
V poslední době se objevují dotazy oby-
vatel týkající se nízkého tlaku vody v ob-
lastech ulic Polní a K Zámečku. Nízký tlak
souvisí s kapacitou a stářím vodovodní
sítě v jižní části města, která pochází ze
70. let minulého století.

Provozovatel vodohospodářského ma-
jetku, společnost ČEVAK a.s., navrhl po-
sílit vodovod v této oblasti, a to
propojením vodovodních řadů ze Šumav-
ské ulice do ulice Polní novým vodovod-
ním řadem DN 150. Toto řešení kapacitně

počítá i s výhledem na budoucí zásobo-
vání dalších pozemků v okolí, které jsou
určeny k zástavbě.

Město Kaplice, jako vlastník vodohospo-
dářského majetku, už objednalo projekt,
který počítá i s vybudováním   kanalizač-
ního sběrače. Chceme, aby byla stavba
zahájena v nejbližším možném termínu.
Od prosince loňského roku je také nově
zásobována oblast ulic SNP, Omlenická a
Školní jako samostatné tlakové pásmo.
Tímto způsobem se městu společně se
společnosti ČEVAK a. s. podařilo vyřešit
dlouhodobé problémy s tlakem vody v
této oblasti.

Posílení kapacity vodovodu v jižní části
města se blíží
Mgr. Pavel Talíř

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že

pandemická situace
se příliš nelepší, je i
běžný život nás všech
omezen. Týká se to
nejen práce, ale i vol-

nočasových aktivit. Máme před sebou
Velikonoce s tradicí setkávání rodin a
blízkých, ale obávám se, že letošní
svátky opět strávíme s velmi omeze-
nými možnostmi.  Pro mnohé z nás je
to zátěžová situace, se kterou se ne
všichni umí vyrovnat, ale snad už je
vidět světlo na konci tunelu. Díky po-
stupnému očkování se snižuje mož-
nost nákazy nebo těžkého průběhu
nemoci Covid-19. Na tomto místě
bych velmi rád poděkoval všem zdra-
votníkům, kteří se zapojili do testo-
vání obyvatel a všem lékařům, kteří
se rozhodli očkovat své pacienty.
Svou roli v tom sehrálo i naše kulturní
a informační centrum, neboť jeho za-
městnanci pomohli mnoha seniorům
s registrací do očkovacích center.

Po jednání s firmou E.ON by mělo
dojít na konci měsíce března k vý-
stavbě dvou dobíjecích míst pro elek-
tromobily. Vzniknou v centru města
naproti restauraci Slovan. Již při re-
konstrukci náměstí jsme do tohoto
prostoru s předstihem umístili pří-
vodní kabely, a tak nedojde k příliš
velkému zásahu do stávajícího parko-
viště. S další dobíjecí stanicí počítáme
nedaleko městského parku. Vzhledem
k finanční náročnosti na pořízení elek-
tromobilu nepředpokládáme v nej-
bližších letech příliš velký tlak na
využití těchto služeb, ale chceme tuto
službu nabídnout návštěvníkům na-
šeho města, a tak se zapojit do řady
ekologicky smýšlejících měst. 

Pozitivní zprávou pro nás Kapličáky
je naplnění staré pranostiky „Na sva-
tého Řehoře čáp letí přes moře.“ Ten
náš letos přiletěl skutečně na čas, a
tak se můžeme radovat z toho, že
posel jara už dorazil.

S přáním požehnaných svátků veli-
konočních Váš starosta Pavel Talíř

Mgr. Pavel Talíř
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Celkem 22 poruch na vodovodní síti
opravovali v zimních měsících vodohospo-
dáři společnosti ČEVAK a.s. v Kaplici. V
zimě, a ani ta letošní nebyla výjimkou,
totiž často dochází ke střídání teplot, kdy
silné mrazy střídá výrazné oteplení, a
právě to vodovodnímu potrubí nesvědčí. 

Každý zásah na vodovodní síti vyžaduje
i její následné odkalení a dezinfekci pitné
vody. „Stává se, že při těchto manipula-
cích na síti, spojených s opravami, občas
dojde k tomu, že se v potrubí zbylý
vzduch vlivem proudění a tlaku rozptýlí v
pitné vodě a vytvoří mikrobublinky,“ vy-
světluje vedoucí provozního střediska Ka-
plicko Milan Složil.

U odběratelů se to projeví tak, že voda,
kterou si napustí z vodovodního ko-
houtku, vypadá jako bílá. Stačí ale vodu
nechat jen chvilku odstát. To stačí, aby
vzduchové bubliny vystoupaly k hladině a
vyprchaly, pak voda získá znovu svou
běžnou „průhlednou“ barvu. Tento jev
rozhodně nemá žádný vliv na kvalitu do-
dávané pitné vody, lze ji tedy bez obav
používat. Pitná voda dodávaná ve vodo-
vodních sítích v České republice podléhá
důkladné kontrole a musí splňovat velmi
přísné legislativní požadavky. 

Vodohospodáři odběratele žádají, aby je
v případě, že zjistí jakoukoliv poruchu či
anomálii na vodovodní síti, kontaktovali
prostřednictvím bezplatné havarijní linky
800 120 112.

ČEVAK v zimě opravoval 22 poruch 

ČEVAK a.s.

Vedení města Kaplice se s Nemocnicí
Český Krumlov dohodlo na zřízení dalšího
odběrového místa pro antigenní testování
v Kaplici. Testování zajišťuje Nemocnice
Český Krumlov ve spolupráci s armádou a
zaměstnanci Města Kaplice v budově Poli-
kliniky Kaplice. 

Odběry jsou určené pro veřejnost v
rámci plošného testování zdarma. Testo-
vání probíhá od 28.02.2021 každou neděli
od 08.00 hod. do 10.00 hod. a každou
středu nyní od 15.30 hod. do 18.00 hod.
Odběry určené pro veřejnost v rámci ploš-
ného testování jsou zdarma, kdy pojiš-
těnci se mohou nechat otestovat
opakovaně, avšak nejvýše 1x za 3 dny! 

