
Minulý rok se vypustil rybníček v parku
z důvodu odlovení dravců – štik, okounů
a sumce a bylo nutné zkontrolovat stav
břehů a hráze. Došlo k upravení dna a
částečného odbahnění.

Je voda v rybníčku znečištěná či špi-
navá?

Voda je obvykle označována jako znečiš-
těná, když je narušena antropogenní kon-
taminací a není pitná nebo prochází
výraznou změnou s následkem omezené
biodiverzity či přežití vodních organismů
vůbec, ale to vůbec nesouvisí se skuteč-
ností, jestli vidíme na dno, nebo ne. I křiš-
ťálově průhledná voda může být toxická.
Rybníček v parku má stálý přítok i odtok,
a tak zejména v době dešťů, bude zakalen
v závislosti na zakalení potoka, z něhož je
přítok veden.

Proč rybníček nemá štěrkové dno?
Jde nám o vytvoření přírodního biotopu

a sladkovodního ekosystému s okrasnými
prvky. A to konkrétně malé tůně, které na
Kaplicku ubývají a pro některé živočichy
jsou nezbytné. Například pro skokana ze-

leného či rosničku obecnou. Tento biotop
vyžaduje pro anaerobní podmínky trochu
toho bahna a spadaného listí. Proto byla
odstraněna jen část bahenního nánosu do
kterého, byli vysazené vodní rostliny, tj.
lekníny, dosna indická, puškvorec panášo-
vaný a blatouch bahenní.

Jaké ryby byly vysazeny?
Kapři koi, karas zlatý, jesen zlatý,

skladba ryb byla zvolena na základě jejich
přirozených potřeb a osazení ryb jsme
konzultovali s chovateli těchto ryb. Ryby
můžete krmit pečivem, nejlépe namoče-
ným.

Každým rokem probíhá rybářská soutěž
a partnerem akce jest Pstruhařství ČRS
Kaplice, spol. s r.o. a Rybářství Nové
Hrady s.r.o., při konání akce KAPLICKÝ
UŠÁK nebo při slavnostech města, kde
mají děti možnost si zasoutěžit stylem na
plavanou a chytit co největšího kapra. Na-
dále bychom tuto tradici chtěli zachovat a
pomocí rybníčku zkrášlit náš park. Velké
poděkovaní patří Michalovi Chromému a
panu Zvonaři - Rybářství Nové Hrady
s.r.o. za sponzorský dar v podobě zlatých
jesenů, kaprů koi a karasů. 

Rybníček v městském parku 

KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
s opožděným přícho-

dem jara se postupně
rozkvétá i naše město
a slyšíme tradiční
zvuky sekaček, které
udržují zelené plochy.

Lidé se v tuto dobu pravidelně rozdělí
na dva tábory, jedni oceňují nízký
trávník pro možnost trávení volného
času s dětmi a domácími mazlíčky,
druzí naopak volají po zanechání trav-
natých ploch v původním stavu pro
podporu hmyzu. Nelze vyhovět všem,
ale vnitřní plochy města by měly být
upravené a sloužit nám všem. V sou-
vislosti s veřejným prostranstvím se
budou postupně upravovat parkovací
plochy a kontejnerová stání dle poža-
davků obyvatel.

Nezapomínáme ani na osady, v
Blansku se podařilo zrekonstruovat
místní knihovnu a blíží se její slav-
nostní otevření. V Hradišti by měla
být začátkem června obnovena auto-
busová zastávka. V Pořešíně se do-
končují práce na dětském hřišti a rádi
bychom konečně řešili uspořádání
celé návsi. Stále probíhají úpravy ka-
plického hřbitova v podobě oprav ob-
vodové zdi a očištění starých
hrobových míst a hrobů. Bude prove-
dena i rekonstrukce kamenky, kterou
osadíme novou pumpou k napouštění
vody na zalévání.

Dobrou zprávou je, že k začátku
měsíce května se nám podařilo uhra-
dit veškeré úvěry, bude odblokována
zástava majetku, a tak se po dlouhé
době můžeme pochlubit účty bez
dluhů. Naopak máme připraveny fi-
nanční prostředky na výstavbu nové
sportovní haly Bělidlo, jejíž předpo-
kládaná investice se bude pohybovat
ve výši 60 milionů korun. Plánujeme
rekonstrukce komunikací spojené s
opravou inženýrských sítí především
tam, kde se objevují havárie, jež na-
značují, že doba životnosti již uběhla.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Jedním z velmi diskutovaných témat
je převod bytového souboru Šumav-
ská. Jelikož se jedná o velmi citlivou
záležitost jak pro nájemníky, tak pro
město, nechceme rozhodovat bez
rady odborníků či právníků. Jsme si
dobře vědomi, že nájemníci mají své
představy a požadavky, které nemusí
být v souladu se zákonnými normami,
a musíme si také uvědomit, že jako
zastupitelé neseme hmotnou odpo-
vědnost s nakládáním městského ma-
jetku. Zákon nám ukládá postupovat
s péčí řádného hospodáře, což ne
vždy odpovídá představám jedné i
druhé strany. Bohužel pracujeme s
projekty, které vznikaly před mnoha
lety a mnozí v té době nedokázali do-
hlédnout k právním důsledkům uza-
vřených smluv. Snažíme se sledovat
veškerá rozhodnutí v rámci republiky,
která probíhají i soudní cestou. V žád-
ném případě nechceme poškodit ná-
jemníky, proto nejednáme ukvapeně
a snažíme se celou situaci vyřešit tak,
aby vše bylo pro obě strany přijatelné
a právně nenapadnutelné.

S pozdravem a přáním hezkých jar-
ních dnů Váš starosta Pavel Talíř
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Zástupci vedení města uctili památku
obětí tichou vzpomínkou a položením kvě-

tin ke společnému hrobu vojáků Rudé ar-
mády a k hrobu francouzského vojáka na
místním hřbitově.

