
Milí Kapličáci,

Dovolte mi, abych Vás pozvala strávit
jeden den s týmem, který provádí testy na
Covid 19. Mám tu čest sekundovat paní
Marii Blessbergerové, Janě Juhásové a Janě
Otrusinové při provádění testování na Covid
19. Chtěla bych Vás jedním takovým dnem
provést.

Je středa. Testování bude probíhat od
15.30 hod. v budově polikliniky v Kaplici.
Paní Marie Blessbergerová a Jana Juhásová
jsou připraveny již v 15.00 hod.  Odemykají
prostory lékařské pohotovosti, kde bude
testování prováděno, desinfikují je, připra-
vují testy, oblečení, rukavice, respirátory.
Vzápětí přibíhá Jana Otrusinová s vytiště-
nými seznamy lidí, kteří se k testování na
tento den zaregistrovali. Jejich počet se po-
hybuje okolo čísla 100. Ještě není 15.30
hod., a před odběrovou místností již stojí
první klienti. Spolu s Janou sedáme k počí-
tači, abychom se připravily. „Můžeme začít“
velí paní Blessbergerová a začíná testování.
Zaregistrovaný zájemce o testování před-
loží průkazku zdravotní pojišťovny, zodpoví
dotazy ohledně telefonického spojení, pří-
padně příznaků, převezme Formulář o pro-
vedení testu a vstoupí do odběrové
místnosti.  Zde uvedený formulář předá
paní Juhásové a pohodlně se posadí. „Ni-
čeho se nebojte“ říká paní Blessbergerová,
a jemně provádí stěr z nosní dutiny. „Tak,
je hotovo, počkejte si, prosím, chvilku ve
vestibulu“ naviguje paní Juhásová. Čekání
na výsledek netrvá ani deset minut, a před-
áváme klientovi formulář s vyznačeným vý-
sledkem testu. „A další, prosím“ zveme

dalšího čekajícího na provedení testu. Je to
jak dobře namazaný stroj – žádné prodlevy,
lidé jsou plynule odbavováni. Obdivuji se
paní Blessbergerové, která je po celou dobu
2,5 hodiny v předklonu – musí jí přece bolet
záda. Formuláře, které jsou klientům vydá-
vány jsou dvojího druhu – pro Českou re-
publiku a pro zahraničí. Zahraniční vyžadují
většinou pendleři, kteří chodí na testy 2x
týdně. Je 17.45 hod. a proud lidí pomalu
slábne.  Ze seznamů, které přinesla Jana,
zbývá pouze několik posledních položek a
pak už je tu 18.00 hod. a KONEC!!!!! A teď
nastává druhá část práce, kterou je nutno
udělat, a která není vidět. Paní Blessberge-
rová s paní Juhásovou balí nepoužité testy,
desinfikují, vkládají do plastových pytlů in-
fekční odpad, který připravují pro likvidaci.
My s Janou sedíme u počítače, a do pro-
gramu, který poskytla Nemocnice Český
Krumlov zadáváme data o jednotlivých pro-
vedených testech. Je to úmorná práce,
která trvá ještě další dvě hodiny. Pak rychle
vyplnit tabulku, opravit případné nepřes-
nosti v údajích o klientech, uvést, kolik bylo
provedeno testů a s jakým výsledkem, a ve
20.30 hod.   máme hotovo. Výsledky odeš-
leme a končí další „testovací den“, jdeme
domů.  

Testování na covid 19, které je prováděno
v Kaplici je službou nejen pro Kapličáky, ale
i pro veřejnost z širokého okolí. Je to
služba, kterou nabízí jen málokteré město
velikosti Kaplice, o čemž svědčí i to, že k
testování přijíždějí lidé z Vyššího Brodu,
Loučovic, Trhových Svin, Benešova nad
Černou, ale i z Boršova nad Vltavou, Če-
ských Budějovic a Tábora. Za celý testovací
tým mohu říci, že jsme velice rády, že mů-
žeme testování na Covid 19 ve městě po-
skytovat.

Jeden den s testovacím týmem 

JUDr. Vanda Kárová

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
dlouhé měsíce byl

ústředním tématem
našich životů Covid-
19. Snad už mohu
říci, že situaci máme
pod kontrolou a čekají

nás postupná rozvolňovací opatření.
Rád bych na tomto místě poděkoval
kaplickým firmám, které jsou zatí-
žené nejen pravidelným testováním
svých zaměstnanců, ale musí zajistit
provoz s omezeným množstvím pra-
covníků, neboť uzavření škol i školek
znamenalo pro mnohé z nich kompli-
kace s hlídáním a výukou svých dětí.
Všem zúčastněným patří velký dík, že
situaci zvládli. Snad už to nebude
dlouho trvat a vše se vrátí do běž-
ného života. Je mi jasné, že nevstu-
pujeme do stejné řeky, neboť
pandemie zanechala značné stopy na
osudech nás všech. Mnozí z nás přišli
o své blízké, někteří o zdroj své ob-
živy, jiní se museli a třeba ještě
budou muset rekvalifikovat. Nevratné
změny zasáhnou do života těch nej-
mladších, kteří se téměř celý rok ne-
účastnili prezenčního vzdělávání, ale
i sociálních kontaktů. Tyto negativní
dopady jdou napříč celou společností
a bude trvat dlouho, než se všechny
pandemické rány zahojí.