Zájem veřejnosti o testování je značný,
dokonce byly rozšířeny i hodiny, v kterých
se testování provádí.  Lidé, přicházející na
testování jsou plynule odbavováni, na vý-
sledky testu se čeká ne déle než 10
minut. Jedinou vadou je skutečnost, že v
některých případech se zájemce o testo-
vání objedná a následně nepřijde, aniž by
svou objednávku zrušil. Blokuje tak místo
těm, kteří by o testování měli zájem a z
kapacitních důvodů se musí objednat v
jiném termínu.

Objednávkový formulář, kterým se lze
na testování objednat je na webových
stránkách Nemocnice Český Krumlov, či
na webových stránkách Města Kaplice. S
žádostí o pomoc při objednání se může
seniorská veřejnost obrátit i na pracov-
níky KIC Kaplice. 

Další možnost antigenního testování 
v Kaplici
JUDr. Vanda Kárová



Městská knihovna

Budeme rády, když se s námi zapo-
jíte do sběru starých a nepotřebných
mobilních telefonů pro dobrou věc.

Sběr probíhá od 1.3. do 22.4. v
rámci Dne země v kampani Čas pro
přírodu a máme v ní společný cíl: se-
sbírat 5 tisíc mobilů a tím přispět
50 tisíc Kč Jedličkovu ústavu a ško-
lám.
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Rádi bychom touto cestou jménem členů
našeho spolku i dalších Kapličáků poděko-
vali našim zastupitelům. Ti vyslyšeli naše
obavy i námitky proti plánované výstavbě
2 velkých bytových domů v lokalitě Nové
Domky a na svém lednovém zasedání
svým jednohlasným usnesením vyjádřili
nesouhlas s touto výstavbou a postavili se

tak za nás Kapličáky. Naše poděkování
nepatří pouze opozičním zastupitelům,
kteří tento návrh předložili na jednání za-
stupitelstva, ale i ostatním zastupitelům,
kteří toto usnesení, bez ohledu na svou
politickou příslušnost, jednomyslně přijali.

Děkujeme!

Za Kaplice 2057 z.s. Radek Ježek a Karel
Maček 

Poděkování zastupitelům

Radek Ježek a Karel Maček 

Informace pro občany

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o výši

odměn za třídění odpadu, který naše obec
vytřídila v roce 2020 a předala dále k vy-
užití. V přehledu je uveden objem finanč-
ních prostředků v celkové výši 1 215
870,41 Kč., které obec vyfakturovala a

obdržela od společností Elektrowin a.s.,
Asekol a.s., EKO-KOM, a.s., Ekolamp s.r.o,
TextilEco a.s. 

V roce 2020 jsme obdrželi o 39 370,56,-
Kč víc než v roce 2019, z čehož vyplývá,
že občané v roce 2020 vytřídili více od-
padů než v roce 2019, za což naše občany
chválíme .  

Odměny jsou využívány k úhradě části
služeb spojených s likvidací odpadu.

Odměny za třídění odpadu
Bc. Miluše Lukšová

Poděkování

Firma SMD Schiller s.r.o. děkuje za
sobotní testování řidičů v ordinaci
Praktik MM s.r.o. v Kaplici.

Nové zásady pro 
vydávání Kaplického
zpravodaje

Město Kaplice oznamuje, že v měsíci
dubnu roku 2021 budou přistaveny velko-
objemové kontejnery v níže uvedených
osadách:

• Pořešín, Pořešínec, Žďár 
pátek 9. 4. - pondělí 12. 4.
• Rozpoutí, Hubenov, Hradiště  
pátek 16. 4. - pondělí 19. 4. 
• Mostky, Dobechov, Blansko  
pátek 23. 4. - pondělí 26. 4. 

Kontejnery jsou určeny pouze pro ob-
jemný odpad a je tedy zakázáno vhazovat
do nich využitelné odpady (papír, sklo,
plast, kovy) sádrokarton, pneumatiky, ba-
terky a nebezpečné odpady (např. různé
obaly od škodlivin, zbytky barev, laků a
olejů, olejové filtry, eternit) tyto odpady
lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře
v Kaplici.

Elektrospotřebiče a zářivky můžete
umístit vedle velkoobjemových kontej-
nerů nebo je bezplatně odevzdat ve sběr-
ném dvoře v Kaplici.

Oznámení o přistavení velkoobjemových
kontejnerů
Bc. Miluše Lukšová

Redakční rada se usnesla na úpravě
pravidel pro vydávání Kaplického
zpravodaje. Byl navýšen počet znaků
u určitých článků (zaslané veřejností)
z 2 000 znaků na 3 000 znaků.

Nemění se uzávěrka zpravodaje,
která je stanovena vždy na 20. den
předešlého měsíce. 

Celá pravidla naleznete na strán-
kách města Kaplice (www.mestokap-
lice.cz/zpravodaj-ke-stazeni/ostatni-1
61) nebo na stránkách infocentra
(www.ikaplice.cz/zpravodaj-2021
532.html)
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Je jistě zájmem každého žít v poklidném a čistém městě.  Proto
se asi nikomu z nás určitě nelíbí, když se při pohybu po našem
městě musí vyhýbat tomu, co na chodnících či někde v trávě
zbylo poté, co majitel vzal svého psího kamaráda na procházku
a ten si při ní uspokojí své přirozené biologické potřeby. Nemluvě
o tom, když se takováto připomínka procházky „páníčka a jeho
mazlíčka“ přehlédne a zanechá nezapomenutelnou vizuální i pa-
chovou stopu na podrážce našich bot. 