Připomínka konce 2. světové války 

Mgr. Milan KadičPokračování ze str. 1

Informace pro občany

Hnutí DUHA České
Budějovice

Vás zve na přírodovědnou vy-
cházku podél Malše kolem Dolního
Dvořiště. 

Provázet nás bude odborný prů-
vodce Robert Ouředník. 

Dozvíte se, co žije v Malši a v jejím
okolí. Povíme si také o perlorodce
říční. 

Podíváme se do přírodní památky a
evropsky významné lokality Horní
Malše. 

Sraz v sobotu 26. června 2021, v
10 hodin na vlakovém nádraží v
Rybníce.

Vhodné spojení z Kaplice: autobu-
sové nádraží - směr vlakové nádraží
Kaplice 9.15 hod, odjezd vlaku směr
Rybník 9.41 hod

Účast je zdarma

Předpokládaná délka vycházky je
10 - 15 km. Je možné se případně
po části trasy odpojit. 

Vhodné je oblečení do terénu a
svačina. 

Kontakt: ceskebudejovice@hnuti-
duha.cz, 606 091 403, 380 311 459

Akce je finančně podpořena Jihoče-
ským krajem v rámci sítě Krasec

V květnu měly premiéry krásné online
koncerty, které můžete shlédnout -  od-
kazy naleznete na webových stránkách a
YouTube školy.

● Jarní pozdrav - interaktivní koncert ur-
čený pro děti mateřských škol a mladšího
školního věku, spojený s vyplňováním
hravých pracovních listů

● Hudební pořad žáků Tomáše Rožbouda
věnovaný nejen seniorům I. 

● Uspávanka pro Beethovena - dva do-
kumenty z distanční výuky smyčcového
souboru

● Hudební pořad žáků Tomáše Rožbouda
ZUŠ Kaplice a pobočky Vyšší Brod věno-
vaný nejen seniorům II.

Na naší škole postupně ubývají omezení
a vracíme se k běžnému provozu. Není
možné přesně odhadnout, v jakém režimu
budeme fungovat v červnu. Od 24.5. je
možná výuka skupin do deseti žáků - a
bude tudíž umožněna výuka i ve výtvar-
ném oddělení Akademie umění a kultury.

Plánujeme

Za nejdůležitější považujeme Absolvent-
ské koncerty, které bychom rádi realizo-
vali prezenčně, alespoň s účastí rodiny a
nejbližších známých. Přejeme si, aby
mnohaletá práce našich žáků a jejich uči-
telů mohla být završená slavnostním kon-
certem. Bližší informace budou na
plakátech a webových stránkách školy.

Absolventské koncerty žáků plánujeme:
● 14. 6.  od 18.00 Klára Špánková, Mar-

kéta Bílá, Lucie Kubaláková, Jonáš Novák,
Jaroslav Viktora, Anežka Macháčková

● 15. 6. od 18.00 Tran Huyen Dieu - De-
nisa, Tereza Kanalošová, Kristýna Nová-
ková,  Adéla Petroušková, Marie Ester
Doubková

● 16.  6. od 18.00 Martina Morová, Van
Anh - Zuzana Nguyen, Kryštof Ročně 

Výroční výstavy prací žáků výtvarného
oboru

● 10. 6. v 17.00 Vernisáž výstavy VO
Kaplice

● 22. 6. od 17.00 Vernisáž výstavy VO
V.Brod - ve spolupráci s Poštovním mu-
zeem

Třídní koncerty budou formou online vi-
deoprezentací (koncerty, které budou
chtít vyučující zveřejnit, naleznete na You-
Tube školy  přes odkazy na webových
stránkách ZUŠ)

● 13.6. Hudební pořad žáků Tomáše
Rožbouda ZUŠ Kaplice a pobočky Vyšší
Brod věnovaný nejen seniorům III.

● 16.6. Třídní koncert žáků D.Táchy -
kytara

● 18.6. Třídní koncert žáků M. Bůžkové
- housle

● 21. 6.Třídní koncert  žáků Luboše Fe-
rebauera - dechové nástroje

● 21. 6. Třídní koncert žáků Kláry Rem-
sové - zpěv

● 22. 6.Třídní koncert žáků M.Heřma-
nové - klavír

● 23. 6.Třídní koncert TK žáků D.Hu-
báčka - bicí

● 23. 6. Třídní koncert TK žáků T.Hay-
manna - dechové nástroje

● 23. 6. Kontrabasový a klavírní koncert
žáků L.Heřmana

● 24. 6. Třídní koncert P.Schwarzové -
violoncello, klavír

● 24. 6.Třídní koncert TK žáků R.Kahov-
cové - klavír

● 25. 6. Třídní koncert žáků V.Klaboucha
- dechové nástroje

● 25. 6. Třídní koncert žáků D.Fana - ky-
tara

● 25.6. Třídní koncert žáků J.Schwar-
zové - klavír

● 27. 6. Třídní koncert žáků A.Opeka-
rové - housle

● 28.6. Třídní koncert žáků L.Schwarze
- klavír

● 29. 6.Třídní koncert  žáků L.Sirové
Fidli, fidli na housličky

Základní umělecká škola informuje
Mgr. Anežka Opekarová
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V tomto školním roce jsme se opět obá-
vali, zda si studenti obchodní akademie
budou moci splnit odbornou praxi ve fir-
mách. Loňský školní rok tomu situace ne-
byla nakloněna, ale letos, jakmile to
epidemiologická opatření umožnila, rozjeli
jsme s kaplickými i mimokaplickými fir-
mami jednání o umístění našich studentů.
Uvědomujeme si, že v této době není pro
firmy jednoduchý běžný provoz, natož mít
na starosti naše studenty. Setkali jsme se
však s velmi vřelým přijetím a vstřícným
jednáním nejen ve firmách, ale i na měst-
ském úřadě. 