I přes omezení kontaktů mezi ob-
čany se často na veřejnosti setkávám
s dotazy ohledně výstavby obchod-
ního domu Lidl. V druhé polovině roku
2019 došlo k odsouhlasení záměru
prodeje pozemků v lokalitě vedle ob-
chodního domu Penny. Následovala
jednání s několika zájemci, z nichž v
závěrečné fázi zůstala společnost Lidl,
což bylo veřejností přijato pozitivně.
Od této doby probíhají přípravné
práce, které se skládají ze stavebního
řízení, ale i z investiční přípravy. Ty
však brzdí nesouhlasná vyjádření
Hnutí Duha, které žádalo o provedení
procesu EIA – vyhodnocení vlivu na
životní prostředí. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř

Ročník XXV  / Květen 2021 / zdarma 

Postupně přibývá seniorek a seniorů,
kteří používají počítače, tablety, notebooky
a chytré telefony. Přesto jsou tato zařízení
a internet pro hodně seniorů stále velkou
neznámou. Vyplývá to i ze zprávy Českého
statistického úřadu o využívání informač-
ních a komunikačních technologií. Proto
jsme rádi, že můžeme našim seniorům na-
bídnout bezplatnou účast na vzdělávacím

programu Nadace Vodafone Digitální ody-
sea, který je provede úskalími „digitálních
cest“ a ukáže „jak na počítač, tablet nebo
chytrý telefon“. 

Program organizuje Místní akční skupina
Pomalší o.p.s. 

V případě, že máte o vzdělávání zájem,
kontaktujte nás prosím na telefonu 608
878 775 nebo na mailu cerna@maspo-
malsi.cz

Tým MAS Pomalší

Moudrá sovička a Vodafone připravili
kurzy pro seniory 



Slovo z radnice

V současné době se tímto problé-
mem zabývá Ministerstvo životního
prostředí. Rozumím lidem, kteří by
rádi nakupovali v novém obchodním
řetězci, ale musíme respektovat
úřední proces před samotnou výstav-
bou objektu.

Možná někteří obyvatelé našeho
města při toulkách přírodou zazname-
nali zvýšený pohyb techniky v oblasti
pod novým sídlištěm, kde byla zahá-
jena oprava mostku přes potok u ry-
bárny. Tato akce se konečně dostala
na pořad dne, předcházelo jí dlouhé
řešení protipovodňových opatření a
vybudování vodovodních přípojek pro
obyvatele této lokality.

Vzhledem k ukončení zimní sezóny
nás čekají opravy místních komuni-
kací spojené s různými, ne však dlou-
hými omezeními. Dovolím si občany
města Kaplice požádat o shovívavost
a trpělivost při realizaci oprav.

S přáním krásných a doufám teplých
jarních dnů Váš starosta Pavel Talíř
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Informace pro občany

Chcete ovlivnit dění
v místě, kde žijete? 

Máte možnost. MAS Pomalší připra-
vuje novou strategii rozvoje území pro
roky 2021 -2027. V dotazníku, který
najdete pod tímto QR kódem nebo na
odkazu https://1url.cz/sK1Fp máte
možnost se vyjádřit k tématům jako je
vzdělávání, kulturní i společenský
život, odpadové hospodářství, cestovní
ruch a další.

Vaše názory využijeme jako podklady
pro opatření připravované strategie,
která bude jedním z klíčových doku-
mentů pro získání dotací z EU pro příští
roky pro region MAS Pomalší.

Dotazník prosím vyplňte do
15.5.2021 Děkujeme

Tým MAS Pomalší

Město Kaplice se zapojilo do projektu
„Česká Obec“.

Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a
jednotné místo, na kterém občané českých
obcí, městských částí a měst získají rychlé a
aktuální informace o událostech ve svém
okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci,
kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde
mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je
zajímá. 

Zeptali jsme se proto projektového
manažera České Obce pana Davida Jed-
linského, čím je tato mobilní aplikace
zajímavá?

Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě
to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje,
ačkoli je to moderní, přehledný a praktický
komunikátor mezi vaším městem a uživate-
lem aplikace.

A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat infor-

mace z vaší radnice? V místním tisku, ve
vašem městě, e-mailem, nebo jste prostě ve
své volné chvíli navštívili webové stránky a
posléze se dověděli, že se např. událo něco,
co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve,
nebo si případně potřebujete nové informace
poznamenat do svého kalendáře, abyste na
ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace
Česká Obec, kterou nejen město využívá a
je přímo propojena s vaší radnicí, která vás
tak může o dění ve vašem městě informovat
okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky,
videi, textem, externími odkazy, najdete tu
důležité kontakty na vaše město a zároveň
aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem
mobilním telefonu, takže si např. upoutávky
na kulturní akce v městě můžete do kalen-
dáře přímo ukládat.