Ano většina majitelů psích kamarádů je zodpovědná vůči
svému okolí a po jejich společné procházce na chodníku či v
trávě nic mazlavého a nevoňavého nezůstává. Takovýmto „pá-
níčkům“ tedy patří velké poděkování za jejich ohleduplné cho-
vání. Ale jak už se mnoho z nás přesvědčilo, ne každý majitel
nejlepšího přítele člověka bohužel o takovémto zodpovědném a
ohleduplném chování ví a řídí se jím.   

O tom svědčí nejen podrážky našich bot, ale například i zá-
znamy z činnosti městské policie, která v poslední době udělila
několik pokut ve výši 500,- Kč a 1000,- Kč za takovýto typ po-
rušování městských vyhlášek. Ale i když může panovat před-
stava, že právě a pouze městská policie má na starosti kontrolu
i takovéhoto nevhodného chování našich spoluobčanů, všichni
asi víme, že není reálné, aby díky tomu tento nešvar z našeho
města zmizel, a to i s podporou odvážných spoluobčanů, kteří

se nebojí svého spoluobčana upozornit, že jeho konání není
úplně v pořádku a v souladu s občanským soužitím.  

Proto nezbývá než vyzvat výše uvedené, doposud méně ohle-
duplné a nezodpovědné majitele těch nejmenších pejsků či po-
řádných hafanů, aby i oni pochopili, že jejich psí přítel si po sobě
opravdu uklidit neumí a aby to proto neodkladně, poté co si je-
jich psí kamarád uleví, udělali za něj (potřebné igelitové pytlíky
na úklid psích exkrementů jsou zdarma k dostání na radnici na
odboru správy majetku ekonomiky a školství – kancelář po-
platků).

Jen tak se již nikomu z nás nestane, že si domu nebo do auta
na podrážce svých bot přinese něco, co určitě nechtěl! 

Mgr. Libor Lukš, Bc. Miluše Lukšová

Pes si po sobě uklidit neumí

Osobní asistence je v pandemii ještě potřebnější

Osobní asistence při neziskové organizaci ICOS Český Krumlov
pomáhá seniorům i dětem a dospělým se zdravotním postižením,
kteří potřebují pomoc druhých. Nejčastěji v domácím prostředí,
ale i například při doprovodech k lékaři. Počet klientů a zájemců
o službu Osobní asistence, která funguje již od roku 2008, roste
každý rok. V době pandemie ale počet zájemců přibývá rychleji.
Zvlášť u seniorů, kteří potřebují pomoc, ale mohou přes svá
omezení či onemocnění zůstávat doma. S podporou. A tou je
Osobní asistence, která se jen loni pravidelně starala o téměř 50
klientů. 

„Stáří, nemoc či zdravotní postižení nemusí ihned znamenat od-
chod do ústavního zařízení, dotyčný může zůstat doma, kde je
zvyklý žít celý život, kde to zná, cítí se tu dobře a kde je šťastný,“
upřesňuje Martina Bártová, vedoucí služby Osobní asistence a
pokračuje: „Z naší strany jde o různou míru podpory a pomoci –
někdo potřebuje celodenní dohled a podporu, jiný jen například
pomoc s hygienou a zajištěním stravy či vařením, další potřebuje
nákup, úklid, odvoz k lékaři. Jednomu postačí naše asistence 2x
týdně, jiný ji potřebuje denně i několikrát. 

Osobní asistence může pomáhat každý den v týdnu

Osobní asistence funguje každý den od 7 do 19 hodin včetně
víkendů. Tým osobních asistentek využívá 6 služebních vozů,
jedno z aut je upravené k převozu imobilních osob. Díky vozid-
lům dojede do všech obcí po celém Kaplicku. „Ke každému kli-

entovi přistupujeme velmi individuálně, klient si sám určí, jak
častá a jak dlouhá bude asistence, s čím potřebuje pomoci. Na
základě požadavků klienta je vždy sepsána smlouva o poskyto-
vání osobní asistence. V průběhu může klient smlouvu rozšířit či
upravit tak, aby mu co nejlépe vyhovovala,“ dodává Martina Bár-
tová.

V pandemii potřebuje Osobní asistenci čím dál více lidí

Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS Český Krumlov upřes-
ňuje aktuální situaci: „Tato doba prohlubuje již dřívější sociální
izolaci některých seniorů. Dlouhodobé omezení kontaktů s rodi-
nou, známými a přáteli znamená často větší potřebu osobní asis-
tence. Zároveň nezřídka pandemie komplikuje pomoc dosud
pečujících příbuzných, kteří jsou sami nemocní, v karanténě
nebo musí zajistit péči o děti.“ U některých klientů tak asistence
pomáhá častěji než dříve, u některých jinak. „Snažíme se ale na-
vyšovat naše kapacity tak, abychom vyšli vstříc novým potře-
bám, i novým klientům. Jako tým osobní asistence jsme od
listopadu pravidelně testovány a dodržujeme maximální možnou
ochranu sebe a tím i našich klientů. I díku tomu zatím zvládáme
poskytovat asistenci bez toho, aniž by se u nás nákaza objevila,“
uzavírá Ingrid Jílková z neziskové organizace ICOS Český Krum-
lov.

V případě, že vy nebo člen vaší rodiny potřebuje pomoc Osobní
asistence, neváhejte nás kontaktovat: 

Martina Bártová, vedoucí osobní asistence, e-mail:
bartova@latran.cz,   tel.: 773 58 77 58, informace naleznete
na: www.asistence.krumlov.cz

Hana Šustrová

Osobní asistence je v pandemii ještě potřebnější



strana 4

Informace pro občany

Lipno se probouzí
do jara, přijeďte si
užít šumavskou
přírodu 

Letošní zima trvala na Lipně pou-
hých 9 dní a od této neděle 21. 3.
bude definitivně ve Skiareálu Lipno
ukončena. I přes ztráty v řádech de-
sítek miliónů korun kvůli uzavření
areálu, vyhlíží lipenští do jarních mě-
síců s nadějí a rozhodně nezůstávají
s rukama v klíně. Už nyní připravují
řadu zajímavých novinek, aby nabídli
ještě více komfortu a kvalitní nabídky
služeb všem, kteří si přijedou užít
pohyb ve zdravé šumavské přírodě.

