
Protože se v loňském roce tato každo-
roční slavnost města z důvodu zavedení
protiepidemických opatření nemohla
uskutečnit, jsme neskutečně rádi, že Vám
můžeme představit program, na kterém s
velkým zápalem pracujeme mnoho týdnů.

Pátek 27. srpna bude již tradičně vě-
nován dětem. Program začne v 15.00
hodin v městském parku. Ve spolupráce s
agenturou A.R.G.O. z Tábora jsme pro
děti připravili stezku s úkoly propojené
hrou s románovými hrdiny jako jsou na-
příklad Robin Hood, Tři mušketýři, Sher-
lock Holmes a jiné. Na každém stanovišti
děti obdrží razítko do hrací karty a při spl-
nění všech úkolů, získají dárkový balíček
od společnosti Jednota DS Kaplice.

V 17.00 hodin k nám z daleka přijede
potulný čajovník Jakub Lada Vavřina
se svým loutkovým divadlem a pohádkou
Kloboučkový fantom. Hra je plná honiček,
vypáčených trezorů, ale hlavně legrace.
Věřte, že divadlo nebude jen pro malé, ale
i pro dospělé.

Ve 21.00 hodin proběhne kostýmovaný
průvod s loučemi, jehož téma pro le-
tošní rok je magie a mystika. Průvod bude
vycházet od kulturního domu, přes ná-
městí až do parku, kde ho zakončíme oh-
ňovou show. Do průvodu zveme i
širokou veřejnost. Zájemci se nám

mohou hlásit emailem
(info@kickaplice.cz), telefonicky (380 311
388) nebo osobně v infocentru.

Sobotní program (28. srpna) bude
odstartován v městském parku ve 13.00
hodin slavnostní salvou. V pravidelných
intervalech na pódiu nahlédnete pod po-
kličku filmovým specialistům z agentury
A.R.G.O. – práce s bičem z filmu Alžběta
Báthory, choreografie z dokumentu o Pře-
myslovi Otakarovi II., ukázka z přípravy
filmu Marie Terezie a jiné. 

Od 17.00 hodin začnou na hlavní pódiu
koncerty známých kapel – pěvecká
hvězda 60. let Karel Kahovec se skupi-
nou George&Beathovens, oblíbený herec
a zpěvák Milan Peroutka se skupinou
Perutě, rocková skupina s velmi dlouho
historií Argema a večer zakončí
Blue Rocket.

O program v pivním stanu se postarají
kapely Vám velmi známé – Správná
pětka, Harley, Back Bottom, Hrajeto,
Rock band a na závěr Tabasco.

Těšíme se v srpnu na viděnou
Team KIC Kaplice

foto: Kaplické slavnosti 2019

Kaplické slavnosti
anebo návštěva hraběte Buquoye
KIC Kaplice

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v po-

lovině prázdnin, v
nichž někteří již mají
dovolenou za sebou,
ale jiné ještě čeká.
Přestože jsou obvykle

prázdniny okurkovou sezónou, pro
kulturní dění tomu tak není, o tom
nás přesvědčil koncert Vlasty Redla.
Velké poděkování patří nejen organi-
zátorům, ale i městské policii, která
zvládla náročnou dopravní situaci.
Díky Zemědělskému družstvu Netře-
bice mohou návštěvníci hradu i kona-
ných akcí parkovat v areálu družstva.
Mé poděkování patří i samotným ob-
čanům osady Pořešín, kteří musí sná-
šet někdy i neohleduplné chování
návštěvníků. Jsem si dobře vědom
problémové situace s parkováním i
pohybem návštěvníků, ale již mám
připravená možná řešení spojená s
pozemkovou úpravou.

Začátkem srpna skončí nepříjemné
omezení dopravy v Malšském údolí u
rybárny. Nový most, který zde v po-
sledních měsících vznikl, bude ko-
nečně splňovat požadavky na
bezpečný provoz a protipovodňová
opatření v této lokalitě. Nebyla to
stavba jednoduchá vzhledem k terén-
nímu reliéfu, neboť jsme byli velmi
omezeni prostorem. Tato stavba při-
spěje k příznivému pohybu obyvatel
našeho města a okolí.

V létě pravidelně probíhají opravy a
rekonstrukce školských zařízení, letos
konkrétně zadláždění zahrady a od-
hlučnění jídelny v ZŠ Fantova. 

Také se podařilo díky dobrým ná-
jemcům zprovoznit koupaliště, které
kromě vodních radovánek poskytuje i
večerní kulturní program. Po letošní
sezóně by konečně mělo dojít na cel-
kovou rekonstrukci koupaliště, po níž
už dlouho volají občané našeho
města. 

