
Rekonstrukce mostu KA 017 u rybárny  Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
v současné době je

velice těžké cokoliv
plánovat, neboť nikdo
nedokáže předvídat,
jak se bude vyvíjet si-
tuace ohledně covi-

dové nákazy. Dlouho čekáme na
rozvolnění opatření, které však v sou-
vislosti s vývojem epidemie nepři-
chází. Nově vyhlášený nouzový stav
znejišťuje podnikající sektor, ale i
všechny občany, neboť nevidíme
světlo na konci tunelu. Krizový štáb
města průběžně vyhodnocuje situaci
v našem regionu, která se nelepší, ba
v dané chvíli i zhoršuje. Oceňuji práci
hejtmana Jihočeského kraje, s nímž
jsme ve stálém kontaktu a řešíme ak-
tuální problémy. Zatím byl do 28.
února prodloužený nouzový stav,
takže při psaní těchto řádků ještě
nevím, co bude následovat. V každém
případě už víme, že vládní nařízení
nejsou spasitelná, navíc někdy schází
zdravý selský rozum, například co se
týká maloobchodního prodeje. Jako
obvykle si budeme muset pomoct
sami dodržováním hygienických pra-
videl, abychom uchránili ty nejohro-
ženější. 

Na posledním zastupitelstvu rezono-
valo téma obecní hájenky. Ta by se
měla vybudovat na bývalém objektu
střelnice v k.ú. Blansko. Toto místo
nebylo zvoleno náhodně, neboť se
nachází v centru městských lesů.
Kaplice je vlastníkem 800 ha lesa v
několika katastrálních územích. Naši
zaměstnanci v oboru lesního hospo-
dářství se starají nejen o naše lesy,
ale spravují i lesní majetek obcí Stří-
těž (70 ha) a Soběnov (110 ha).
Dosud chybí jakékoliv zázemí pro 3
zaměstnance a pomáhající personál. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Vážení spoluobčané, 
v letošním roce plánujeme zrekonstru-

ovat most KA 017 u rybárny.
Na stávajícím mostním objektu u opěr a

křídel jsou uvolněné kameny, v místě hla-
diny vody se zdivo zcela rozpadá, v levo-
břežní opěře pod uložením jednoho z
nosníku je svislá trhlina. U nosné kon-
strukce je místy odhalená výztuž s patr-
ným oslabením korozí. Chybí izolace,
chybí římsy a záchytný systém proti pádu
chodců nebo vozidel do koryta potoku.
Most je celkově ve velmi špatném sta-
vebně technickém stavu, proto bude od-
straněn a nahrazen novým.

Nový mostní objekt bude tvořit železo-
betonový monolitický uzavřený rám, na
krajích budou osazeny železobetonové
monolitické římsy, na které bude umís-
těno zábradlí. Vozovka bude živičná. Sou-
časně bude provedena oprava živičného
povrchu křižovatky. Koryto potoku pod
mostem bude zpevněno kamennou dlaž-
bou do betonu s navazujícím kamenným
záhozem.

V minulých letech byla zpracována pro-
jektová dokumentace, nyní je již stavba
připravena k realizaci v souladu se sta-
vebním povolením.

O zahájení stavebních prací budete včas
informováni. 

Bc. Miluše Lukšová



Slovo z radnice

V letošním roce jim dokonce pomá-
hají zaměstnanci KIC Kaplice, protože
covidová situace neumožňuje provo-
zovat kulturu standardním způsobem.
Domnívám se, že každá lesní správa
má mít dostatečné zázemí pro své za-
městnance, a tím nově vybudovaná
hájenka bude. Naše lesy jsou pro nás
nejen zdrojem příjmů z vytěženého
dřeva, ale i majetkovou pojistkou. V
průběhu let se nám osvědčilo hospo-
daření v lesích, včetně nákupu no-
vých zalesněných ploch. Ne každé
město nebo obec má takovouto vý-
hodu. 

S přáním pevného zdraví do násle-
dujících dnů Váš starosta Pavel Talíř

strana 2

Vedení města Kaplice se s Nemocnicí
Český Krumlov dohodlo na zřízení nového
odběrového místa pro antigenní testování
v Kaplici.

Od neděle 28.02.2021 bude zajišťovat
Nemocnice Český Krumlov v budově Poli-
kliniky Kaplice odběrové místo pro prová-
dění antigenního testování. Odběry jsou
určené pro veřejnost v rámci plošného
testování zdarma.