Pro studenty je tato zkušenost naprosto
neocenitelná. Seznámí se jednak s provo-
zem firmy, projdou jednotlivými odděle-
ními a hlavně si ověří, že teoretické
znalosti nabyté ve škole jsou v praxi ne-
zbytné.

Velké poděkování patří firmě HAUSER
spol. s r.o., která se  ujala hned 4 studen-

tek, a umožnila jim nahlédnutí do chodu
celé firmy.

Dále srdečně děkujeme Městskému
úřadu v Kaplici, Obecnímu úřadu v Horním
Dvořišti, firmám BENTEX Automotive a.s.,
Extrunet s.r.o., Korzo Lipno s.r.o., Jihostroj
Velešín, Sophia, jazykové služby s.r.o.,
Engel strojírenská spol. s r.o., Karel So-
cher, Účetnictví Eva Neumannová s.r.o.,
Ledová říše VO s.r.o.

Praxe v době covidové 

SOŠ a SOU Kaplice

Žáci i učitelé Fantovky jsou každý rok
zvyklí si 22.dubna připomínat a oslavovat
Den Země. Tento rok nám do našich oslav
vstoupila pandemie, a proto byly oslavy
tohoto dne dost pozměněny. Ovšem na
naši planetu jsme nezapomněli, a aby-
chom jí alespoň trochu ulevili, zapojili
jsme se do letošní Kampaně obyčejného
hrdinství 2021. 

Tato kampaň probíhala v rámci měsíců
dubna a května po celé České republice a
již několik let se do ní zapojují nejen
školy, ale i obce, města nebo i rodiny a
jednotlivci. Kampaň nabízela účastníkům
9 jednoduchých výzev, které jim umožnily
snadnou cestou a přímo něco konkrétního
udělat pro životní prostředí ve svém okolí.
Účastníci si z výzev vybírali jednu nebo
více a během týdne od 26.4 – 3.5.2021
se je snažili splnit. Mezi výzvy patřily na-

příklad:  1. Zasaď rostlinu!, 2. Využívej
ekodopravu!, 3. Zastav letákovou epide-
mii! nebo 4. Sniž spotřebu vody v domác-
nosti! apod. Tato kampaň má dva základní
cíle a naše škola se snažila tyto cíle napl-
nit prostřednictvím našich žáků a jejich
rodin. Prvním cílem kampaně bylo ukázat
žákům, že začít zlepšovat životní prostředí
může být docela snadné – teď a tady.
Druhým cílem bylo dokázat, že i malá
změna má smysl, když se do ní pustí víc
lidí. A tento cíl naše škola splnila nad oče-
kávání, protože do plnění výzev se během
týdne zapojilo celkem 650 žáků a rodičů
naší školy. Výsledky naší kampaně si mů-
žete prohlédnout v tabulce pod článkem. 

Jsme moc rádi, že máme na naší škole
tolik hrdinů, kteří neváhají pomáhat nejen
druhým ale i planetě Zemi, která je domo-
vem nás všech.   

Děkujeme za účast Jitka Matoušková ko-
ordinátor EVVO 

Obyčejní hrdinové na Fantovce 2021

Z kaplických škol

Naší střední škola navázala spolu-
práci se Škodou Mladá Boleslav a do-
stala darem nejnovější funkční učební
pomůcky pro praktickou výuku oboru
Mechanik opravář motorových vozi-
del.

Motor s automatickou převodovkou
1.0 94 kW, TSI a osobní automobil
značky ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.4
TSI 150 kW, iV PLUG IN HYBRID.

Těšíme se na další spolupráci.

Vladislav Městecký

Spolupráce se
Škodou Mladá 
Boleslav

Protože máme rádi knížky, zapojili
jsme se ve škole do soutěže Oživíme
Česko. Stačilo vytvořit pohádkovou
knížku podle vlastní fantazie. Jedinou
podmínkou bylo, že v příběhu musí
vystupovat medvídek Vilda.

Na jeden den jsme se stali spisova-
teli a ilustrátory a společnými silami
vytvořili krásné pohádkové leporelo.
Knížka se nám tak líbila, že jsme ji
málem do soutěže ani neodeslali. I
když se nám nepodařilo soutěž vy-
hrát, tvoření knížky jsme si bezvadně
užili. Porotci nakonec ocenili i naši
knihu a nám dorazil do školy balíček
s krásným Čestným uznáním a drob-
nými cenami.

2. A ZŠ Fantova

Druháci z Fantovky
vykouzlili kouzel-
nou knížku

Jitka Matoušková
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Projekt OPEN UP
na Fantovce

Výuka odborných předmětů a odborného
výcviku oboru Kuchař – číšník neusnula
na vavřínech, pojďme společně projít ces-
tou, kterou jsme se žáky během posled-
ních měsíců urazili.

Během března, dubna a května proběhlo
několik odborných přednášek, prezentací,
webinářů, seminářů, kurzů a odborných
soutěží pro žáky všech tří ročníků Kuchař
– číšník. 

V březnu 2021 žáci prvního ročníku Ku-
chař – číšník absolvovali odborný on-line
workshop na téma NETIKETA s lektorkou
a mentorkou Ing. Kateřinou Braithwaite.
Obsahem workshopu bylo téma, jak
úspěšně vést jednání on-line, etiketa mlu-
veného i písemného projevu, zákon prv-
ního dojmu a další zajímavé informace ze
světa profesionální etikety se zaměřením
na gastronomický svět. Etiketa a profesi-
onální chování je základem profese Ku-
chař – číšník, ale je i součástí každého z
nás v běžném životě. 