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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V závěru měsíce srpna nás čekají
tradiční kaplické slavnosti, a tak si
společně přejme, aby nám je covi-
dová situace umožnila zrealizovat v
plné míře.

S přáním slunečných prázdninových
dnů Váš starosta Pavel Talíř

strana 2

Péče o klienty Domova pro seniory Kap-
lice je podpořena nezbytným technickým
vybavením. Práce s klienty, obzvláště
imobilními, je velmi fyzicky náročná a bez
zařízení, která pomáhají personálu s mo-
bilizací klientů, by se péče prováděla jen
obtížně.

K těmto účelům jsou využívána trans-
portní a polohovací zařízení jako např.
zvedáky a mobilní polohovací křesla. Celý
domov je vybaven signalizačním zaříze-
ním a elektronicky ovladatelnými a rovněž
polohovatelnými lůžky. Z těch jsou čtyři
lůžka multifunkční a jejich předností je
využití laterálního náklonu či kardiopo-
lohy.

V rámci zajištění hygienické péče je
domov vybaven řadou hygienicko mobil-
ních zařízení, např. mobilním sprchovacím
lehátkem, které má preventivní význam
zvlášť v případě orthostatického kolapsu,
dále hydraulickými sprchovacími vozíky a
elektronickými židlemi.

Mimo sociální péči je v domově poskyto-
vána také péče zdravotní, kde na doporu-

čení lékaře zdravotničtí pracovníci prová-
dějí léčebné úkony, aby klientům bylo
umožněno léčení bez zbytečných převozů
a hospitalizací. K tomu jsou využívána lé-
čebná zařízení typu oxygenátor, inhalátor,
solné jeskyně či solux. Důraz klademe
také na ošetřovatelskou rehabilitaci, k
jejíž podpoře nám slouží rehabilitační
přístroj motomed a cvičební a mediativní
pomůcky umístěné v zahradě.

Pokud lékař indikuje vyšetření klienta v
domově, jsou k dispozici též vyšetřovací
zařízení, mezi nimiž se nejvíce používají
zařízení k měření základních fyziologic-
kých funkcí - tonometr, glukometr, ekg,
oxymetr, otoskop, přístroj pro měření CRP
a jiné - tím jsou včas podchyceny změny
zdravotního stavu.

Situace spojená s  pandemií Covid-19
vedla k tomu, že byla pořízena germicidní
lampa a výkonné čističky vzduchu.

Všechny tyto přístroje jsou pro domov
velkým benefitem a mají význam přede-
vším v oblasti udržení a zlepšení doved-
ností klientů a též preventivní rozměr
spojený s komplikacemi přidruže-
ných onemocnění klientů.

Technické vybavení DpS Kaplice a jeho
využití v praxi
Pavla Novotná

Pečovatelskou službu a Terénní odlehčo-
vací službu Ledax najdete nově ve 2.
patře Polikliniky na adrese Gen. Fanty 25.
Byli jsme velmi potěšeni, že pozvání na
slavnostní otevření nových prostor přijali
členové rady města Mgr. Libor Lukš, JUDr.
Vanda Kárová a paní Pavla Opekarová,
vedoucí odboru sociálních věcí a péče
Městského úřadu Kaplice Mgr. Pavla Blá-
hová, sociální pracovnice Mgr. Nika Pej-
chová, ředitelka sociálních služeb Ledax
Pavla Popková a ředitelka zdravotní a hos-
picové péče Ledax Mgr. Erika Kamenská.
Hosty čekalo malé občerstvení a vřelé při-
jetí týmu Ledax v Kaplici, který tvoří ve-
doucí střediska Mgr. Kateřina Sklářová,
sociální pracovnice Bc. Eva Sekalová  a
pečovatelky Růžena Mihalovičová, Danuše
Opelková  a Michaela Zárybnická. Nové
prostory jsou větší a praktičtější. Děku-
jeme městu Kaplice za podporu a vstříc-
nost.

Ledax o.p.s. 
v Kaplici od 1. 6. v
nových prostorách

24. června 2021 se uskutečnila vernisáž
obrazů pana Josefa Oláha v prostorách
Městské knihovny Kaplice. Pan Oláh je
uživatelem Pečovatelské služby Ledax v
Kaplici. Díky pracovnicím odboru sociál-
ních věcí a péče Městského úřadu Kaplice
a Městské knihovny Kaplice se splnilo jeho
velké přání k nedávným 70. narozeninám.
Gratulujeme.