Provoz odběrového místa:
• vždy v neděli v čase 08:00-10:00 v

přízemí Polikliniky Kaplice - ordinace
Lékařské pohotovostní služby (v od-
poledních hodinách v Nemocnici ČK)

Podmínky:
• Antigenní testování probíhá na základě

předchozího objednání prostřednictvím
objednávkového formuláře Nemocnice
ČK, který vygeneruje čas, kdy se má na
vyšetření testovaná osoba dostavit:

https://app.nemck.cz/html/registrace_c
ovid_ag_kap.php?language=cs&cate-
gory=6

upozornění:
Osoba, která se objedná do Kaplice a do-

staví se až odpoledne do ČK, nebude vy-
šetřena a naopak; osobu, která je

objednaná do ČK, v Kaplici nelze vyšetřit.

Stejně tak platí, že nemůže na výtěr do-
razit někdo jiný, jako "náhrada" za regis-
trovanou osobu - kdo nebude v seznamu
registrovaných na daném místě, nebude
vyšetřen.

• Pokud přijde osoba bez příznaků a vý-
sledek při antigenních testech bude pozi-
tivní, bude jí na místě proveden odběr na
PCR, ten bude předán do laboratoře v ČB.
V případě nutnosti provedení výtěru na
PCR oznamuje výsledek přímo laboratoř
pomocí SMS zprávy cca do 3 dnů.

• Ve vnitřních prostorách odběrového
místa se nelze shromažďovat. Po prove-
dení výtěru musí každý vnitřní prostory
opustit a přijít za dobu, kterou mu odebí-
rající personál určí. Poté bude informován
o výsledku antigenního testu, obdrží infor-
mační leták a potvrzení o výsledku.

• Každý objednaný musí mít s sebou ob-
čanský průkaz/náhradní doklad a kartičku
pojištěnce.

Upozornění: preventivní antigenní
testování není primárně určeno pro
symptomatické pacienty (tj. osoby s
příznaky onemocnění covid-19) nebo
pro osoby v karanténě. I nadále platí,
že osoby s příznaky onemocnění kon-
taktují svého PRAKTICKÉHO LÉKAŘE,
který indikuje potřebné vyšetření
nebo vystaví žádanku na PCR test!

Nové odběrové místo pro antigenní 
testování v Kaplici
Vedení města

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Městská knihovna

Březen měsíc čtenářů

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021

• Zápis pro nové čtenáře na 1 rok
zdarma

• Čtenářská amnestie (odpouštíme
poplatky za upomínky)

Tyto výhody se vztahují i na po-
bočku knihovny 1. máje 775 v Kaplici.

Rozšíření zdravotní
péče

Vážení spoluobčané. Všichni víme,
že získat do příhraničí nového lékaře,
atˇ už odborného, nebo praktického,
je v poslední době velký problém.
Proto mi dovolte, abych za nás za
všechny přivítala novou praktickou lé-
kařku, MUDr. Janu Děkanovou.
Paní doktorka ordinuje  od ledna na
poliklinice v Kaplici v prvním patře a
více informací o ordinaci se dozvíte na
její adrese: www.japrax.cz    

Pavla Opekarová                                     

V této nelehké době lidé často vyráží do
přírody na procházky. V dobré víře mnoho
lidí zamíří k řece  krmit vodní ptáky, jako
jsou labutě, kachny nebo rackové. Bohu-
žel s sebou často nesou nevhodnou po-
travu, která se ptákům mnohdy stává
osudnou. Jedná se především o pečivo,
které obsahuje sůl, kvasnice, lepek, ale i
plísně, které jsou toxické a způsobují  jim
vážné zažívací potíže.  Pečivo tak ptákům
dodá pouze pocit sytosti nikoliv živiny, vi-
tamíny a minerální látky, které jsou pro
jejich život důležité. Prázdné kalorie za-
příčiní jejich podvýživu. Konzumace pe-
čiva je obzvláště nebezpečná pro
mláďata. Nadměrná konzumace pečiva
zapříčiní vývojové vady a deformace kří-
del, nemoc takzvaných „andělských kří-
del“. Ptáci nejsou schopni létat, hledat si
potravu a to vede k jejich úhynu. 