Letošní zimní sezona byla krátká,
přesto velmi náročná. Provoz ve Ski-
areálu Lipno byl připraven tak, aby
zvládl opatření spojená s aktuální si-
tuací v České republice a zajistili bez-
pečnost všem návštěvníkům i
zaměstnancům. Vláda se však roz-
hodla lyžařský areál i Stezku koru-
nami stromů Lipno z důvodu
obecného bezpečí uzavřít, ovšem ne-
byla připravena, tak jako je to zvy-
kem v jiných státech, kompenzovat
následky svých opatření. Propad
tržeb za zimní sezonu je téměř sto-
procentní a ztráty z uzavřených pro-
vozů vysoké.

Navzdory obtížné situaci a všem
omezením se v lipenském areálu život
zcela nezastavil. Otevřela se nová
prodejna Intersport i půjčovna lyžař-
ského a cyklistického vybavení. I na-
dále probíhá rekonstrukce Chaty
Lanovka a stavební práce v hotelu
Element a restauraci Stodola.  Ta by
měla být spolu s hotelem i novým Kli-
entským informačním centrem, ve
kterém se návštěvníci dozví všechny
potřebné informace o aktivitách na Li-
pensku a zakoupí si vstupenky napří-
klad na Stezku korunami stromů
nebo do Království lesa, otevřena se
začátkem letních prázdnin. 

Desítky kilometrů cyklotras, lipen-
ský Bike park, sjezdové koloběžky,
Lanový park. To je jen krátký výčet
toho, kde si už na jaře a zejména pak
v létě, bude možné protáhnout svá
těla. „Všichni se těšíme na pohyb v
přírodě. Zasloužíme si odpočinek pro
svou mysl, která je nyní plná negativ-
ních zpráv a emocí. Jak tvrdí mnoho
expertů v oblasti psychologie, neměli
bychom zanedbávat naše psychické
zdraví a aktivní pobyt v přírodě je tou
nejlepší volbou,“ říká generální ředitel
Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl a zve
nejen na aktivní pohyb ve zdravé pří-
rodě, ale také do nové cukrárny Povi-
dloň. Ta bude otevřena se začátkem
letní sezony a nabídne tradiční záku-
sky i kvalitní kávu.

Olga Kneiflová

Letmým pohledem do kalendáře zjišťuji,
že právě probíhá Březen, měsíc čtenářů.
Je mi trochu smutno, že ho nemohu letos
slavit se svými čtenáři v pobočce kaplické
knihovny v Blansku. I když současná ko-
ronavirová epidemie do značné míry ztí-
žila možnosti návštěvy knihovny, není to
důvodem, proč v současné době čtenáři v
Blansku nacházejí dveře knihovny za-
vřené.

Knihovna totiž prochází od listopadu roz-
sáhlou rekonstrukcí. Původně byla v dlou-
hodobém plánu výměna topení a vybavení
novým nábytkem. Zcela nečekaně roz-
hodla Rada města Kaplice na svém zase-
dání  2. 11. , že bude využito faktu, kdy
je knihovna z důvodů koronavirové pan-
demie uzavřena a že se přistoupí k oka-
mžité akci. Knihovna musela být během
několika dnů vystěhována tak, aby v
pátek mohli nastoupit řemeslníci. Situace
byla poněkud komplikovaná tím, že kni-
hovnice byly vzhledem k uzavřeným kni-
hovnám doma a bylo třeba je narychlo
svolat. Vše se podařilo zvládnout v daném
termínu, knihy byly dočasně přestěho-
vány do Domu s pečovatelskou službou a
práce na renovaci knihovny mohly začít.
Menší zmatky to vyvolalo mezi čtenáři,
kterým nebylo možné vzhledem ke krát-
kému termínu dát vědět o probíhajícím
dění a kteří se domnívali, že knihovna
bude v Blansku zrušena. 

Jakmile byly zahájeny stavební práce,
ukázalo se, že vzhledem ke stavu prostor,
bude třeba plánované práce podstatně
rozšířit. V rámci těchto úprav byla nako-
nec obnovena hydroizolace budovy, vy-

měněna okna, dále byly opraveny vnitřní
omítky, stropy a dlažby a v potřebné míře
byly realizovány i instalatérské a topenář-
ské práce. Vnitřní prostory knihovny
budou v nejbližší době vybaveny novým
nábytkem. 

V současné době by sice bylo možné
půjčovat knihy prostřednictvím „otevře-
ného okénka“, ale jelikož jsou knihy ulo-
ženy v Domě s pečovatelskou službou,
který obývají senioři v „rizikové kategorii“,
nezbývá čtenářům nic jiného, než trpělivě
čekat. Pokud někdo nutně postrádá četbu,
může samozřejmě využít služeb centrální
knihovny v Kaplici.

Zdravím své čtenáře, doufám, že už
naše odloučení dlouho nepotrvá. Těším
se, až se sejdeme v nové knihovně, pro-
tože tu bude velmi příjemné prostředí.
Všem přeji hodně zdraví a doufám, že se
brzy uvidíme! 

Pozdravení čtenářům z Blanska

Daniela Wimmerová
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Ani během distanční
výuky nám není tělocvik
cizí 

Distanční výuka v plném proudu
běží už téměř půl roku. Abychom tro-
chu žákům zpříjemnili tyto nemilé
dny, zvedli je od počítačů a přiměli je
protáhnout své tělo, vymyslela naše
vyučující tělesné výchovy Michaela
Jurík několik aktivit. Jednou z nich je
#rozchodímekaplicko. Každý student
měl v jednom týdnu poslat screens-
hot s nejvyšším počtem kroků a foto-
grafii z místa, které navštívil. Nejvíce
našlapali studenti třídy OA1. Jsou to
ale šikulové! 