A kromě toho, co jste zmínil, v čem je
mobilní aplikace jedinečná?

Máte možnost sledovat nejen město Kap-
lice, ale také jiné obce, města, městské části
(pokud jsou do projektu Česká Obec zapo-
jeny), a to jednoduchým přidáním další obce

v mobilní aplikaci. Získáte tak přehled i o ji-
ných obcích, které vás zajímají, nebo kde se
momentálně nacházíte.

A jak je tedy možné začít mobilní apli-
kaci využívat?

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systé-
mem Android nebo iOS(iPhone). Zde je jed-
noduchý návod k jejímu stažení:

• ve svém mobilním telefonu najdete
ikonku "Obchod Play" nebo "App Store", kte-
rou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec,

• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a
zadejte instalovat,

• po instalaci klikněte „Otevřít", aplikace se
zobrazí, v pravém horním rohu najdete zna-
ménko „Domečku", po kliku na něj se zobrazí
v pravém spodním rohu znaménko „+“, po
kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat
nebo odebírat obce, které chcete sledovat,
dále je můžete řadit v závislosti na tom,
která obec má být první nebo druhá tím, že
danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či
dolů,

• dále klikněte v levém horním rohu na
„Přehled obcí", zobrazí se obec, kterou jste
si přidali, pokud je obec zapojená do pro-
jektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky,
pokud ne, obec je prázdná pouze s upozor-
něním, že s námi nespolupracuje.

• obce sledujete přejetím prstu po displeji
vlevo či vpravo.

!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete
zkontrolujte že máte v Nastavení telefonu –
aplikace – zapnuty upozornění na již nain-
stalovanou aplikaci Česká Obec !!!

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což
zabere minimální místo v paměti vašeho mo-
bilního zařízení. Na nové události vás upo-
zorní prostřednictvím notifikací (upozornění)
a na váš požadavek si načte pouze vybraný
příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy
šetrná k vaší baterii i mobilním datům.

… a doufám že se mobilní aplikace stane
nedílnou součástí vaší obce.

Aktuální informace o dění v naší obci
teď nově i ve vašem mobilním telefonu 
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“  
David Jedlinský 
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Z kaplických škol

Díky svým žákům se Základní škola
Kaplice, Fantova 446 může v roce
2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 0,09 t. Na
každého žáka tak připadá  7,3kg vy-
sloužilých spotřebičů. Byla tím uspo-
řena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově ome-
zena těžba ropy a železné rudy, a re-
cyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.

Konkrétní přínos žáků vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení život-
ního prostředí, které na základě do-
sažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vyslouži-
lých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 1,07 tun. Víte, kolik smrků po-
hltí stejné množství CO2? Je to 1
smrk.

Nebylo nutné vytěžit 52,76 litrů
ropy.  Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohon-
ných hmot auta např. na cestu z
Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2
krát.

Došlo také k úspoře 543,16 kWh
energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky ná-
dobí 544 krát.

Podařilo se recyklovat 51,77 kg že-
leza. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro vý-
robu 3 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se
podařilo získat 1,83 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 325 1€ mincí,
nebo 2,26 kg hliníku, který by stačil
na výrobu 151 plechovek o objemu
0,33 l.

Tímto moc děkujeme našim žákům,
kteří se podíleli na sběru vysloužilých
spotřebičů a pomáhají tak chránit
naše životní popředí.

Jak se Fantovka v roce
2020 podílela na
ochraně životního pro-
středí?

Jitka Matoušková 
Neděle 21.3.2021 by se na první pohled

mohla zdát jako obyčejný den.  Pro naše
žáky a jejich rodiny se však tento den již
po několikáté zapisuje do kalendáře jako
tzv „ponožkový den“.  

21.březen je totiž Světovým dnem Do-
wnova syndromu. Downův syndrom je
geneticky podmíněné onemocnění, které
je způsobeno poruchou 21. chromozomu.
Naši žáci se tomuto tématu věnovali v
podstatě celý týden v rámci různých před-
mětů – kreslili ponožky, četli pohádky a
diskutovali na téma onemocnění Downo-
vým syndromem.

Tento Světový den má i svůj vlastní
symbol a tím je pár odlišných ponožek.
Právě ponožky otočené patami k sobě
symbolizují příčinu tohoto celoživotního
onemocnění – poruchu chromozomu ve
tvaru písmene X. Různé ponožky symbo-
lizují sice odlišnost, ale zároveň ukazují,
že i když máme každou ponožku jinou,
dají se nosit dohromady a patří k sobě.