Čím tedy správně krmit? 
V první řadě mějme na paměti, že vodní

ptáci potřebují naši podporu v zimním ob-
dobí, až když nastanou mrazy. V tomto
období mají nedostatek přirozené potravy.
Nepřikrmujeme ptáky za mírnějšího po-
časí, pak ztrácejí potřebu se živit vlast-
ními silami. Pokud tedy chceme vodním

ptákům přilepšit, zvolíme potravu, která
je jim přirozená a zdraví prospěšná.  Vez-
měte si tedy s sebou na procházku ovesné
vločky, kukuřici, žito nebo pšenici. V ku-
chyni tak nepřijdou na škodu zeleninové
odřezky a slupky od mrkve, celeru, petr-
žele nebo také listy kedluben, květáku,
brokolice, hlávkový salát či polníček. Ve
zverimexu pořídíte také speciální krmné
směsi pro vodní ptáky. Krmte tolik, co
ptáci stačí zkonzumovat, nenechávejte kr-
mivo na břehu „do zásoby“.

Přikrmujete vodní ptáky?  Pečivo nechte
doma 
Tereza Šmehlíková



strana 3

Poděkování 
společnosti Praktik
MM Kaplice, s.r.o.

Společnost Praktik MM Kaplice, s.r.o.
se ve prospěch naší organizace zcela
zřekla finančních prostředků za po-
vinné testování našich pracovnic v
přímé péči.

Za stávající situace celkovou částku
ještě nelze zcela vyčíslit. V době nou-
zového stavu celá agenda okolo anti-
genního testování na COVID_19
probíhá následovně: na základě naří-
zení Ministerstva zdravotnictví ob-
držela v listopadu 2020 naše
organizace od firmy AVENIER testo-
vací sady, které průběžně předáváme
paní doktorce z Praktik MM Kaplice,
s.r.o. Ta každé pondělí našim pracov-
nicím odebírá, vyhodnocuje vzorky a
vystavuje potvrzení o těchto odbě-
rech. Tato potvrzení nám předává a
na jejich základě my nahlašujeme
počty a výsledky 1x týdně Krajské
hygienické stanici v ČB, 1x týdně dále
vystavujeme žádanky do systému
ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických infor-
mací a statistiky ČR) a následně 1x za
měsíc vyúčtováváme tyto výkony ne-
pravidelné péče jednotlivým zdravot-
ním pojišťovnám našich testovaných
zaměstnankyň. Zdravotní pojišťovny
nám po zkontrolování zaslaných do-
kladů tyto výkony proplatí a my by-
chom je měli (na základě faktury,
kterou by společnost Praktik MM,
s.r.o. měla naší organizaci vystavit)
převést na její účet. 

Právě tyto finanční prostředky se
rozhodla společnost Praktik MM, s.r.o.
nefakturovat a raději věnovat na pro-
voz našich sociálních služeb. V sou-
časné době se jedná o částku Kč
10.500,--.

Mgr. Ivana ŽáčkováPrůběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamži-

kem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického for-
muláře na webu www.scitani.cz nebo v
mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.
5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný for-
mulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací ko-
misaři. 

Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou po-
štou a hlavní hygieničkou České republiky
distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení fyzic-
kých kontaktů mezi sčítacími komisaři a
obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování pří-
sných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt pri-
márně venku, minimalizace doby kon-
taktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formu-
lářů. V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vy-
plněné formuláře bude možné odeslat v
předtištěné obálce prostřednictvím schrá-
nek České pošty nebo odevzdat na cca
800 kontaktních místech České pošty (vy-
brané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny

osoby, které mají k rozhodnému oka-
mžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
osoby omezené ve svéprávnosti a po-
dobně provádí sečtení jejich zákonný zá-

stupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců pří-
tomných v ČR v rozhodný okamžik, s vý-
jimkou diplomatů nebo cizinců s
krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na

vybraných pobočkách České pošty a
všech krajských správách Českého statis-
tického úřadu. Poskytují široké veřejnosti
informace o sčítání a jsou také místy, na
kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Ve-

škeré osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními předpisy a
používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné napří-

klad při přípravě programů bydlení, roz-
voji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v
konečném důsledku ovlivňují život kaž-
dého z nás.

Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz.

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou
pracoviště České pošty, s. p. nebo Če-
ského statistického úřadu určená pro ve-
řejnost k vyzvednutí prázdných nebo
odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Seznam kontaktních míst České pošty,
s. p. a Českého statistického úřadu včetně
aktuální otevírací doby a kontaktů lze od
6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci
České pošty na stránce:

https://scitani.ceskaposta.cz.