Vernisáž obrazů
Josefa Oláha

Mgr. Kateřina Sklářová, vedoucí
střediska Ledax o.p.s. Kaplice

Mgr. Kateřina Sklářová, vedoucí
střediska Ledax o.p.s. Kaplice

Pokračování ze str. 1

Informace pro občany

Městská knihovna
Městská knihovna Kaplice zve

všechny děti na prázdninové úterky

Knihovna Tour pokračuje

vždy od 11 -17 hodin, start vždy v
knihovně.

17. 8.  – Hrátky se skřítkem
Přírodníčkem

znáš rostliny, zvířata a stromy ( při-
jďte si vyzkoušet své znalosti a do-
zvědět se o nich i zajímavosti)

24. 8. – Sova Rozárka 
pro bystré hlavičky a šikovné ru-

čičky (opičí dráha, provlékání, pohyb-
livý chodník….

Upozornění: knihovna a její po-
bočky budou celé prázdninové období
otevřeny beze změn.

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplic-
kého Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Linecké
ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Pronajmu garáž v Kaplici “u statku”, slušný
stav, el.proud, cena 1.800,- Kč /měsíc.
Tel.:607 238 595

Pronajmu garáž v Kaplici na Pohorské,
nová střecha, el.proud, slušný stav, cena
2.000,- Kč / měsíc. Tel.: 607 238 595

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty -
šavli, uniformu a podobně. Můžete nabíd-
nout i jiné staré předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost. Tel.: 722 777 672

Z důvodu vysokého věku ruším skleník s
kaktusy. Prodám je po 15,- / kus. Volejte
večer. Tel.: 380 313 606

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 9. čísla 20. 8. 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. 
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Děkujeme firmě Kabinet Kaplice za
skvělou spolupráci a zapůjčení nádobí na
vernisáž pana Josefa Oláha. 

Mgr. Pavlína Bláhová
vedoucí odboru / odbor sociálních věcí a péče
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TJ Cíl Kaplice
Program na měsíc srpen 

3. 8.  2021 
Z Velešína do Netřebic 9 km
Autobusem od školy v 7:55 
do Velešína v Domkách.
Trasa: Velešín v Domkách – po

modré – U Srdíčka – Dlouhá – Hře-
ben – Výheň rozcestí – Netřebice -
autobus v 11:20

10. 8. 2021 
Granátník 10 km
Autobusem od školy v 8:20 
do Českého Krumlova – po zelené

– Nový Dvůr – po cyklo 1166 – roz-
hledna Granátník – U Modrého ob-
razu – po modré – Nový Dvůr –
Český Krumlov – autobus 12:45                                                                            

17. 8. 2021
Z Malče do Ločenic 9 km
Autobusem od školy v 7:07 do

Malče
Trasa: Malče – Chlum – Svatý Ján

– Ločenice - autobus ve 13:30

24. 8. 2021
Z Kaplice do Malont 10 km                      
Odchod z parku v 9:00 – Mostky –

Hodonice – lesem – Malonty – auto-
bus v 13:15

31. 8. 2021 
Z Rejt – Omlenička - Kaplice 10

km                                                                                                     
Autobusem od školy v 8:20 do Rejt
Trasa: Rejty – Lannovy Domky –

Velenov – Boly – Omlenička – Blaž-
kov - Kaplice                                                                                      

Díky venkovní hře Skryté příběhy můžete
být svědkem dramatických událostí v roce
1240, které vedly k založení osady, z níž
vzniklo město Kaplice. Vezměte děti,
chytrý telefon, stáhněte si
zdarma aplikaci a užijte si
výjimečný rodinný výlet
plný zábavy, napětí a
historie. Aplikaci na-
jdete na Google Play či
na Appstore.

Historie drtivé většiny
našich měst začíná
kouzelným souslovím:
„první písemná
zmínka...”. Tahle tři slova
zpravidla zastupují větu:
„Co bylo před tím, nevíme, ale
v tomhle okamžiku někdo město
zmínil, a tím nám dal jistotu, že už exis-
tovalo.” Město Kaplice není výjimkou, a
tak se i v jeho případě dočtete, že poprvé
bylo zmíněno v dopise z roku 1257, kte-
rým tehdejší hlava církve – papež Ale-
xandr IV. – uděluje mariánskému kostelu
v Kaplici výsadu vydávání odpustků. Od-

pustky byly cosi jako potvrzení, která zna-
menala, že hříšník učinil pouť, navštívil
daný kostel, a bude mu proto zkrácena
doba, kterou bude muset jeho beztak
hříšná duše strávit v očistci. Když ve zmí-
něném roce už kostel, který chtěl zvětšit

svůj význam tím, že bude poskytovat
odpustky, existoval, kdy byl

tedy založen? Byla kolem
něj nějaká osada? Kdy ta

osada vznikla? I město
Kaplice má pověst o
svém vzniku. Ta říká,
že osada vznikla
kolem kaple, kterou
nechal postavit
lovec, který ve zdej-
ších lesích unikl vel-

kému nebezpečí. My
jsme se rozhodli, že

díky To-tovi a jeho schop-
nosti cestovat v čase tuhle

událost prozkoumáme. Ono
totiž stačilo málo a kaple a následně

město by vůbec nevzniklo.