V neděli jsme podporu lidem s Downo-
vým syndromem vyjádřili tím, že jsme si
na každou nožku oblékli jinou ponožku,
pořídili fotografii a následně zaslali svým
třídním učitelům. Fotografií se sešlo po-
žehnaně. Moc děkujeme za podporu všem
žákům, rodičům, sourozencům i domácím
mazlíčkům, kteří se zapojili do této výzvy
a podpořili tak dobrou věc.             

Žáci ZŠ Fantova se zapojili do 
PONOŽKOVÉ VÝZVY online formou
Jitka Matoušková
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Z kaplických škol

Vzhledem k nepředvídatelnosti situace a
hygienických opatření nevíme, zda pro-
běhnou tradiční talentové průzkumy v
mateřských školách. V případě, že máte
zájem o studium Vašeho dítěte v ZUŠ ve
školním roce 2021/22, určitě přijďte k ta-
lentovým průzkumům k nám do školy.
Více informací k talentovým průzkumům
naleznete na stránkách školy.

Srdečně zveme všechny zájemce o stu-
dium v ZUŠ od září 2020 (obory: hudební,
výtvarný a literárně dramatický)  na ta-
lentové zkoušky dne:

19. a 20. 5. v budově Linecká č.p. 334.
Rezervujte si, prosím, termín a vyplňte

předem elektronickou přihlášku na webo-
vých stránkách školy - odkazy níže: 

http://zuskaplice.cz/prijimani_zaku.html

Přijímací talentové zkoušky

Mgr. Anežka Opekarová

Základní umělecká
škola informuje

S radostí oznamujeme, že od 12.4.
vyučujeme opět prezenčně zatím s
omezením jeden vyučující na jednoho
žáka. Individuální výuka je možná i v
Akademii umění a kultury. Na povo-
lení skupinové výuky se těšíme.

Tradiční jarní koncerty -  výsledek
naší společné online práce se žáky -
jsme tentokrát realizovali z domácích
nahrávek žáků, moc děkujeme za
spolupráci a podporu rodičů.  Můžete
shlédnout přes odkazy, které nale-
znete na www.zuskaplice.cz

Jarní koncert žáků Kaplice

Jarní koncert žáků Vyšší Brod

Mgr. Anežka Opekarová

Upozornění pro
čtenáře knihovny v
Blansku 

Vážení čtenáři !
Chtěla bych tímto pozvat všechny

zájemce k návštěvě zrenovované po-
bočky městské knihovny v Blansku.

Knihovna je vám k dispozici  od
4.května 2021 každé úterý od
14.00 do 17.00 hodin

Těším se na vaši návštěvu !

Daniela Wimmerová
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Rozhovor, turistika

Ledax, jako jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb
zejména pro seniory v Jihočeském kraji, se snaží reagovat na
aktuální situaci v oblasti sociální péče. Z tohoto důvodu  za-
hrnuje do svých aktivit i podporu neformálně pečujících. O této
nové aktivitě jsme si povídali s Ing. Eliškou Hájkovou, ředitelkou
Ledax o.p.s.

Proč jste se rozhodli podpořit právě neformálně peču-
jící? 

V České republice žijí statisíce lidí, kteří chodí do práce, starají
se o své rodiny a ještě navíc tzv. neformálně pečují o své blízké.
Dle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí pětina českých
rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti. Odhadem 50 – 60
tisíc rodin v ČR pečuje o dítě s handicapem. 

Jaké konkrétní služby neformálně pečujícím nabízíte?
Probíhá telefonické a e-mailové poradenství pro pečující. K dis-

pozici je ve všední dny bezplatná informační linka 800 221
022 nebo e-mail: pomahamepecujicim@ledax.cz.

Od května se za námi mohou zastavit v Poradně pro pečující,
a to vždy první pondělí v měsíci od 9 do 13 hodin. Poradna pro
pečující se nachází v prostorách Městského úřadu Kaplice
v 1. patře na adrese Linecká 391.

S čím si pečující nejčastěji neví rady?
Často nám volající sdělují traumatické příběhy svých blízkých,

kteří se vracejí z nemocnice domů a oni nevědí, jak se o ně po-
starat, neznají rozdíl mezi sociálními službami a zdravotní péčí.
Mají strach, že péči nezvládnou, protože to nikdy nedělali.  Sna-
žíme se je uklidnit, nabídneme jim pomoc prostřednictvím naší
pečovatelské služby, která je tu právě proto, aby ulehčila peču-
jícím. Často kombinujeme pečovatelskou službu se zdravotní
péčí, kdy do domácnosti přijíždí nejen pečovatelka pomoct s hy-
gienou, s úklidem nebo nákupem, ale i zdravotní sestra, která
ošetří rány, odebere krev, změří tlak, aplikuje injekce.