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání lidu
začíná 27. března 2021
Český statistický úřad

Informace pro občany

Poděkování

Děkujeme paní Maurencové za
ochotu a věcný přístup při zařizování
posledního rozloučení s panem Václa-
vem Vačkářem.

Rodina Vačkářova

Poděkování

Děkujeme mysliveckému spolku
Lišák Hubenov za důstojné a milé roz-
loučení s jejich členem Václavem Vač-
kářem.

Rodina Vačkářova
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Být samostatný 
a soběstačný 
v každém věku

Během letošní Tříkrálové sbírky se
podařilo v Kaplici vybrat částku
11.794,- Kč 

Celkem se na kaplicku vykoledovala
částka 53.087,-Kč.

Výtěžek ze sbírky poputuje na rozvoj a
zkvalitnění sociálních služeb Charity Kap-
lice poskytovaných osobám žijícím v Ka-
plici a přilehlých obcích, a to především
na:

• zajištění provozních nákladů Charitní
pečovatelské služby 

• rozvoj práce s mládeží v Nízkopraho-
vých zařízeních

• zvýšení dostupnosti služeb pro osoby
se zdravotním postižením

• zřízení krizového fondu Charity Kaplice
a pro farnost Kaplice

ONLINE KOLEDA NADÁLE POKRA-
ČUJE! Přispívat můžete do 30. 4. 2021 na
Tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, Variabilní symbol Cha-
rity Kaplice: 7772040

Jak přispět pomocí platebního QR kódu:
1. Ověřte, zda máte

ve svém chytrém tele-
fonu nainstalovánu ap-
likaci mobilního
bankovnictví.

2. Přihlaste se v tele-
fonu do aplikace mobil-
ního bankovnictví.

3. Zvolte způsob
úhrady QR kódem.

4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a
sejměte QR kód.

5. Automaticky se vám otevře předvypl-
něný příkaz, zadejte částku, kterou
chcete přispět a platbu potvrďte.

Touto cestou děkujeme všem, kteří
nám umístili pokladničky ve svých
provozovnách a Ing. Ivaně Chromé z
MÚ Kaplice za pomoc při rozpečeťo-
vání pokladniček, níže uvedeným dár-
cům a velké díky také patří Vám
všem, kteří jste přispěli do pokladni-
ček.

Tříkrálová sbírka 2021

Tým Charity Kaplice

Ergoterapie v Domově pro seniory
Kaplice

Na začátek krátké zamyšlení: „Co
můžeme nejhoršího ve svém životě
ztratit? Vlasy? Zuby? 

Já se domnívám, že je to sebeobs-
luha, samostatnost.“ A právě v udr-
žení soběstačnosti  a samostatnosti
Vám pomůže ergoterapie.

„Profese, která Vám prostřednictvím
smysluplného zaměstnání pomůže
zachovat schopnosti potřebné pro
zvládání běžných denních, pracov-
ních, zájmových i rekreačních čin-
ností.“ 

Proč je ergoterapie důležitá právě v
domově pro seniory? Jsou tu lidé,
kteří mají produktivní léta za sebou,
nyní již potřebují klid a potřebují ope-
čovávat, už se napracovali dost. To je
jistě pravda. Senioři, kteří jsou plně
soběstační, žijí doma ve svém pro-
středí. Ti, co již svou soběstačnost
ztratili, ať částečně či plně, využívají
pobytových sociálních služeb. Ale i
tito senioři se chtějí vrátit ke své so-
běstačnosti, nechtějí být závislí na
pomoci jiných. V tom jim pomáhá er-
goterapie. Snaží se udržet osoby co
nejdéle soběstačné a vrátit jim jejich,
alespoň částečnou, samostatnost. 

Cílem ergoterapie je podporovat
zdraví a duševní pohodu prostřednic-
tvím smysluplné aktivity. Především
pak podpora v samostatnosti a sobě-
stačnosti klientů s cílem zvýšení či
udržení kvality života. Společně roz-
víjíme nácvik běžných denních čin-
ností, oblékání, svlékání, os. hygiena,
koupání, vyměšování, mobilitu na
lůžku, sed, chůzi, přesun na vozík,
nácvik denních činností, ovládání te-
lefonu, TV, příprava jednoduché
stravy. Nedílnou součástí ergoterapie
je zaměření se na cílené oblasti, roz-
voj jemné motoriky, nácvik úchopů,
orofaciální stimulace, navození přiro-
zeného přijmu potravy, bazální stimu-
lace.