Pomozte v minulosti tomu, aby město
Kaplice existovalo a ono Vás v současnosti
odmění svou pohostinností.

Mobilní hra pro zvídavé děti a hravé
rodiče
KIC Kaplice

V sobotu 21.8. 2021 se v areálu kaplic-
kého koupaliště uskuteční již 4. ročník
turnaje tříčlenných družstev, jehož pořa-
datelem je město Kaplice, a na který jsou
srdečně zváni všichni milovníci tohoto
krásného letního sportu. 

Turnaj je již tradičně pořádán ve dvou
kategoriích určených zejména pro zá-
jemce z řad úplných amatérů, ale o to
větších nadšenců a pro skoro profíky, kteří
se věnují šestkovému volejbalu do úrovně
krajského přeboru a volejbálkem na písku
si zpestřují svou letní přípravu. 

Na všechny týmy čekají zajímavé ceny,
které si nadělí sami sobě, neboť zajíma-
vostí turnaje je, že startovné je právě v

podobě ceny v minimální hodnotě 200 Kč,
kterou si pak jednotlivé týmy vybírají
podle svého umístění. Jak ukázaly minulé
ročníky, týmy na startovném nešetřily a o
velmi atraktivní ceny se pak sváděl litý
boj. Všechny týmy rovněž obdrží diplomy
a členové prvních tří týmů v každé kate-
gorii si na krk pověsí medaili. 

Pro účastníky turnaje bude po celý den
k dispozici občerstvení a po ukončení vo-
lejbalových klání možnost posedět v pří-
jemném prostředí kaplického koupaliště. 

Jménem pořadatele se na bohatou
účast, krásný sport a pohodovou náladu
těší Libor Lukš.

Foto: 3. ročník 2020 

4. ročník turnaje „KAPLICKÝ BEACH NA
KOUPÁKU“ se blíží. 
Mgr. Libor Lukš

Sport, turistika

Topenářsko - instalatérská
firma z Trhových Svinů 

nabízí:

Dodávku a montáž kvalitních švéd-
ských tepelných čerpadel ”NIBE”

Výměna radiátorů, kotlů, rozvodů,
boilerů atd.

Rekonstrukci koupelen včetně zaří-
zení

Zajištění energetických výpočtů a
projetků

Dlouholetá praxe v oboru
Tel.: 728 678 397

email: milancvach@seznam.cz
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Třídní výlet

Na poslední pondělí školního roku byl na
Fantovce naplánován branný den. V letoš-
ním roce, kdy většinu roku žáci strávili
před monitory počítačů, byl tento den jed-
nou z mála možností jak se sejít mimo
školní budovu a společně se spolužáky si
užít hezké dopoledne. 

Den jsme zahájili společným otestová-
ním a nemohl chybět ani nácvik požárního
poplachu. Protože jsme se úspěšně eva-
kuovali všichni, mohli jsme se přesunout
do parku, kde „braňák“ odstartoval p. uči-
tel Blažek. 

I v letošním roce jsme byli rozděleni do
smíšených družstev, která tvořili žáci jed-
notlivých tříd druhého stupně. Všech

osmnáct družstev vyráželo na trasu, která
vedla kolem řeky až k rybárně, nahoru na
zahrádky přes Suchý vrch a pak zpět do
parku. Na každém z jedenácti stanovišť
žáci samostatně nebo ve skupince plnili
úkoly ze zdravovědy (ošetřování zranění),
topografie (práce s mapou), přírodopisu
(rozpoznávání živočichů a rostlin) nebo ze
zručnosti a obratnosti (překonávání pře-
kážek, chůze po laně) nebo třeba i střelba
ze vzduchovky. K brannému dni patří také
tradičně hod granátem, ten nás potrápil
asi nejvíc.  

První stupeň si svůj branný den užil v
úterý a i jeho žákům se pobyt venku s ka-
marády moc líbil. Snad nás v příštím škol-
ním roce čeká mnohem více takových akcí
než v tom letošním.

