připravujeme rok 2021
a doufáme, že to bude lepší rok než mi-
nulý, ale sami nevíme, co bude vůbec
možné uskutečnit. Kultura je velice důle-
žitá, když odpočíváte a bavíte se, mi pra-
cujeme. Už ve starém Římě bylo dáno:
CHLÉB A HRY a naším předsevzetím je
opět na plno rozjet kulturní program, ač
víme, že se všem nezavděčíme, tak se
snažíme život v Kaplici kulturně obohatit.
Velice nás také tíží i situace našich kolegů
v odvětví gastro, turismus, sport a dal-
ších, kde pandemie zastavila jejich práci.
Budeme doufat, že se vše vrátí do ,,sta-
rých kolejí“ a že se brzo shledáme a bu-
deme se moci potkávat na společných
akcích. Také bych Vás chtěl oslovit o ná-
pady, co byste rádi zhlédli v Kaplici za kul-
turu, jsme otevřeni nápadům a pokud to
bude možné, tak je uskutečníme. Chtěli
bychom Vám popřát vše dobré do nového
roku, hodně zdraví, lásky, klidu a pohody
v roce 2021 a brzy na shledanou.

Vaše Kulturní a informační centrum Kap-
lice

Mgr. Stanislav Trs

Když se řekne Bulharsko, vybaví se kaž-
dému velké hotelové komplexy u Černého
moře...Tato země však může vnímavému
cestovateli nabídnout mnohem víc:
krásné procházky bizarními skalními
městy, treky v překrásných horách, náv-
štěvu prastarých klášterů, koupačku v lé-
čivých termálních pramenech... Můžete se
také vrátit hluboko do historie prohlídkou
thráckých hrobek nebo omládnout a zre-
laxovat pomocí světoznámého růžového

oleje. Mnohá města a vesnice vám svojí
architekturou nabídnou návrat časů minu-
lých. Všude vás uvítají milí a pohostinní
lidé, ochutnáte skvělou bulharskou ku-
chyni a výtečná vína z Melniku. Co víc si
přát...

20. ledna od 17:00 hod. přijďte do
kina Kaplice kde se od Táni Zavřelové
dozvíte více. 

Bulharsko: co snad ani netušíte - po-
zvánka

Prodej palivového
dříví

Město Kaplice - dřevosklad
Mostky zahajuje prodej palivo-
vého dříví

Štípané jehličnaté dřevo 800,- Kč
včetně DPH / sypaný PRM (délky po-
línek 25 - 55 cm)

Jehličnaté dřevo v celých délkách
300,- Kč včetně DPH / PRM (délky 2 -
6 m)

Doprava: 55,- Kč včetně DPH / km
včetně naložení a složení 

Štípané jehličnaté dřevo - velikost
nákladu cca. 2 - 7 PRM sypaných

Jehličnaté dřevo v celých délkách -
velikost nákladu cca 9 PRM

Otevírací doba: 
Po - čt 7.00 - 15.00 hod.
Pá 7.00 - 13.00 hod.

Kontakt: Tomáš Bican
tel. +420 777 472 479
email: jakub.machal@mestokap-

lice.cz
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Kultura



strana 11

Leden 2021

20. ledna 2021, středa od 17:00 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA S PROMÍTÁ-
NÍM
BULHARSKO - co snad ani netušíte!
Když se řekne Bulharsko, vybaví se kaž-
dému velké hotelové komplexy u Čer-
ného moře...Tato země však může
vnímavému cestovateli nabídnout mno-
hem víc: krásné procházky bizarními
skalními městy, treky v překrásných ho-
rách, návštěvu prastarých klášterů, kou-
pačku v léčivých termálních
pramenech... Můžete se také vrátit hlu-
boko do historie prohlídkou thráckých
hrobek nebo omládnout a zrelaxovat po-
mocí světoznámého růžového oleje.
Mnohá města a vesnice vám svojí archi-
tekturou nabídnou návrat časů minulých.
Všude vás uvítají milí a pohostinní lidé,
ochutnáte skvělou bulharskou kuchyni a
výtečná vína z Melniku. Co víc si přát...

Kino Kaplice, vstup 60,- Kč

LOVE..., SORRY!

Žádáme všechny, kteří ještě mají za-
koupené vstupenky na ZRUŠENÉ
představení Love..., sorry!, aby je
donesli na infocentrum. Budou Vám
vráceny peníze.

KINO KAPLICE

Kino Kaplice po dobu trvání naří-
zení vlády zavřeno. 

Jakmile nám to situace dovolí, mů-
žete se těšit na mnoho filmových
trháků.

Pro další informace sledujte face-
bookové stránky kina nebo ikap-
lice.cz

PŘIPRAVUJEME

10. dubna 2021 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL DĚTI RÁJE

Kongresové centrum Praha 
Cena: 800,- Kč

25. dubna 2021 od 15:30 hod.
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA: BYLO NE-
BYLO

KD Kaplice, vstup: 130,-/150,- Kč

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ
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