Jaké další aktivity v rámci tohoto projektu nabízíte? 
Je důležité, aby měli pečující dostatek informací o různých

možnostech, které mohou využít. Jedná se o různé sociální pod-
pory, například příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo
na zdravotnickou pomůcku. Poradíme jaké hygienické nebo in-
kontinenční pomůcky používat, kde je koupit nebo zda o ně po-
žádat lékaře. Chceme také poradit, jak manipulovat s
nemocným na lůžku, jak se k úkonu postavit a neublížit si. 

Takže se bude jednat i o vzdělávání neformálně pečují-
cích?

Plánujeme pět seminářů, které budou probíhat v Městské kni-
hovně v Kaplici na adrese Linecká 305. První seminář pro-
běhne již 28. května 2021 od 9 do 14 hodin. Dále jsme
připravili informační a vzdělávací materiály na téma „neformální
pečování“. Veškeré informace jsou k dispozici také na www.le-
daxsenior.cz 

Myslíte i na to, aby si neformálně pečující mohl odpoči-
nout?

Samozřejmě, je velmi důležité, aby byl neformální pečující v
dobré psychické a fyzické kondici a uměl relaxovat. Právě tady
mohou velmi pomoci námi pořádané semináře. A pečovatelka
může zastoupit pečující v rodině na hodinu i více.

Projekt Pomáháme pečujícím je spolufinancován Evropskou
unií.

Bez neformálních pečujících by se systém sociální péče 
neobešel
Jana Grillová

Nad lipenskou přehradou začíná jarní sezóna, a to včetně ote-
vření oblíbené Stezky korunami stromů. Majestátní věž s bez-
bariérovou cestou k vrcholkům šumavského lesa bude od
pondělí oficiálně otevřena. Ke vstupu, který se nachází v nad-
mořské výšce 901 metrů nad mořem, vyveze návštěvníky zatím
jen Stezkabus, zato v prvních dnech zcela zdarma.

Po dlouhých týdnech, kdy byly dveře lipenské Stezky zamčené,
se opět otevírají a tentokrát už snad pro letošní rok napořád.
Stezka bude otevřená denně od 10 do 18 hodin, navíc od pondělí
12. do pátku 16. dubna bude všechny návštěvníky vozit Stez-
kabus zdarma. Vstupenky bude možné zakoupit přímo v po-
kladně Stezky nebo pohodlně a vždy bez fronty v e-shopu
www.lipnocard.cz 

Od soboty 17. dubna bude již probíhat standardní, a tedy zpo-
platněný provoz Stezkabusu a vstupenky budou k zakoupení
nejen online, ale také v prodejně Intersort u centrálního parko-

viště. Tam sice nyní probíhají stavební práce, ale jeho provoz je
zachován. 

„Musím přiznat, že se na první návštěvníky po měsících neko-
nečných příprav a čekání, jak naše vláda umožní či neumožní
lidem fungovat, opravdu těším. Stezka bude od pondělí k dispo-
zici všem, kteří zavítají za námi do šumavských lesů a budou
chtít trochu nadhledu nad událostmi posledních měsíců,“ těší se
jednatel Stezky korunami stromů Matěj Kratochvíl.

Stezka korunami stromů bude prvním otevřeným subjektem
po vládních restrikcích nad lipenskou přehradou, ale jistě ne na
dlouho. Věříme, že začátkem května se k ní přidá velké lesní
hřiště Království lesa a postupně i Lanový park, půjčovny kol a
koloběžek i lanovky Bikeparku. Na všech provozech, stejně tak
jako na Stezce korunami stromů budou platit aktuální epide-
mická opatření, jako je nošení roušek, používání dezinfekce a
dodržování rozestupů.

Více informací o jednotlivých atrakcích na Lipně najdete na
webu www.lipno.info. 

Olga Kneiflová

Lipenská Stezka korunami stromů se v pondělí otevře 
návštěvníkům
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Sport, turistika

V sobotu 19. 6. 2021 se Kaplice na jednu hodinu promění v
"hlavní město skateboardingu."

V tento den totiž napříč naším městem projedou vyznavači a
příznivci tohoto sportu v rámci akce nazvané Spanilá Jízda. Jde
o kulturně-sportovní akci zaměřenou na skateboarding, rozvoj
kaplické mládeže a podpory sportovních aktivit. Trasa povede
napříč celým městem a v České republice jde o prvotní počin to-
hoto druhu a rozsahu. Jezdci startují pod výjezdem z čerpací
stanice v ulici Omlenická a jízdou z kopce se Lineckou ulicí do-
stanou na náměstí. Cestou musí překonat nejenom zpomalovací
práh u kulturního domu, ale i pás "kočičích hlav" na úrovni bý-
valého hotelu Sport. Zde bude pro účely akce a udržení plynu-
losti jízdy zbudována přejezdová překážka. Z náměstí se pak
ulicí Kostelní účastníci spustí přes Farské náměstí na Bělidlo, kde
se trasa stočí do svého cíle, kterým je kaplický skatepark v
areálu Spartaku. Zde bude následovat sportovní klání o hod-
notné ceny a bohatý kulturní program do pozdních hodin. 