Aktivitou pro 2. pololetí je vymyslet
tréninkový plán. Nejprve student na-
točí video se cvikem, kde předvede,
jak se cvik cvičí správně a jak špatně.
Následně student vytvoří tréninkovou
jednotku, podle které bude cvičit celá
třída. A že se do toho studenti
opravdu pustili s vervou, můžete
vidět na našich sociálních sítích.

Může se zdát, že zájmovým aktivitám
odzvonilo. Opak je pravdou. U nás tomu
tak rozhodně není, snažíme se účastníky
našich kroužků stále vést k tomu, co je
baví a dávat jim možnosti účastnit se
kroužků i online/distančně. Zároveň se
snažíme vymýšlet takové aktivity, aby vše
mohlo fungovat v rámci možností co nej-
lépe. Vzdělávají se tak nejen děti a do-
spělí, kteří nám zachovávají stále přízeň,
ale i my. Snažíme se být více kreativní,
zkoumat nové možnosti a perspektivy v
přístupu k zájmovému vzdělávání. 

Každé naše oddělení vzdělává, tak jak
nejlépe vyhovuje jeho zaměření. V hu-
debním oddělení se děti i lektor přihlásí ve
stejnou chvíli ke svým počítačům a po-
mocí techniky probíhá "klasická hodina".
Děti na lektora pomocí videa vidí a on na
ně, tudíž jim může předávat své vědo-
mosti a zároveň kontrolovat, zda hmaty
na hudebních nástrojích provádějí
správně.

Výtvarné oddělení si zvolilo trochu jinou
formu. Zde si připravujeme to, co budou
děti vyrábět, nafotíme postup a následně
si rodiče nebo sami účastníci přijdou, vy-
zvednou návod a materiál potřebný ke
tvoření. Stejně tak si keramici docházejí
pro hlínu, následně nosí zpět výrobky k
výpalu. Kontinuita vzdělávání tak zůstává
zachována. 

Ve sportovním oddělení se taktéž přihlásí
účastníci k počítači a společně s lektorem
za pomocí videa cvičí, tančí, dělají gym-

nastiku. Zároveň mají nahraná videa a
mohou si je pustit i ve chvíli, kdy jim to
nejvíce vyhovuje a nemusí být přihlášeni
v konkrétní dobu. Jsme rádi, že s námi
děti i dospělí cvičí, hrají na nástroje a tvoří
i za těchto ztížených podmínek. Při ja-
kýchkoliv nejasnostech nás účastníci na-
šich kroužků můžou kontaktovat
telefonicky, na sociálních sítích nebo ema-
ilem.

Nejen, že se věnujeme stávajícím krouž-
kům, ale vyhlašujeme i různé soutěže,
kterých se může zúčastnit každý. Spor-
tovní oddělení v návaznosti na zimní on-
line soutěž "Tak se ukaž" vyhlásilo
pokračování, které je nyní mířeno pri-
márně na cvičení venku. Další akcí, která
v současnosti probíhá je #rozchodimeka-
plicko, týdenní soutěž kdy nám zašlete
procházku i s počtem kroků. Na výherce
určitě čeká nejen dobrý pocit z pohybu,
ale i malé ceny. Výtvarné oddělení zve k
účasti na soutěži "Udatný národ český"
kde se představivosti meze nekladou a
nemusí se brát v potaz jen dějiny.
Všechna díla budou následně vystavena a
na výherce též čekají ceny. 

Na léto jsou již připraveny tábory jak
příměstské, tak i pobytový. Všechny infor-
mace k táborům získáte u nás, na plaká-
tech nebo na našem facebooku. Již nyní
se můžete hlásit.

Věnujte se tomu, co vás baví, užívejte
jarních dnů a my se těšíme na snad již
brzké setkání u nás v "Domečku".

Za kolektiv pracovníků DDM, Petr, Lucka,
Míša

Dům dětí a mládeže ve stínu coronaviru 

Lucie Fajtová

Ani distanční doba nezastavila naše stu-
dentské firmy ve své činnosti. Píle a od-
hodlání začali nést i pomyslné ovoce.
Studentská firma Coraline se zapojila do
soutěže TOP LOGO, kterou vyhlásila orga-
nizace JA CZECH pod záštitou europoslan-
kyně Martiny Dlabajové. Soutěž měla
postupový charakter, a tak se nejprve
soutěžilo v krajských kolech, odkud se po-
stupovalo do národního kola. V krajském
kole se naše studentky probojovaly na
první příčku s postupem do národního
kola. 

V národním kole nám již takové štěstí
nepřálo a na prvních příčkách se firma ne-
umístila, ale získala tak nezapomenutel-
nou zkušenost a nový náboj do další
práce. 

Nyní čeká studentské firmy celostátní
veletrh JA EXPO 2021, která se koná v on-
line prostředí 8. 4. 2021. Soutěžní veletrh
JA EXPO (dříve JA STUDENTSKÁ FIRMA
ROKU) je určený všem JA Studentským
Firmám, které chtějí představit své pod-
nikání odborné porotě a vyhrát některou

z 11 soutěžních kategorií. Vítězové těchto
kategorií postupují do národního Finále
soutěže JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU.
Vítěz tohoto finále postupuje do meziná-
rodní soutěže COYC. 

Naší snahou je co nejvíce zaujmout.
Proto i příprava je v plném proudu. Nikdo
z nás netuší, co nás čeká, protože on-line
verze soutěže se uskutečňuje poprvé. Ale
máme tak všichni vyrovnané podmínky a
šance na dobré umístění. 