Udržení samostatnosti je nejdůleži-
tější v každém věku. Tuto oblast roz-
víjíme přirozenou cestou tak, aby byli
senioři v rámci svých možností co
nejdéle samostatní. Možná je to vize
jen pár lidí, ale určitě je to cíl nás
všech, kterých se to jednou bude
týkat. 

Informace pro občany

Mgr. et. Bc. Marcela Kryski Realitou posledních let je postupný ná-
růst počtu lidí odkázaných na péči jiné
osoby. Mnoho z nich může za pomoci ji-
ných žít spokojeně doma.  Pokud jim péči
nemohou zajistit rodinní příslušníci, pří-
padně s péčí o ně potřebují pomoci, mají
možnost využít terénní sociální služby. Ty
jsou významnou pomocí v péči o seniory
a osoby se zdravotním postižením. Jejich
hlavním cílem je zajistit základní potřeby
klientů a podporovat jejich samostatný
život ve vlastní domácnosti, kde jsou
zvyklí a kde to mají rádi. S jejich pomocí
je možné výrazně oddálit dobu, než bude
potřeba požádat o umístění do pobytové
sociální služby, např. domova pro seniory.

Pečovatelská služba je jednou z nejroz-
šířenějších terénních sociálních služeb.
Poskytuje klientům hlavně pomoc při
osobní hygieně (koupání, omývání na
lůžku), pomoc při zajištění chodu domác-
nosti (úklid, praní a žehlení), nákupy,
pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů),
doprovod k lékaři, na instituce, úřady atd.
Pečovatelskou službu v Kaplici poskytuje
Charita Kaplice a společnost Ledax o.p.s.

Osobní asistence zajišťuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a
podobně. Je určena pro každého, kdo
chce zůstat v přirozeném prostředí a z ja-
kýchkoli důvodů potřebuje pomoc s ně-
kterými úkony běžného života. Služby

osobní asistence na Kaplicku zajišťuje
společnost Icos o.p.s.

Terénní odlehčovací služba nabízí pod-
poru osobám, které dlouhodobě pečují o
osobu blízkou, vyžadující celodenní péči.
Cílem služby je zastoupit rodinné přísluš-
níky nebo jiné pečující v péči o jejich
blízké a poskytnout jim tak čas na odpo-
činek, zajištění osobních záležitostí a in-
tenzivnější prožívání vlastního osobního
života. Tuto službu v ORP Kaplice zajišťuje
společnost Ledax o.p.s.

Pro pečující je často významná možnost
půjčování kompenzačních pomůcek. Ty je
možné si zapůjčit u Charity Kaplice, v Do-
mově pro seniory Kaplice a společnosti
Ledax o.p.s.

Lidé z ORP Kaplice mohou využívat také
Domácí hospic Ledax. Tato služba je ur-
čena klientům propuštěným z nemocnice,
převážně lidem v terminálním stadiu ne-
moci. Péče bývá indikována registrujícím
praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem
v nemocnici nebo o ni může požádat sám
klient. Jedná se komplexní péči - vedle
zdravotní je poskytována také sociální,
psychologická a duchovní péče. 

Kontakty na výše zmiňované služby je
možné získat na Odboru sociálních věcí a
péče MěÚ Kaplice, případně na webových
stránkách města.

Město Kaplice si uvědomuje důležitost
terénních sociálních služeb a váží si jejich
práce. Finančně proto jejich provoz pod-
poruje formou dotace z rozpočtu města.

Všem pracovníkům sociálních služeb
patří velký dík za jejich záslužnou práci,
kterou odvádí a která je v této nelehké
době obzvláště náročná.

Terénní sociální služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením
Mgr. Pavlína Bláhová
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Studium ve virtuálním režimu aneb Jak
učit co nejlépe v době, kdy žáci nemohou
být ve škole

Tentokrát začnu článek procházkou po
základní umělecké škole. Na prázdné
chodbě se míchají zvuky všemožných hu-
debních nástrojů s hlasitými pokyny vy-
učujících, kteří hrají, zpívají, ťukají,
opravují chybičky, občas se rozčilují…
Kdyby člověk nevěděl, jak to vypadá za
zavřenými dveřmi tříd, řekne si - běžný
den na hudebce.

...je pan učitel ve škole? Je, běhá po
dvorku s mobilem a chytá signál.