Díky spolupráci s Jihočeskou hospodář-
skou komorou se uskutečnil workshop s
barem Apotheka z Českého Krumlova,
tentokrát v on-line prostředí, pro žáky
prvního ročníku Kuchař – číšník.  Works-
hop probíhal pod vedením barmana roku
ČR 2018 a bronzového medailisty z kok-
tejlového mistrovství světa v Číně 2019
Roberta Weise ml. a barmana a ambasa-
dora značky Hennessy Patrika Weise a
majitele baru Apotheka Roberta Weise st.
V teoretické části workshopu bylo nahléd-
nutí pootevřenými dveřmi do oboru bar-
man, jakožto ukázky dalšího
perspektivního oboru, na který se mohou
naši žáci specializovat. V praktické části
workshopu si každý samostatně, dle ná-
vodu a ukázky, připravoval nejrozšířenější
cocktail Tom Collins, který lze namíchat
na nespočetně variací, jak na alkoholické
bázi, ale i v nealko provedení. Právě tato
jeho univerzálnost je důsledkem jeho čas-
tého zastoupení v barmanských soutě-
žích. 

Nové studio nápojové gastronomie naší
školy ožilo v druhém květnovém týdnu,
konal se zde intenzivní barmanský kurz
pro žáky druhého ročníku oboru Kuchař –
číšník, pod heslem „When god was cre-
ating the world he looked to the Czech Re-
public and Slovakia and said here, there
will be bartenders“ Když bůh stvořil svět,
podíval se na Českou republiku a Sloven-
sko a řekl, zde budou barmani. Kurz pro-
bíhal formou odborné teoretické, a
především praktické výuky pod taktovkou
lektorů České barmanské asociace, a sice
již zmiňovaných skvělých profesionálů –
barmanů - Roberta Weise st. a Roberta
Weise ml. V praktické části si žáci vyzkou-
šeli namíchat nejoblíbenější světově
známé drinky podle receptur IBA. Kurz byl
nabitý barmanstvím, chutí a vůní drinků,
koktejlů z celého světa a cinkotem skleni-
ček a ledu. Žáci nahlédli také do baristické
a sommelierské sekce. Absolventi kurzu
jsou připraveni pracovat za barmanským
pultem v pozici barman/ka s předpokla-
dem získání kvalitní praxe.

Další květnové dny byly proloženy v
duchu on-line vstupů vedoucích odbor-
ných sekcí Mistr Kávy a Czech Beer Spe-
cialist a proběhly opět  pod záštitou České
barmanské asociace, jejíž jsme členy.
Přednáška o kávě měla podobu poutavého
dokumentu z cest Mistra Kávy Tomáše Za-
hradila. Také mezi žáky třetího ročníku za-
vítal šéfkuchař Tomáš Homolka z Papa's
Living Restaurant, který společně se žáky
připravoval denní menu, polévku z pečené
červené řepy, francouzský hráškový ku-
skus a mořskou štiku, pečený bůček s
bramborovými knedlíky a červené zelí,
italské risotto a jako dezert panna cottu s
ovocem. Další seminář na téma Catering
aneb cestování s českou kuchyní po světě
připravil pro žáky druhého a třetího roč-
níku oboru Kuchař – číšník odborník z
praxe p. Vladimír Tůma, pořadatel a ředi-
tel mezinárodního gastronomického festi-
valu Gastrofest České Budějovice, majitel
gastronomické cateringové agentury, člo-
věk. 

Tak na zdraví gastronomii! 😊

V rytmu gastronomie s žáky SOŠ a SOU
Kaplice
Mgr. Ilona Straková

Ani probíhající distanční výuka a ne-
možnost cestování nás na Fantovce
nezastaví při objevování světa a zlep-
šování se v našich jazykových doved-
nostech. Protože nás stážisti z cizích
zemí nemohli navštívit osobně na
škole, spojili jsme se s nimi online. 

S velkou radostí a nadšením jsme
přijali nabídku organizace AIESEC,
která organizuje pobyty stážistů v
rámci projektu EDISON, který jsme
na Fantovce měli v minulých letech, a
připojili se k projektu OPEN UP. Do
projektu se z celé republiky zapojilo
dvanáct dalších škol, z jižních Čech
byla naše škola jediná. 

V týdnu od 3. do 7. května proběhlo
sedm workshopů, které našim žákům
představily rozličná témata. Mohli
jsme se tak alespoň na chvíli přenést
do Indie a prozkoumat její tajná zá-
koutí, porovnat školský systém v Če-
chách a ve Francii nebo se dozvědět
více o italském stylu života a cesto-
vatelských zážitcích, které na nás
snad do budoucna v této zemi čekají. 

Žáci byli z workshopů nadšení, ba-
vilo je hlavně to, že i v této době
mohli poznat jinou zemi a tak alespoň
maličko cestovat. Také si pochvalovali
možnost slyšet rodilé mluvčí. I když s
tím někteří z žáků bojovali, přece
jenom byla některá z témat obtížnější
a také svou roli sehrál přízvuk pre-
zentujících. I to ale patří ke komuni-
kaci a spolupráci mezi národy.

Workshopů se zúčastnily vybrané
třídy, ale snad již v lednu příštího
školního roku se na stážisty můžeme
těšit přímo na Fantovce právě v rámci
projektu EDISON. 

Z kaplických škol

Mgr. Petra Šauflerová

Topenářsko - instalatérská
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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V sobotu 19. 6. 2021 se Kaplice 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 zamě-
řenou na skateboarding, rozvoj kaplické
mládeže a podpory sportovních aktivit.
Trasa povede napříč celým městem a v
České republice jde o prvotní počin tohoto
druhu a rozsahu. Jezdci startují pod vý-
jezdem z čerpací stanice v ulici Omlenická
a přes náměstí se pak spustí na Bělidlo,
kde se trasa stočí do svého cíle, kterým je
Kaplický Spartak. Zde bude následovat
sportovní klání o hodnotné ceny a bohatý
kulturní program do pozdních hodin.