Obrázek 1: Vítězné logo Jihočeského
kraje 

Studentské firmy v distanční době

Ing. Jitka Lejsková

Mgr. Jana Kopúnová

Z kaplických škol

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.

Vyměním garáž u statku za garáž po-
blíž Pohorské ul. Nabízím velice slušný
doplatek. Příp. koupím. Tel. 607 238 595

Koupím byt v Kaplici v osobním vlast-
nictví. Platím hotově. RK nevolejte. Tel.
607 238 595

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy Nové Do-
movy 221

Termín: 2.5. - 16.5. 2021
Zápis bude probíhat distanční for-

mou. Tiskoviny k zápisu si můžete vy-
zvednout přimo ve školce, nebo
stáhnout na www.msnd.cz
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Společnost, kultura

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám,
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujas-
nit řadu věcí, například, k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o
zeleň plánujete starat. Představit si, jaký
bude strom v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž
specifické nároky. Některé preferují vyšší
vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlo-
milné. To vše je při navrhování potřeba
zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-

měli byste zde vysazovat jedovaté druhy,
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost
výběru druhů by měli věnovat také aler-
gici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou
silné alergeny a na jaře by si zahrady moc
neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím,
zda se výsadba do daného místa hodí z
širšího kontextu. Například akát, který po-
chází ze Severní Ameriky, se v podmín-
kách České republiky velmi dobře šíří a
vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také

na to, aby byly dodrženy všechny zá-
konné povinnosti. Občanský zákoník říká:
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo ne-
plyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky

přesahující 3 metry jako přípustná vzdá-
lenost od společné hranice pozemků 3
metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z
toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povin-
nost porušena. Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-

žaduje peníze a čas. Ucelené informace o
tom, co organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné ma-
nuály, jak stromy sázet a jak o ně po vý-
sadbě pečovat. Na webu najdete také
informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K

tomu slouží centrální registr stromů na
webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat
do něj výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregi-
strování se strom přidá na interaktivní
mapu a započítá se mezi nové stromy vy-
sazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o
druzích a počtech stromů vysazených v
ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celoná-
rodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Regis-
trace nově vysazených stromů je proto
velmi důležitá. 

Jak na výsadbu stromů na vlastním 
pozemku 
Iniciativa Sázíme budoucnost 

Na viděnou! 

Na viděnou! 
Společně s orchestrem Police Symp-

hony Orchestra nabídneme bezpeč-
nou kulturu i v našem městě. 

Orchestr Police Symphony Orchestra
z Police nad Metují nabídne během
dubna bezpečnou kulturu i u nás ve
městě. 

Cesta ke kultuře je v posledním roce
trnitá a ne všechno dokáže zprostřed-
kovat on-line prostor, ale i za něj
buďme vděční. Mladí hudebníci z Po-
lice Symphony Orchestra (PSO) z Po-
lice nad Metují se také nevzdávají a
připravili projekt “Na viděnou!” a než
se budou moci se svými posluchači
potkat tváří v tvář, rozhodli se vstou-
pit do veřejného prostoru s novým
typem kulturního vyžití. Tentokrát si
dali za cíl oživit plakátovací plochy
speciálními plakáty, které vás díky
své interaktivní složce mohou přenést
do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní
QR kódy, které budou výtvarně zpra-
cované. Pod každým z nich se skrývá
jiná skladba z koncertů Police Symp-
hony Orchestra a většina mobilních
zařízení je umí intuitivně načíst.
Pokud kód načtete, uvidíte převážně
koncertní provedení skladeb, které
má orchestr takzvaně v šuplíku, s mi-
lými hosty jako jsou například Ven-
dula Příhodová, Jan Cina, Kühnův
smíšený sbor, Balet Národního divadla
a mnoho dalších. 

Potkat se s plakáty bude možné od
dubna ve městech a obcích, která se
připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro
zpříjemnění procházky pak bude sta-
čit mobilní telefon, v něm přístup k in-
ternetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které
pro Vás Police Symphony Orchestra
připravil. Variant “hrajících plakátů” je
hned několik a nabídnou Vám i u nás
ve městě sice zaznamenanou, ale
přesto vlastně živou kulturu. 

Tak Na viděnou! 

www.policesymphonyorchestra.cz/n
avidenou

Pavlína Nosková
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Historie

Ordinace Praktik MM s.r.o. v Kaplici
již od prosince 2020 provádí téměř
nepřetržitě ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ.
Za tuto dobu provedli zdravotníci to-
hoto zařízení více než 5000 antigen-
ních testů. Testy se snaží pro naplnění
rozhodnutí vlády provádět plošné tes-
tování u vybraných skupin obyvatel
od pondělí do soboty nehledě na svůj
volný čas, a to vše při zajištění  stan-
dardní lékařské péče u svých paci-
entů. Chtěl bych ordinaci Praktik MM
s.r.o. v Kaplici touto cestou poděkovat
a popřát mnoho zdraví a sil do dalšího
jistě složitého a vyčerpávajícího ob-
dobí. Poděkovat bych chtěl i za hro-
madné testování zaměstnanců firmy
AGRO SVOBODA s.r.o., které pro-
běhlo na vysoce profesionální úrovni.

(z nedostatku času všech zúčastně-
ných nemáme žádnou fotodokumen-
taci :))

Za občany Kaplice Ing. Pavel Svoboda

Odběrové místo
pro antigenní 
testování
Ing. Pavel Svoboda
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Třiadvacátého února odpoledne jsem
náhodou stál u kaplického pomníku Rudé
armády, kde tři mladí muži s květinami si
plynnou ruštinou četli v azbuce provedený
text na desce. Z jejich chování jsem po-
chopil, že se přišli poklonit památce ze-
mřelých, kteří jsou tam pochováni. Zprvu
mi to přišlo divné, vždyť vzpomínka na
padlé rudoarmějce se obvykle uskuteč-
ňuje v květnových dnech, ale záhy jsem
pochopil. Mladíci si připomínali výročí
vzniku Rudé armády, které je v dnešní
Ruské federaci spojováno s datem 23.
února 1918. Svátek byl Rusy převzat z
časů bývalého Sovětského svazu.