Ve chvíli, kdy dveře tříd otevřu, je vše
jiné. Ve škole nepotkáte skutečného žáka.
Vyučující hovoří a hrají monitorům. Když
zrovna nevyučují, tedy vlastně nevysílají,
posílají žákům nahrávky, noty, připravují
balíčky materiálem pro výtvarníky, učí se
práci ve virtuálním prostředí.  Jejich práce
je v současné době daleko namáhavější,
než když mají ve škole žáky skutečné.
Učitel odvádějící poctivou práci si zaslouží
velké poděkování. 

Na druhé straně našich online cest je
často se žákem trpělivý rodič. Funkční

vzdělávací trojúhelník učitel, žák, rodič je
základní podmínkou pro posun žáka.
Rodič má v současné době zásadní úlohu
- nastavuje domácí podmínky pro vzdělá-
vání a má největší vliv na motivaci dítěte,
bez jeho pomoci to prostě nejde. Rodičů,
kteří to vše v současné době zvládají, si
vážíme a jsme rádi, když se naší online
výuky jako opora účastní - zejména u
mladších žáků.

Otočte prosím kolíčkem po směru
hodinových ručiček tak o deset
minut…aneb jak online naladit
housle….

Ze současné virtuální ZUŠky na mě padá
podivná směs pocitů. Pocit radosti, že
jsme schopni takto učit a žáky posouvat
dál, mi kazí vědomí, že to nejhezčí, co
žákům naše škola dává, předat online
nelze - je to společné muzicírování a sdí-
lení uměleckých prožitků. Každá zlá zku-
šenost člověka něčemu naučí - tři důležité
věci jsme se žáky změnili. Jsme společně
schopni plynule přecházet z prezenční
výuky na online formu, žáci se postupně
učí samostatné a zodpovědné komunikaci,
a to nejdůležitější - těšíme se do školy!

Josefko, dnes bude online hodina od
13? ...jjj

Rok se sešel s rokem a my se znova
připravujeme na karneval. Na akci,
na kterou se děti hodně těší, kolik bu-
deme mít princezen, víl, zvířátek,
Batmanů.

Ale letošní školní rok je jiný. Uvědo-
mujeme si, o co jsou naše děti ochu-
zeny  o tradice  a zvyky. I když dětem
hodně vyprávíme, nic nenahradí
akce, kde děti tyto tradice a zvyky
poznávají. Ať je to např. rozsvěcování
vánočního stromu, kdy začíná advent,
živý betlém a zpívání koled, tříkrálová
sbírka a vidění velblouda a tři krále a
nakonec již zmiňovaný karneval a
masopust se všemi maškarami.

Proto si přejme, aby další svátky,
které nás čekají – velikonoce a pálení
čarodejnic , už prožijeme společně. Ať
mohou jít kluci koledovat a holčičky
mohou létat jako čarodejnice.

Kolektiv MŠ 1. máje 771

Tradice v době 
COVIDU-19 

Z kaplických škol

Kaplická ZUŠ má jasnou koncepci dis-
tančního vzdělávání - naučit žáky co nej-
více, a nezatěžovat příliš jejich rodiče -
preferencí online výuky v tzv. přímém
přenosu. Škola investovala do posílení ko-
nektivity, zavedla jednotný systém G
Suite (jednoduchý přístup do virtuálních
tříd, online knihovnu a studijní materiály,
školní emaily žákům), proškolila peda-
gogy, k dispozici má IT konzultantku pro
zaměstnance, rodiče i žáky. Ráda bych
připomněla, že systém českých základ-
ních uměleckých škol je ve světě velmi
dobře hodnocen. Jedním z pozitiv je i do-
stupnost tohoto vzdělávání  - cena za
výuku (školné) je díky podpoře státu cca
3-5 krát nižší, než by byla bez této pod-
pory. 

Srdečně zveme:
Tři vánoční koncerty žáků a  LETÍM - vý-

tvarné a hudební pozdravení z Vyššího
Brodu - projekty, které jsme se žáky re-
alizovali můžete vidět zde:

http://www.zuskaplice.cz/

Absolventské koncerty našich žáků, sti-
pendistů celorepublikového projektu Me-
nArt, Zuzany Kramperové (mentorka
muzikálová zpěvačka Radka Fišarová, vy-
učující Iva Voráčková)  a Adama Douchy
(mentorka skladatelka a zpěvačka Beata
Hlavenková)  můžete shlédnout zde:

https://www.menart.cz/2020/ak-
tuality-menart.html

Z prací žáků výtvarného oboru byl vy-
tvořen i kalendář a přání k novému roku.