Skateboarding jsi rychle získal oblibu ve
všech koutech naší planety a dnešní mlá-

dež jsi tak bez koleček neumíme ani před-
stavit. Je od základu stvořen v urbanistic-
kém prostředí a do měst neodmyslitelně
patří.

Spanilá Jízda vzniká za velké podpory
města Kaplice a Policie ČR. Organizaci za-
jišťují Petar Drljača, Martin Šinko a Stani-
slav Trs, společně s týmem KiC Kaplice.

Máš-li chuť se na celé akci podílet jako
dobrovolník, můžeš se přihlásit na skate-
kaplice@email.cz nebo v budově infor-
mačního centra.

Práce to je lehká, budeš jako pořadatel
hlídat plot uzavírky a je to maximálně na
hodinu a půl. Za to máš všechny jezdce z
první ruky a vstup ZDARMA na odpolední
program.

Kaplice - Hlavní město skateboardingu

Martin Šinko a Petar Drljača

Tímto bychom chtěli obyvatele Kaplice
upozornit na rozsáhlá dopravní omezení
na území katastru našeho města dne
19.6.2021. Město Kaplice bude za účelem
bezpečného pohybu sportujících dětí a
mladistvých v den konání mezi 14. a 15.
hodinou zcela uzavřeno pro průjezd vozi-
del na hlavním tahu přes město samotné.

Jedná se o uzavírky průjezdu ulicemi :
• Omlenická
• Linecká
• Náměstí
• Kostelní

• Farské náměstí
• Bělidlo
• Horská  
• Pobřežní

Tímto bychom chtěli požádat obyvatele
našeho města o shovívavost vůči doprav-
ním omezením, které s sebou sportovní
akce Spanilá Jízda přináší. Také bychom
chtěli požádat obyvatele příslušných ulic o
parkování jejich vozidel na náhradních
místech, mimo zmíněnou zónu. Jde přece
jen o malou chvilku a děláme to vše pro
naši mládež, obzvláště pro jejich bezpeč-
nost.

Dopravní omezení 19. června v Kaplici

Martin Šinko a Petar Drljača

Sport, turistika

TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc červen

1.6.2021, z Rybníka do Horního
Dvořiště, 9 km, autobusem od pom-
níku v 8:00 do Rybníka

Trasa: Rybník - po cyklo - Horní
Dvořiště - autobus v 13:05

8.6.2021, z Mirkovic do Vele-
šína, 8 km, autobusem od školy v
8:20 do Mirkovic

Trasa: Mirkovice - Žaltice - Markva-
tice - Velešín - autobus v 11:15

15.6.2021, z Pohorské Vsi do
Benešova nad Černou, 10 km,
autobusem z autobusového nádraží v
9:10 do Pohorské Vsi

Trasa: Pohorská Ves - po modré -
Lužnice - Kuří - Benešov nad Černou
- autobus ve 13:15

22.6.2021, z Kaplice do Omle-
ničky, 10 km

Odchod z parku v 9:00 - Jermaly -
Velenov - Boly - Rožnov - Omlenička
- Blažkov - Kaplice

29.6.2021, Ptačí Hrádek, 9 km,
autobusem od školy v 8:20 do Če-
ského Krumlova 

Trasa: Český Krumlov - Ptačí Hrádek
a zpět - autobus ve 12:45

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 u rybníka na
Novém sídlišti, cena pronájmu 2000,-
Kč tel: 737 320 332

Nabízím nedávno zakoupený mo-
derní ROZKLÁDACÍ GAUČ tmavě
modré barvy s 2 polštáři. Gauč je z
Moebelixu, je nový a v perfektním
stavu. Rozměr v rozloženém stavu je
120 cm x 200 cm. Původní cena 8300
Kč. Nyní nabízím za 3.800 Kč. Kaplice,
Nové Domovy, tel. 723 203 036

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 7. čísla 20.6. 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
Janota, Mgr. Jana Kopúnová, Magdalena Opolzerová, Daniela

Wimmerová a Ing. Lukáš Bodnár. 
Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných pří-
spěvků a nezodpovídá za gramatické a stylistické chyby při-

spěvovatelů.
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Společnost

V zahradnictví
Bauernöpl jsme
si pro Vás, spo-
lečně s Kap
Café, připravili
pro tuto sezónu
nabité víkendy.
Vyrazit k nám
můžete v sobotu od 8 do 12h, ale i v ne-
děli od 9 do 12h. Můžete si u nás, mimo
klasického sortimentu včetně rostlin a
sadby z naší produkce, nakoupit i mnoho
dobrot z našeho nově vznikajícího farm
shopu. Nedělní prodej bude vždy ozná-

men na našich facebookových stránkách
a v naší prodejně.

Navíc jsme pro Vás otevřeli pracovní po-
zici „Pokladní-florista/ka“. Těšíme se, že
poznáme novou posilu, která má hezký
vztah k lidem, rostlinám a zahradničení.
Někoho, kdo je kreativní, spolehlivý a rád
se učí nové věci. Odborné znalosti v za-
hradnickém oboru nejsou podmínkou, ale
jsou vítané. Velkou výhodou je znalost ně-
meckého jazyka a řidičský průkaz sk."B".
Pokud máte zájem přidat se do našeho
týmu, zasílejte prosím své životopisy na
email:  kadlecova@zahradnictvikaplice.cz

Těšíme se na Vás

Kam vyrazit v neděli?Pomáháme 
pečujícím

Jste z Kaplice a jejího okolí a peču-
jete doma o svého blízkého? Potřebu-
jete poradit, popovídat si, nebo se
něco dozvědět?