Podívejme se tedy trochu do historie.
23. února se podle sovětských historiků
odehrála bitva prvních jednotek Rudé ar-
mády s vojsky císařské německé armády
u Narvy a Pskova. Tam měly rudé jed-
notky zastavit německý postup na revo-
luční Petrohrad, kterému hrozilo obklíčení.
Zde si však sovětská historiografie „po-
mohla“ jinou bitvou. Onoho 23. února
opravdu bitva proběhla, ale bylo to už v
listopadu 1700, kdy se u Narvy střetly
jednotky cara Petra I. Velikého se Švédy,
které vedl král  Karel XII. Tenkrát Rusko
„dostalo na budku“ a muselo před Švédy
kapitulovat. Čili nic slavného a pro úplnost
dodejme, že Sověty tak propagovaný
narvsko-pskovský souboj by býval i dost
nelogický, jelikož starobylý Pskov leží dost
daleko - asi 160 kilometrů jižně od eston-
ské Narvy. 

V prvním díle kaplické městské kroniky
na straně 11 se dočítáme, že v květnu
1945 bylo ve městě a okolí nalezeno asi
29 mrtvých osob, které byly společně po-
hřbeny na místním hřbitově. Tam je také
hrob dalšího vojáka - francouzského vá-
lečného zajatce G. Jacquiera.

Ve škole na Omlenické ulici byl koncem
války německý vojenský lazaret a po

útěku Němců tam byla umístěna sovětská
nemocnice, ve které zemřelo z různých
důvodů pět rudoarmějců. Kaplická česká
místní správní komise po dohodě s velite-
lem  ruské posádky rozhodla, že gardoví
vojáci  D.G. Serenko, N.N. Kolesnikov, .A.
Kutajberinov, V.A. Majstrov a A.S.Verza-
kov budou pohřbeni při rozcestí dnešních
ulic Linecké a Omlenické, kde byl už z
předválečných časů naplánován parčík.
Návrh pomníku načtrl komandant - kapi-
tán Arkadi, výroba byla zadána českobu-
dějovické kamenické firmě Hára a syn.
Byla také uskutečněna sbírka, do které
vedle sovětských vojáků přispěli i místní
čeští obyvatelé. Ke slavnostnímu odhalení
došlo 7. listopadu 1945 za účasti  před-
sedy Krajského národního výboru Č. Bu-
dějovice Josefa Palečka a předválečného
velitele kaplické posádky podplukovníka
Václava Pisingera (bývalého ruského legi-
onáře z 1.svět. války- pozn.autora). Pro-
jevy pronesli zástupce Rudé armády
major Ključnikov a za naši armádu kapi-
tán Železný.

Není tudíž správné, když někteří tvrdí,
že kaplický pomník nestojí nad skutečným
hrobem, ale že je to pouze symbolický
hrob - takzvaný kenotaf (jiné skutečné
hroby můžeme vidět rovněž na náměstí v
Bechyni – pozn.autora). Hrobů sovět-
ských vojáků je na Kaplicku celá řada a
lze k nim přiřadit také hrob poručíka
I.S.Kutčerenka na vyšebrodském hřbi-
tově, jehož smrt byla dlouho opředena zá-
hadami.

Rudá armáda odcházela z Kaplice po-
stupně od 1.listopadu 1945 přes Dolní
Dvořiště do Vídně a zanechala po sobě
„vizitku“ – vyrabovanou a poškozenou če-
skou měšťanku v Omlenické a především
od  pásů několika desítek tanků poničené
vodní hydranty v místech, kde dnes stojí
škola na konci Fantovy ulice. Tenkrát se
ovšem tato ulice ještě jmenovala Goethe-
ova.

Hrob sovětských vojáků

Pavel Mörtl

Přezouvání pneumatik

Opět nastává čas přezouvání osob-
ních a užitkových automobilů na letní
pneumatiky. 

I v této nelehké době budeme tuto
činnost provozovat.

Nově také přezouváme a vyvažu-
jeme motocyklové pneumatiky.

Možnost objednávat osobně i telefo-
nicky: 770 158 132

Těší se učitel odborného výcviku a
jeho žáci.

Vladislav Městecký 
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Jak dlouho v Kaplici působíte? 
Kapličáci vědí, že v zahradničení nejsme žádnými nováčky. Naši

firmu založil pan František Bauernöpl již v roce 1991. Začátky
byly opatrné, ale obrovský elán zakladatele překonal všechny
překážky a vytvořil pro nás něco velkého, z čeho se společně tě-
šíme dodnes. Vzniklo stabilní zahradnictví, kam můžete přijít na-
kupovat nebo jen tak relaxovat. 

Co o vás možná zákazníci nevědí?
Možná není každému známo, že rostliny pro vás nejen naku-

pujeme, ale také sami pěstujeme.  
Z naší produkce pochází např. převážná většina letniček, dále

část trvalek a samozřejmě i jarní zeleninová sadba. Jen pro
představu - naše zahradnictví zaujímá plochu cca 1 hektaru, což
je plocha velká přibližně jako českobudějovické náměstí. Zde pro
Vás každoročně vyroste obrovské množství rostlin.

Jaký byl rok 2020 z pohledu provozovatele zahradnictví? 
Loňský rok byl velmi odlišný od předchozích let. Lidé si více

uvědomovali důležitost soběstačnosti a nezávislosti na obchod-
ních řetězcích, což se projevilo zájmem o zahradničení i u lidí
kteří o něj dříve neměli zájem. Lidé si díky tomu mohli dopřát
více vlastních výpěstků a my věříme, že si velmi pochutnali, a
že jim čas strávený na zahradě dopomohl k lepší náladě.