Online umělecké vzdělávání

Mgr. Anežka Opekarová

Mgr. Anežka Opekarová

Základní umělecká škola informuje

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci
Kaplického zpravodaje, tj. v infocentru Kap-
lice v Linecké ulici 305 v Kaplici. Cena inze-
rátu 24,- Kč.

Pronajmu garáž na sídlišti 9. května
Kaplice, tel: +420 702 534 682

Koupím garáž v okolí Pohorské ul.
Platím hotově a rozumnou cenu re-
spektuji. Nebo vyměním slušnou
garáž u statku (rybníka) a dám ve-
lice slušný doplatek. Tel: +420 607 238
595

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 4. čísla 20. 3. 2021 

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

tel.: 380 311 388, lucie.smolenova@mestokaplice.cz 
Redakční rada: Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Ja-

nota, Mgr. Jana Kopúnová, Magdalena Opolzerová, Daniela Wimme-
rová a Ing. Lukáš Bodnár. 

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a nezod-
povídá za gramatické a stylistické chyby přispěvovatelů.
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Tímto bychom chtěli pogratulovat k
významnému životnímu jubileu panu
Františku Hájkovi, který pátého
března oslaví kulaté 70. narozeniny.
Pan Hájek patří mezi legendy kaplic-
kého fotbalu, v jehož barvách prožil
podstatnou část hráčské kariéry a po
jejím skončení přešel na trenérskou
lavičku.  Zde prošel všemi kategori-
emi, od nejmenších benjamínků až po
muže, které dovedl k historickému
postupu do divize. Jakožto nositel tre-
nérské A licence vychoval nespočet
fotbalistů, kteří na něj rádi vzpomí-
nají. V roce 2019 byl oceněn vedením
Fotbalové asociace České republiky
plaketou Dr. Václava Jíry, která je
udělována osobnostem, které se za-
sloužily o rozvoj českého fotbalu.
Předávání se ovšem nezúčastnil, jeli-
kož se tento akt kryl s tréninkem, a
jako správný trenér upřednostnil tré-
nink se svými svěřenci. Přesně toto
dělá z trenérů „Pány trenéry“!!! Oce-
nění si tak převzal opožděně při pří-
ležitosti exhibičního utkání konaného
8. května 2019 v Kaplici, a to od
svého bývalého svěřence, nyní za-
městnance FAČR, profesionálního tre-
néra mládeže pro jihočeský kraj Pavla
Pulce. A snad ocenění nejvyšší ob-
držel František Hájek v nedávných
dnech, kdy byl při galavečeru amatér-
ského fotbalu vyhlášen nejlepším tre-
nérem v žákovské kategorii pro rok
2020. Toto ocenění převzal z rukou
reprezentačního trenéra Jaroslava Šil-
havého a moderátora večera Pavla
Horvátha.

Ještě jednou Vám za vše, co jste pro
kaplický fotbal udělal a děláte, mno-
hokrát DĚKUJEME a k Vašemu vý-
znamnému jubileu přejeme hodně
štěstí, zdraví a rodinného pohody. To
vše Vám přeje celý oddíl fotbalistů
Spartaku KAPLICE!!! 

Jubileum Fandy
Hájka
za FK Spartak Kaplice Libor 
Granec Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním covidovém školním roce je
opravdu obtížné zorientovat se v systému
přijímacího řízení do maturitních oborů.
Ráda bych Vám touto cestou chtěla po-
moci si ujasnit, jak bude Vaše dcera/Váš
syn letos absolvovat přijímací řízení.

1. Pokud škola koná jak jednotnou přijí-
mací zkoušku (testy z matematiky a češ-
tiny), tak i školní přijímací zkoušku, budou
se obě konat ve stejný den, ale ne ve
stejný čas/hodinu (Opatření obecné po-
vahy č.j. MSMT - 43073/2020-3).

2. Pokud škola koná jen školní přijímací
zkoušku, termíny konání školní přijímací
zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se
časově nepřekrývaly s termíny jednotné
přijímací zkoušky (vyhláška č. 353/2016).

3. Pokud bude počet přijatých přihlášek
ke vzdělávání menší nebo roven předpo-
kládanému počtu přijímaných uchazečů
do oboru a formy vzdělávání, může ředitel
školy rozhodnout v souladu s Opatřením
obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3
ze dne 5. ledna 2021 o případném neko-
nání jednotné přijímací zkoušky, a to nej-
později do 8. března 2021. 