Jak již bylo zmíněno podobná iniciativa nemá na území naší
republiky obdoby. To je velkou mírou dáno polohou většiny měst
a obcí. Naše město Kaplice má obrovskou přednost spočívající v
ideální poloze s krásným, pozvolným svahem a průběžným sklo-
nem. Skateboarding dnes není jen okrajovým sportem, ale často
vyhledávanou zábavou a to nejen dětí a mládeže. Sport vznikl
na konci 50. let minulého století jako suchozemská varianta sur-
fingu. Je tedy od základu stvořen v urbanistickém prostředí a do
měst neodmyslitelně patří. Pohyb na prkýnku pak už rychle zí-
skal velkou oblibu a stále rostoucí základnu vyznavačů. Důka-
zem toho je i zařazení Skateboardingu na program Olympijských
her.

Tímto bychom chtěli požádat obyvatele našeho města o shoví-
vavost vůči dopravním omezením, které s sebou akce Spanilá

Jízda přináší. Město Kaplice bude za účelem bezpečného pohybu
sportujících dětí a mladistvých v den konání mezi 14. a 15. ho-
dinou zcela uzavřeno pro průjezd vozidel na hlavním tahu přes
město samotné. Jedná se o uzavírky průjezdu ulicemi Omle-
nická, Linecká, Náměstí, Kostelní, Farské náměstí. Bělidlo, Hor-
ská a Pobřežní. Tímto bychom chtěli požádat i obyvatele
příslusných ulic o parkování jejich vozidel na náhradních mís-
tech, mimo zmíněnou zónu. Jde přece jen o malou chvilku a dě-
láme to vše pro naši mládež, obzvláště pro jejich bezpečnost. 

Spanilá Jízda vzniká za velké podpory města Kaplice. Organi-
zaci zajišťují Petar Drljača, Martin Šinko a Stanislav Trs, společně
s týmem KiC Kaplice. 

Máš-li chuť se na celé akci podílet jako dobrovolník, můžeš se
přihlásit na skatekaplice@email.cz nebo v budově informačního
centra.

Kaplice - Hlavní město skateboardingu

Martin Šinko a Petar Drljača

Cílem výletu na Lipno nemusí být už jen cyklostezka nebo pro-
cházka šumavskou přírodou. Po Stezce korunami stromů otevře
své brány také Království lesa a Camping Lipno Modřín. Vše v
souladu s aktuální epidemiologickou situací a nastavenými pra-
vidly. 

Už brzy se návštěvníci Lipna budou moci nejen projet na kole
kolem jezera, či si užít procházku v korunách stromů. Od 1.
května otevře své brány také oblíbené lesní hřiště Království lesa 

a rovněž se bude možné ubytovat v kempu Modřín. Ten bude
k dispozici hostům od 30. dubna. Jeho návštěvníci ale budou
muset dodržovat a respektovat aktuální omezení. Ta spočívají v
nemožnosti připojení se na elektrickou energii a nemožnosti vy-
užít sociální a hygienické zázemí. Rezervace a samotné ubyto-
vání probíhá dohodě s recepcí kempu. 

Nekonečné dobrodružství v Království lesa otevře 1. května

Nejen děti se už jistě těší až budou moci skákat na obřích tram-
polínách, prolézat mraveništěm a schovávat se v bludišti. Zví-
řátkům v Malé lesní zoo už také chybí jejich malí kamarádi.
Kočka divoká, puštíci, veverky i kozičky budou netrpělivě vyhlí-
žet první jarní návštěvníky už v sobotu 1. května. Lesní dílny
Modřínek zůstanou zatím vzhledem k aktuálním opatřením uza-
vřené. 

Lanová dráha Lipno Express bude v provozu od pátku 23.
dubna, půjčovna sjezdových koloběžek od soboty 24. dubna

Od pátku 23. dubna bude v provozu i lanová dráha Lipno Ex-
press. Ke Stezce, která je otevřena denně od 10 do 18 hodin se
tak návštěvníci dostanou nejen Stezkabusem nebo procházkou.
Vstupenky jsou k dispozici v obchodě Intersport u centrálního
parkoviště nebo online na www.lipnocard.cz. „Jsme rádi, že se
Lipno otevírá návštěvníkům a možností pro zážitky je čím dál
tím více. Věřím, že situace se bude i nadále zlepšovat a brzy ote-
vřeme i další provozy. Novinek je pro letošní rok opravdu mnoho
a bude se na co těšit.“, láká tisková mluvčí lipenského areálu
Olga Kneiflová a dodává, že od soboty 24. dubna bude otevřena
také půjčovna sjezdových koloběžek. Pro zapůjčení bude po-
třeba provést online rezervaci a platbu na pokladnách u centrál-
ního parkoviště, nebo na Stezce korunami stromů. 

Více informací o na Lipně najdete na www.lipno.info. 