Máte otevřeno celoročně? 
Ano, i v období mimo hlavní sezonu Vám máme co nabídnout.

Zhruba dva roky máme v nabídce řezané květiny a tak pro Vás

připravujeme dárkové, svatební i smuteční vazby. Nabízíme se-
zónní dekorace, dárkové zboží, bytové i zahradní dekorace a
možná jste si již všimly, že v našem sortimentu najdete i čaje,
džusy, čokolády, medovinu, víno i různé zdravé mlsání.

Jaké máte plány do budoucna?
Od letošního roku bude v prostoru našeho zahradnictví ote-

vřena nově i kavárna. Kochat se pohledem na rostliny tedy bu-
dete moci i u šálku kávy a zákusku. Stávající sortiment zboží
bychom chtěli rozšířit o více regionálních výrobků. I loňský rok
nám všem ukázal, že je možná na čase zaměřit se více na český
trh. Připravujeme prostor pro tzv. Farm shop. Je třeba dát regi-
onálním výrobcům šanci a dostat jejich výrobky více mezi lidi. 

Můžete váš cíl shrnout jednou větou? 
Stále vymýšlíme nové obohacení našeho sortimentu, protože

chceme připravit pro návštěvníky prostor, kde si nejen nakoupí,
ale také zde stráví příjemné chvíle.

Petra Kadlecová a Marie Michale Decarli

Rozhovor s firmou Bauernöpl - Zahradní centrum Mostky

Našim pejskům kupujeme kvalitní stravu, dáváme jim různé
dentální tyčinky a pamlsky na okusování. Hitem na internetu
jsou různé preparáty a doplňky, které jim přidáváme do vody
nebo krmení. Přesto pejska často musíme objednat k veterináři
na čištění zubního kamene. Bohužel se při takovém čištění pej-
sek uspává.  Anestezie je však pro organismus psa náročná a
zatěžující. Některým pejskům vzniká zubní kámen už po 3 mě-
sících. Tento mírný stupeň se dá dobře odstranit, ale uspávat
pejska nemůžeme příliš často. Takže pak přicházejí lidé s pejsky
k ošetření v době, kdy už nejsou zuby zdravé a dásně se trhají.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsem u mé feny biewera zku-
sila všechno výše zmiňované a stejně v 9 měsících měla už na
stoličkách celkem rozsáhlý zubní kámen. Kazivost zubů je ovliv-
něna i geneticky a vyšší kazivost bývá často větší u menších ple-
men.

Stejně jako u lidí existuje dentální hygiena u pejsků a dokonce
i u koček. Dentální hygiena se provádí bez anestezie, ale roz-
hodně nenahrazuje práci veterinárního lékaře. Jak to funguje?
Jako první pejskovi důkladně vyčistíme speciálním psím ultra-
zvukovým kartáčkem zoubky. Kartáčkem čistíme zubní plak a
zároveň ultrazvuk v kartáčku se speciální pastou rozbíjí vrstvy
zubního kamene. Poté vyleštíme speciální gumičkou pigment a
nakonec se použije opět kartáček. Většinou se takto vyčistí 50 –
90 % a to bez anestezie! Důležitá je neustálá hygiena při oše-
tření. Jak dlouho trvá ošetření? První ošetření trvá 1 – 1,5 ho-
diny. Záleží na spolupráci pejska a v jakém stavu má zoubky.

Záleží nám hlavně na tom, aby ošetření bylo co nejméně stre-
sující a proto děláme během ošetření pauzy. OŠETŘENÍ NEBOLÍ!
Zuby netrháme, nejsme veterináři. Kdy s pejskem začít chodit
na dentální hygienu? Nejlépe hned od štěňátka. Aby si pejsek
zvykl. Nejlepší je prevence. Tedy když pejskovi není ještě cítit z
tlamy. Ale jelikož je tohle celkem nová metoda ošetření zubů v
psím světě, je tu většina pejsků, která už problémy se zuby a
dásněmi má. Nevadí, teď už víte, že existuje i jiná možnost oše-
tření zubů, než jen ošetření s anestezií u veterinárního lékaře,
které je omezeno věkem, nebo onemocněním.  Naši práci mů-
žete vidět na našich stránkách www.dogsalonamalonty.cz,
kde jsou vidět zoubky před a po ošetření pejsků a další doplňující
informace o dentální hygieně. Pokud máte dotazy, můžete nás
kontaktovat na emailu dogsalonmalonty@seznam.cz

Nela Poláková

PÉČE O PSÍ CHRUP - dentální hygiena nejen u lidí
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Duben 2021

25. dubna 2021, neděle od 15:30 hod. 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - BYLO, NE-
BYLO...
A vida! Štístko a Poupěnka znovu nav-
štíví, spolu s vámi, fantastický svět po-
hádek v představení Bylo nebylo.
Nejmenší broučky naučí v písničce A co
dělá, jak se chovají zvířátka a taky, že by
si radši měli čistit zoubky, aby je nenav-
štívil Kazizub Auvajs. Konečně se do-
zvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když
se dostala do babiččina domečku v pís-
ničce Červená Karkulka 2. Zachráníme
princeznu, porazíme draka, zkrátka ne-
vzdáme to a pomůže nám s tím Princ Ba-
jaja. 
Tak vzhůru do fantastického světa pohá-
dek, písniček a tanců se Štístkem a Pou-
pěnkou v úplně novém představení Bylo,
nebylo!

KD Kaplice, vstup 130,-/150,- Kč

KINO KAPLICE

Kino Kaplice po dobu trvání na-
řízení vlády zavřeno.

Jakmile nám to situace dovolí,
můžete se těšit na mnoho fil-
mových trháků. 

Pro další informace sledujte fa-
cebookové stránky kina nebo
www.ikaplice.cz 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘESUNUTÁ PŘEDSTAVENÍ
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