Zveme Vás na seminář!
25. června 2021 od 9 do 14 hodin
Městská knihovna Kaplice
• prakticky probereme informace tý-

kající se příspěvku na péči, dlouhodo-
bého ošetřování člena rodiny, statutu
pečujícího, přidáme zkušenosti z
praxe a konkrétní postupy

• pohovoříme o tématu „duševní hy-
gieny“ a jak to všechno duševně a fy-
zicky zvládnout 

• přivezeme Vám ukázat zdravot-
nické a kompenzační pomůcky – vše
Vám ukážeme a vysvětlíme ¨

Přihlášení na telefonu: 800 221
022 nebo na e-mailu: pomahamepe-

cujicim@ledax.cz
SEMINÁŘ JE ZDRAMA!

DROBNÉ OBČERSTVÉNÍ ZAJIŠ-
TĚNÉ.

Více informací na www.ledaxse-
nio.cz

Ledax

  

 
 

 
Jste z Kaplice a jejího okolí a pečujete doma o 

svého blízkého? Potřebujete poradit, popovídat 
si, nebo se něco dozvědět? 

 

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ! 
25. června 2021 od 9 do 14 hodin 

Městská knihovna Kaplice 
 

o prakticky probereme informace týkající se příspěvku na péči, 
dlouhodobého ošetřování člena rodiny, statutu pečujícího, 
přidáme zkušenosti z praxe a konkrétní postupy 

o pohovoříme o tématu „duševní hygieny“ a jak to všechno 
duševně a fyzicky zvládnout 

o přivezeme Vám ukázat zdravotnické a kompenzační 
pomůcky – vše Vám ukážeme a vysvětlíme 

 
Přihlášení na telefonu: 800 221 022 

nebo na e-mailu: pomahamepecujicim@ledax.cz 
 

SEMINÁŘ  JE ZDARMA!  
DROBNÉ OBČERSTVENÍ Z AJIŠTĚNO .  

 
více informací na www.ledaxsenior.cz 

I letos k nám zavítali naši známí milí. Po-
přejme jim pohodovou sezónu...! :-)

Čápi opět v Kaplici

Pavlína Bradáčová (foto Libor Nový)

Bauernöpl - zahradní centrum
Mostky
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Už druhou jarní sezónu zahajujeme v rozsáhlé zahradě Do-
mova pro seniory Kaplice – se vším, co k ní patří: svěží zelenání
trávníku, rozpuk květů, návrat ptáků a včel, ale také kompletní
jarní údržba, kterou si takto rozsáhlý areál zasluhuje.

Občasné sluneční paprsky, kterých je letos zatím jenom po-
skrovnu, vybízí klienty k trávení volného času právě na zahradě
– ať už procházkou, relaxací na lavičkách při pozorování chova-
ných ovcí a slepic nebo dokonce drobnými zahradními pracemi.

Pestrá paleta možností je jedním z přínosů zahradní terapie,
jejíž dílčí části v rámci aktivizačních činností v Domově apliku-
jeme. Zahrada jako taková nabízí člověku tolik podnětů, že si
každý klient dokáže vybrat pro něj přínosný způsob trávení času
v ní. Součástmi provozované zahradní terapie tedy jsou stimu-
lace smyslů, procvičování motoriky při aktivních činnostech a
zážitek spolupráce s ostatními. Výsledným efektem pak bývá

zlepšení nálady i celkového rozpoložení klienta. Díky vhodným
terénním úpravám nejsou o přínosy zahradní terapie ochuzeni
ani klienti, kteří se pohybují s dopomocí kompenzační pomůcky.
S ohledem na specifika seniorského věku jsou pak připraveny i
další pomůcky: mobilní truhlíky, vyvýšené záhony ve skleníku,
všudypřítomná zábradlí a další.

Záměr, se kterým byla zahrada budována – tedy setkávání kli-
entů s rodinami, veřejností a místní komunitou – jsme vzhledem
k okolnostem dosud nemohli uplatnit v celé jeho šíři. Co nejčas-
tější komunikaci a setkávání klientů s jejich blízkými se tak sna-
žíme zprostředkovávat i alternativními cestami. Zapojením do
projektu Tablet od srdce jsme získali tablet, který rozšířil dosa-
vadní technologické vybavení v Domově využívané klienty pro
pravidelnou on-line komunikaci s jejich blízkými. Naše zkuše-
nosti s tímto způsobem setkávání klientů s rodinami jsou po-
psány v příručce Spolu na dálku, kterou vydala IT komunita
Česko.Digital.

Zahrada léčí

Kolektiv  autorů DPS Kaplice

Společnost

Současná situace bohužel ještě nedovoluje, abychom uspořá-
dali akci Den dětí, tak jak jsme všichni zvyklí. Nechceme
přitěžovat vám ani nám a riskovat tak případné navýšení ne-
mocných u nás ve městě. Ale nezoufejme, i tak jsme pro vás
něco připravili. Budete se bavit a přijdete si pro ceny, které jsou
pro děti připraveny.

Od 1.6. do 25.6. 2021 pro vás bude připravena LOUPEŽNICKÁ
STEZKA z Kaplice na zříceninu hradu Louzek. Každý si může tuto
stezku libovolně projít, kdykoliv bude mít během těchto dní čas.
Vaším úkolem bude vyfotit se cestou s vyvěšenými logy DDM a
města Kaplice, zapamatovat si nápovědy a na konci cesty u
hradu najít truhlu s pokladem. Komu se povede najít poklad, při-
nese do DDM minci z pokladu a ukáže fotky z cesty, je pro něj
připravená odměna. Odměny můžete vyzvedávat do konce
června.