Olga Kneiflová

Od pátku ke Stezce lanovkou, od května i do Království lesa
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Společnost, sport

V Březnovém čísle jsme Vás informovali o nově otevřeném
sportovním revíru na Pohořském (Jiřičském) rybníku. Tento revír
se stále vylepšuje a jednou podstatnou změnou je, že ve čtvrtek

15.4.2021 se nasazovali na revír trofejní kapři o váze od 15kg
do 20kg. Každý z kaprů nebyl nikdy loven a je očipovaný, takže
víme přesně jeho staří a váhové přírůstky. Pokud je Vaše vášeň
rybolov a užívání krásné přírody, tak se na Vás těšíme a věříme,
že si rybaření užijete a budete odjíždět plný zážitků. Lovné místa
si můžete rezervovat na www.rybolovnapohori.cz 

Sportovní rybolov

Bohuslav Fesl

Poslední dobou mi chodí dotazy ohledně správného výběru pej-
ska. Rozhodla jsem se tedy napsat tento článek. Všechno, co
zde píšu, vyplývá z mé více jak desetileté praxe v oblasti vý-
cviku, výchovy a chovu psů. Tak tedy máte jasno - chcete si po-
řídit chlupatého čtyřnohého kamaráda. Máte nějaké tipy a
neumíte se rozhodnout. V první řadě si rozmyslete, jaké máte
možnosti časové, finanční a hlavně jaké máte podmínky pro to,
aby mohl pejsek s Vámi žít. Velice dobře si to rozmyslete, psí
život není krátký! Důležité také je, jaké máte zkušenosti se psy.
Víte, jak na tom jste s volným časem, jakou máte práci, záliby.
Roli při výběru pejska by měl hrát i Váš věk, zdraví, nebo to,
jestli máte děti. Mentalita psa je na úrovni 3-4 letého dítěte. Je
to sice miláček, kamarád, ale je to ZVÍŘE.  A zvířata mají své
potřeby. Investice při pořízení pejska je jednorázová, ale tím to
přece nekončí. Každý pejsek potřebuje jinou péči. Co se týká zá-
kladní veterinární péče je to celkem pro všechny rasy i velikosti
psů stejné. Očkování malého psa je stejné jako očkování psa
velkého. Ale co dál? Je určitě potřeba zmínit to, že některé pej-
sky trápí různá predispoziční onemocnění. (onemocnění srdce,
kazivost zubů, dysplazie, onemocnění páteře atd.). Všechny tyto
potíže se dají více regulovat u plemen s průkazem původu. Také
si musíte rozmyslet, jaké máte pro pejska podmínky. Jestli bude
venku nebo bude doma. Nebo obojí. Například pro psa, který
nemá podsadu, není vhodné, aby byl celoročně venku atd. Po
zvážení všeho výše zmíněného si tedy dále musíte rozmyslet,
zda chcete štěňátko, nebo dospělého pejska například z útulku.
Nejsem proti dospělým pejskům z útulku, ale je spousta lidí,
kteří by si měli spíše koupit štěňátko. A to z důvodu, že nemají
takové zkušenosti, aby dokázali pracovat s pejskem, u kterého
neznají historii. To samé pokud máte už psího parťáka a chcete

k němu druhého. Váš pes je na něco zvyklý, může mít radost,
ale také může mít doma vetřelce. Je opravdu potřeba zvážit s
rozumem, na co máte a na co nemáte. Když si chceme adopto-
vat pejska, nebo si pořídit štěňátko bez průkazu původu, měli
bychom se zajímat, jaká plemena se v něm ukrývají. Tato ne-
znalost je většinou důvodem, proč zase takový pejsci končí v
útulku. Na závěr bych chtěla říct, že každý pejsek si zaslouží
domov. Je jedno jaký je. Každý má, nebo bude mít toho svého
nejlepšího a nejkrásnějšího pejska. Ale neberte si ho, dokud to
opravdu nemáte promyšlené. Jen tak budete Vy i Váš pejsek
spokojení a šťastní. Nejhorší pro psa přece je, když jde z ruky
do ruky…..

Chcete si pořídit pejska? Co všechno si promyslet?

Nela Poláková



Společnost

Dne 27.3.2021 jsme vyrazili v rámci
akce UKLIĎME ČESKO vyčistit blízké okolí
našeho města od odpadků. Sešlo se nás
sedm - jednalo se o členy a nebo příznivce
kaplických Zelených. Byla nás sice jen
hrstka, ale i tak to za výsledek stálo. Zvo-
lili jsme dvě odpočívadla u silnice E55, a
to nás zaměstnalo na celé odpoledne. Z té
hrůzy jsme se ale všichni zpamatovávali
ještě následující den. Čím hlouběji jsme
pronikali do lesa, tím více vrstev odpadků

jsme nacházeli. Tím nejhorším byly pyt-
líky "s něčím" v různých stádiích rozkladu,
různě zarostlé do okolní vegetace nebo
zamotané do větví, lahve a sklenice s ne-
identifikovatelným obsahem... Dali jsme
si za cíl, vyklidit na místě ÚPLNĚ
VŠECHNO, protože existenci jediného pa-
pírku si mohou lidé vyložit jako že "se to
přece může". Výsledkem bylo 15 pytlů od-
padu. Co se dalo, snažili jsme se roztřídit.