4. Žák, který podá přihlášku pouze na
jeden maturitní obor, ve kterém se koná
jednotná přijímací zkouška, má možnost
konat jednotnou zkoušku v obou termí-

nech na stejné škole - má tedy 2 pokusy
(ředitel školy mu zašle pozvánku). Do
hodnocení se žákovi započítává lepší vý-
sledek.

5. Žák, který podal přihlášku na jeden
maturitní obor, ve kterém se jednotná
zkouška koná, a na druhý maturitní obor,
ve kterém se jednotná přijímací zkouška
nekoná, má možnost konat jednotnou
zkoušku v obou termínech na stejné škole
- má tedy 2 pokusy (ředitel školy mu
zašle pozvánku). Do hodnocení se žákovi
započítává lepší výsledek.

Doufám, že jsem Vám alespoň trochu
pomohla zorientovat se v této oblasti a že
je teď především pro Vaše děti vše jas-
nější. Pokud byste měli ještě nějaké do-
tazy, neváhejte a napište mi na e-mail
lovci@geukaplice.cz nebo zavolejte na
mobil 725 874 782.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně
úspěchů v přijímacím řízení.

Termíny jednotných přijímacích
zkoušek

12. dubna 2021 (1. termín) – jednotná
přijímací zkouška z ČJL a MAT pro matu-
ritní a nástavbové obory

13. dubna 2021 (2. termín) – jednotná
přijímací zkouška z ČJL a MAT pro matu-
ritní a nástavbové obory

Zmatky kolem přijímaček 

PhDr. Zdeňka Lovčí

Z kaplických škol,
sport
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Sport

Nově otevřený sportovní rybolov na Pohořském rybníku, zná-
mém jako Jiřický rybník, který najdete na překrásném místě pří-
rodního parku Novohradských Hor přibližně 3 km od Pohoří na
Šumavě, v těsné blízkosti rakouských hranic. Je položen v nad-
mořské výšce 890 m n. m. a rozprostírá se na ploše 6 hektarů.
Na tomto místě se potkáte s neposkvrněnou přírodou, do které
se hned zamilujete. Rybář si zde odpočine a zapomene na sta-

rosti všedních dnů s rybí osádkou, která nebyla 10 let nikým lo-
vena a můžeme ji považovat za divokou. Najdete zde zajímavé
formy kapra s váhou od 3 kg do 10 kg, amury o váze 8 kilo-
gramů, líny s délkou okolo 50 centimetrů a pstruha obecného,
který zde vyrůstá od plůdku!  Dosazen je kapr o váze 10 až 15
kg, štika obecná, siven americký a v neposlední řadě jeseter si-
biřský a ruský o délce 120cm. 

Tento revír je otevřen pro sportovní rybolov formou „chyť a
pusť“ od léta roku 2020 a již za takto krátkou dobu se stal velmi
žádanou lokalitou pro sportovní rybáře, kteří chovají lásku k pří-
rodě a k rybám. Pokud si i Vy chcete u nás zachytat, koukněte
na naše webové stránky www.rybolovnapohori.cz. Najdete nás
také na facebooku a instagramu @rybolovnapohori.

Nově otevřený sportovní rybolov 

Bohuslav Fesl
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Březen 2021

24. března 2021, středa od 17:00 hod.
CESTOPISNÁ BESEDA S PROMÍTÁ-
NÍM
Švýcarsko je pro každého!
Jezdíte rádi do Švýcarska? Nebo Vám to
připadá příliš drahé a luxusní?
Do Švýcarska můžete vyrazit i tehdy,
když nemáte desetitisíce na útratu a ne-
musíte vůbec zamířit do světoznámých
turistických center, jezdit lanovkami a
spát v hotelech.
S Danou Švůgrovou si promítneme roz-
ličné obrázky - o pěkných soutěskách,
sýrárně, hudebním festivalu v Luzernu,
o procházkách kolem jezer či po vinicích.
Nezapomeneme i na autem dostupná
horská sedla, ze kterých lze vyrazit na
výlety s menším převýšením. Ve Švýcar-
sku si zaručeně najdete to svoje, i když
nejste žádný sportovec a nechcete zdo-
lávat nejvyšší hory.

kino Kaplice, vstup 60,- Kč

KINO KAPLICE

Kino Kaplice po dobu trvání nařízení
vlády zavřeno. 

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

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ
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