Určitě stojí za to namasírovat si nohy a vydat se na Loupežnic-
kou stezku. Tak neváhejte! Odměny dětem věnovali místní pod-
nikatelé a donátoři. Vydejte se na stezku, máte se na co se těšit. 

Pizzerie Froněk
Restaurace u Sedláčků
KapCafe
Kavárna pod Věží
Penzion Baronův Most
Kinokavárna
Pizzerie u Bódi
Cafe pizza Pod Kostelem
Pekařství a cukrárna U zlaté korunky

Tímto bych ráda poděkovala nejenom sponzorům, ale i městu
Kaplice, KIC a všem, kdo pomohli a podíleli se na realizaci akce.

DDM vyhlašuje červen měsícem dětí

Lucie Fajtová



Díky všem, kteří kompostují biood-
pady, a to jak v domácím nebo v ko-
munitním kompostéru. S radostí
vidím zahrádkáře, kteří si pochvalují,
jaký krásný kompost vyrobili nebo
spíš umožnili, aby v kompostéru
mohly probíhat přírodní procesy.

V květnu jsme také rozdávali kom-
post z komunitního kompostéru v No-
vých Domovech, ale nepsali jsme to
do Kaplického zpravodaje, ale jen na
zmíněný kompostér. Kompost byl
kvalitní, neboť jsme ho nechali 2 roky
zrát a překátrovali jsme ho, ale ten-
tokrát moc zájemců nepřišlo. Asi si to
nepřečetli.

Je jasné, že jeden dvoukomorový
kompostér  výrazně nesníží množství
směsného komunálního odpadu v Ka-
plici. Jen ukazujeme, že komposto-
vání bioodpadů je správná cesta.
Kompostují lidé z blízkého okolí a ti si
také mohou kompost vyzvednout a
použít. Odpadají náklady na dopravu,
protože se vše dá zařídit pěšky.

Do kompostéru patří veškeré rostli-
nné zbytky jako jádřince i pecky z
ovoce, slupky ze zeleniny i z citruso-
vých i jiných plodů, kávové filtry,
ubrousky, zbytky pečiva a obilovin,
suché a zvadlé květiny, čajovina, ex-
krementy býložravých zvířat a sko-
řápky z vajec. Ty je však vhodné
podrtit. Je možné tam dávat i trávu,
listí a slabší větvičky. Ty je však
vhodné nalámat nebo nadrtit.

Nepatří tam živočišné zbytky, jako
maso, kůže, kosti, olej, exkrementy
masožravých zvířat ani uhynulá zví-
řata. Někdo do kompostéru vkládá
bioodpady v plastových sáčcích, což
je špatné. Plasty pak musíme při pře-
hazování ručně vyndavat, což je
pracné a nepříjemné.

Kompost by neměl být příliš suchý
ani příliš vlhký. Pro správnou konzis-
tenci kompostu je dobré dávat do
kompostéru suché věci, jako ruličky z
toaletního papíru, schránky od vajec,
hnědý nebělený papír a piliny z che-
micky neošetřeného dřeva.

Kompostování v
Kaplici

Kultura, společnost

R. Šandová
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Romantické západy slunce za doprovodu
hudby známých interpretů. Na to si již
návštěvníci Stezky korunami stromů v let-
ních měsících zvykli, a ani letos nepřijdou
zkrátka. Prodloužená otevírací doba, na-
svícená Stezka a hity oblíbených zpěváků
jako je Tomáš Klus, Anna K nebo Chantal
Poullain. To je Letní hudební Stezka 2021. 

Léto na Stezce bude i letos patřit zážit-
kům z hudebních večerů. Atmosféra ve-
černí nasvícené Stezky, která se stává
podiem a hledištěm zároveň, je neopako-
vatelná již několik let. Koncerty začínají
vždy ve 20 hodin a trvají minimálně 60
minut. Každé úterý, tedy v den konání
koncertu, je prodloužena nejen otevírací
doba Stezky, ale také provoz lanové dráhy
Lipno Expres a Stezkabusu. Poslední jízda
je ve 23.15 hodin.       

Večery se budou konat v souladu s
možnými, platnými protiepidemickými
opatřeními.

Letní hudební stezka 2021

6. 7. TOMÁŠ KLUS 
Oblíbené hity písničkáře, textaře a herce

při romantickém západu slunce v koru-
nách stromů. 

13. 7. PAVEL CALLTA
Písničkář, skladatel a textař, a jeho

známé písně v atmosféře šumavského
lesa.

20. 7. ANNA K. 
Česká zpěvačka a textařka, majitelka

několika cen Anděl.

27.7. FLERET AKUSTICKY
Lidový repertoár a vlastní tvorba od

dvorní kapely Valašského království.

3. 8. DUO BÁRKA 
České a světové evergreeny v podání vi-

oloncella a harfy. 

10. 8. CHANTAL POULLAIN - šansony
Lahodná francouzština, jazzově laděná

kapela pod vedením Štěpána Markoviče a
atmosféra sladké Francie.

17. 8. NEZMAŘI 
Úspěšná českobudějovická kapela s

vlastní tvorbou, která už zlidověla. 

24. 8. McBERDS
Směs folku a jazzu s jemnými prvky la-

tiny a irské tradiční hudby, se základem v
českých a moravských lidových písních.

31. 8. SPOLEKTIV
Multižánrová kapela s autorskou hud-

bou. Folk, rock i jazz, s prvky šansonu a
lyriky se zřetelným rukopisem.