Děkujeme všem zúčastněným a také
Technickým službám Kaplice za asistenci
s odvozem!

“Velikonocemi každým rokem ožívá
mystérium znovuzrozeného života“. Jsou
důležitými křesťanskými svátky, ale i osla-
vou nadcházejícího jara. Patří k nim
mnoho zvyků a tradic a na mnohé z nich
jsme si s klienty zavzpomínali a osvěžili si
je. Příroda vydala kočičky, tradičně svě-
cené na Květnou neděli, z mladého vrbo-
vého proutí zas šikovné ruce upletly
pomlázku, kraslice s krásnými vzory
ozdobily stůl… Během pašijového týdne
klienti napekli sváteční koláčky s tvaro-
hem, povidly a mákem, které jsme poté
za celý Domov věnovali jako poděkování
očkovacímu lékařskému týmu. Pustili
jsme se také do pečení „jidášů“, kynutého
pečiva, potíraného medem, jež se obvykle
připravovalo na Zelený čtvrtek a svými
tvary připomínalo Jidášův provaz. S jidá-
šky jsme navštívili i klienty na pokojích,
aby si připomněli jednu z chutí Velikonoc.

Velký pátek je dnem ztišení. Někdy se
mu říká i Bolestný. V tento den si křesťané
připomínají památku smrti Ježíše Krista.
Na páteční dopoledne jsme si s klienty
naplánovali “Křížovou cestu“ zahradou
Domova k malému altánku. Počasí nám
však pro tento den nepřálo  a brzo nás za-
hnalo pod střechu. Díky přímému online
přenosu obřadu Velkého pátku z vybra-
ného českého kostela jsme se mohli při-
pojit k pobožnosti o symbolické třetí
hodině …

K Velikonocům patří i pomlázka, mr-
skačka, šlahačka. Klienti při ní vyšlehali –
pomladili – ženskou část personálu.

Velikonoce ale i přes tyto rozpustilé
zvyky mnoho lidí vnímá duchovně.
Zvláště starší generace, která vyrůstala,
ba i prožívala svůj život ve víře. Pracu-
jeme zde proto také s pastorační péčí. Ta
v Domově pro seniory zahrnuje duchovní
podporu, doprovázení a jejím motivem je
i zajištění náboženských potřeb obyvatel
domova.

Ukliďme Česko 2021

Ing. Štěpán Doušek

Bc. Magdaléna Špičáková

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.

Nabízím k prodeji byt v Malontech
v panelovém domě č.p. 6, o velikosti
2+1 (předělán na 3+1). Cena 1 100
000 Kč, při rychlém jednání možná
sleva. Více informací na 732 122 894

Prodám dámské jízdní kolo zn. AC-
TIUS - BIKE červené barvy, pláště
26x1,9, bezvadný stav, evidence u
PČR. Emal: jk.ligi@seznam.cz, tel: 607
631 458

Pronajmu garáž u školního statku.
Tel: 606 453 311

Prodám psí boudu pro velkého psa.
Rozměry 116x68x380 cm. Cena 500,-
Kč Tel: 730 848 482

Prodám kočárek na větší panenku.
Cena 400,- Kč Tel: 730 848 482

Styl bazar a second hand Náměstí
204 Kaplice od 1. května totální vý-
prodej. Vše -50%.

Starší kluk by rád poznal ženu
kolem 70 let z Kaplice a blízkého
okolí. Je Vám také smutno? Zavolejte
prosím na tel: 607 631 458
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Velikonoce v Domově pro seniory 
Kaplice

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 6. čísla 20. 5. 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.

Topenářsko - instalatér-
ská  firma

Z Trhových Svinů nabízí:

• Dodávku a montáž kvalit-
ních švédských tepelných
čerpadel,,NIBE“
• Výměnu
radiátorů,kotlů,rozvodů,bo-
ilerů atd.
• Rekonstrukce koupelen
včetně zařízení
• Zajištění energetických vý-
počtů a projektů

Dlouholetá praxe v oboru

Tel. 728678397
email: milancvach@seznam.cz
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Muzikál Děti ráje 
Hledáme náhradní termín.
Pro více informací sleduje
stránky www.ikaplice.cz

KINO KAPLICE

Kino Kaplice po dobu trvání
nařízení vlády zavřeno. 

Jakmile nám to situace do-
volí, můžete se těšit na
mnoho filmových trháků.

Pro další informace sledujte
facebookové stránky kina
nebo www.ikaplice.cz

Přesunutá představení
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