Více informací o Stezce najdete na
www.stezkakorunamistromu.cz

Letní hudební Stezku letos zahájí Tomáš
Klus  
Olga Kneiflová BBS
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Červen 2021

4. června 2021 od 15:30 hod. až do se-
tmění
VÝTVARNÁ DÍLNA
Pro děti i dospělé pod vedením malířky
Petry Dvořákové Haisové
Kavárna Kap Café

5. června 2021 od 8:30 hod.
DĚTSKÁ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Město Kaplice ve spolupráci s KIC Kaplice
pořádá dětskou rybářskou soutěž na
nově udělaném Rožnovském rybníku u
Hubenova. Je nutná registrace kvůli
počtu soutěžících. V ceně startovného
(100,- Kč) je jedna krabička návnad a
dva ulovení pstruzi. Lovit se budou kapři
a pstruzi. Po celý den bude k dispozici
občerstvení od pana Farkaše – Kinoka-
várna. Na celý lov budou dohlížet in-
struktoři. Jsou pro Vás připraveny
medaile s cenami. Žádný účastník ne-
odejde s prázdnou. Je možnost si koupit
chyceného kapra (40 – 60 cm). Cena
70,- Kč/kg.
Registrace: rybarskasoutezkaplice@se-
znam.cz, tel. 380 311 388. 
Rožnovský rybník u Hubenova

8. června 2021 od 19:30 hod.
Zdeněk Izer "NA PLNÝ COOLE"
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a
imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vy-
stoupení je opět obohacené videoprojek-
cemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky a světelnými efekty.
KD Kaplice

11. června 2021 od 10:00 do 22:00 hod.
“MASNÁ ŽIJE”
4. ročník sousedské slavnosti v Masné
ulici
Od 15:30 hod. Divadlo Potulného Čajov-
níka “Kloboučkový (ponožkový) fantom”
Vstupné 80,-/100,- Kč
Od 17:00 hod. skupina Milhaus band,
kapela Poprvé a mnoho dalšího.
Masná ulice

18. června 2021 od 18:30
TAK ZAČNI 
Koncert folkové kapely
Kavárna Kap Café
Vstupné dobrovolné 

19. června 2021 od 14:00 hod.
Spanilá jízda Kaplice - Mezinárodní
den skateboardingu
V tento den máš možnost projet napříč
celým naším městem na uzavřené ska-
teboardové trati. Po dojezdu do cíle ná-
sledují bláznivé skateboardové soutěže a
kulturní program. Sklon tratě je pozvolný
a je vhodný i pro méně zkušené jezdce,
ale i downhillový nadšenec tu dokáže
zajet pěknou kudlu. Přijed jsi i Ty udělat
radost!!!
Pro ozvláštnění této akce můžeš i Ty při-
jet v převleku či masce - fantazii se
meze nekladou
Více informavcí na https://www.face-
book.com/events/966456317492203/?r
ef=newsfeed

25. června 2021 od 18:30 hod. 
MULTIGANG
Koncert kapely 
Kavárna Kap Café 
Vstupné 100,- Kč

12. června 2021 od 9:30 hod.
KOLEM KOLEM KAPLICKA
18. ročník výletu na kolech po cyklotra-
sách Kaplicka. Výběr ze 3 cyklotras.
Startujeme v 10:00 od infocentra v Ka-
plici (9:30 - 10:00 registrace). V ceně
startovného 100,- Kč je pitný režim
(start, cíl), balíček s občerstvením a
účastnický list. 
Na akci je nutná registrace na ema-
ilu info@kickaplice.cz nebo tel.
380311388
Start od infocentra, cíl Louzek ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SUCHÁČ FEST který se měl uskuteč-
nit 26.6.2021 byl přeložen na
2.7.2022 z důvodu epidemiologic-
kých nařízení, které nás omezuje v
počtu max. 1000 návštěvníků (před
Covid dobou byla návštěvnost 3500
lidí) pouze na sezení a to bez občer-
stvení. Dále by bylo potřeba po-
tvrzení o testování, očkování nebo
prodělání onemocnění Covid - 19.
Tento termín (26.6.2021) bychom
rádi uskutečnili alespoň malý kon-
cert před KD Kaplice, kde by zahrály
tyto kapely:
Dechová kapela - SPRÁVNÁ PĚTKA,
kteří by zahájili v odpoledních hodi-
nách. Pokračovat bude popová ka-
pela - LIVE a na závěr Vám zahraje
kapela B - IG (BEJVALEJ IGELIT).
Rádi bychom tento koncert udělali
jako taneční zábavu pod širým
nebem avšak čekáme na rozvolnění
pravidel (usazení diváků a konzu-
mace občerstvení).

12. června 2021 od 9:00 hod.
Airrace Kaplice 2021
Kapličtí modeláři Vás zvou na 2. ročník
soutěže halových RC modelů mezi py-
lony.
Hala ZŠ Školní Kaplice 
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Obchodní společnost ZZN Pelhřimov a.s. nabízí pracovní příležitost 
pro obsazení následující pracovní pozice: 
 
„POMOCNÉ PRÁCE NA SILE – LETNÍ BRIGÁDA“  
 
 
Místo výkonu práce: Kaplice 
 
Požadujeme: 

• Vhodné pro studenty VŠ a SŠ 
• Odpovědný přístup k vykonávané práci, samostatnost a časová flexibilita 

 
 
Nabízíme: 

 
• Pracovní příležitost v prosperující společnosti 
• Kvalitní zázemí moderní společnosti 
• Motivující platové podmínky 

 
Bližší informace na tel. 602 459 234, 602 155 000 
Vaše písemné přihlášky s připojeným strukturovaným životopisem  
zasílejte na e-mailovou adresu: marie.prochazkova@zznpe.cz, 
nebo na níže uvedenou adresu: 
ZZN Pelhřimov a.s. 
Personální ředitelka společnosti: blanka.vavrova@zznpe.cz 
Nádražní 805 
393 57 Pelhřimov 
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