Fantovácký branný den

Mgr. Petra Šauflerová 

Druhé pololetí školního roku na Fan-
tovce pokračovalo distanční výukou a pro-
tože představa celodenního sezení před
obrazovkou počítače byla docela děsivá,
napadlo paní učitelku Domianovou, jak
nás rozhýbat a poslat alespoň maličko do
světa. Společně s paní učitelkou Šauflero-
vou nám připravily poznávací cestu do
Francie a tak vznikla FranCovka aneb Fan-
tovka šlape do Francie. 

Naše putování začalo před budovou
školy a před námi bylo něco málo přes 1
000 kilometrů, cílem byla krásná pařížská
katedrála Notre Dame. Zapojit se mohl
opravdu každý, stačilo poslat ušlou nebo
uběhnutou vzdálenost a my se tak společ-
nými silami posunovali blíž a blíž k cíli.
Cestou jsme navštívili mnoho zajímavých
míst a památek, někdy jsme si museli
maličko zajít, ale nám to vůbec nevadilo. 

Cesta nás vedla přes Německo, bavor-
skými městy a vesničkami, prohlédli jsme
si zámky a také fotbalové stadiony nebo
zábavní parky. U Štrasburku jsme překro-
čili hranice do Francie a pak už jsme to
měli, jak se říká, za pár. První část cesty
nám trvala pouhé tři týdny, šlapali jsme
jako o závod a protože se nám domů ještě

nechtělo, vyrazili jsme na druhou část pu-
tování. Tentokrát jako správní poutníci po
Svatojakubské cestě až do Santiaga de
Compostela. 

Druhá část už byla delší, 1 450 kilometrů
už je pěkná dálka, ale společnými silami
jsme zvládli i tuhle výzvu. Vyrazili jsme od
katedrály a cestou si mohli prohlédnout
krásy Francie. Nespočet zámků a krás-
ných údolí, ale také zajímavostí na naší
cestě nás motivovalo jít pořád dál. Baskic-
kem jsme došli až do Španělska a pokra-
čovali kolem pobřeží až do Santiaga. 

I když naše putování bylo jenom virtu-
ální a my si tak navštívená místa mohli
prohlížet pouze na webových stránkách
projektu, vůbec nám to nevadilo. Děku-
jeme všem, kteří se s námi na tuto dlou-
hou pouť vydali. Doufáme, že se Vám
putování líbilo a třeba nebylo poslední.

FranCovka na Fantovce
Mgr. Veronika Zasadilová

TŘÍDNÍ VÝLET
Ve středu 16. června odpoledne vy-

razila naše třída na výlet. Rodiče nás
dovezli na Pírkáč. Když jsme přijeli,
paní učitelka nás rozdělila do pěti
týmů. Vymysleli jsme tato jména:
Žraloci, Pět lvů, Létající psi a Pět hou-
biček. Večer jsme si opékali vuřty a
zpívali jsme u ohně, také jsme si dá-
vali hádanky a říkali vtipy. Potom
jsme šli na procházku na Mravenčí
vrch, který měří 820 m. Když jsme se
vrátili, hráli jsme noční schovávanou.
Přespali jsme v chatkách.

Ráno jsme se nasnídali a soutěžili
jsme. Házeli jsme gumovkou do ob-
ruče, pak jsme hráli vybíjenou, zapi-
sovali jsme zloděje na papír. Po obědě
jsme se vykoupali ve studeném po-
toce. Odpoledne jsme hledali deset
rostlin a sedm větviček stromů nebo
keřů. Poslední soutěž bylo přenášení
vody do nádob. 

V 17 hodin si pro nás přijeli rodiče a
proběhlo vyhlášení vítězů. Na 1.místě
se umístily Houbičky, druzí byli Lvi a
na 3.místě skončili Žraloci a Létající
psi. Nakonec jsme si s rodiči opekli
vuřty.

Na Pírkáči se nám to moc líbilo a
užili jsme si to.

Z kaplických škol

Žáci 4.třídy ZŠ Školní 

KROUŽKY PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZDARMA

vhodné pro žáky 7. - 9. tříd
zameřen na rozvoj technického myšlení

úterý
14:00-15:30
Linecká 368

Technický 
kroužek

Kroužek
aplikované

mechatroniky

úterý
14:30-16:00
Pohorská 86

přihlášky ke stažení na 
https://geukaplice.cz/skola/projekty/
Přihlášku odevzdejte do 3. září 2021 výchovnému

poradci na vaší škole nebo zašlete na
info@geukaplice.cz!
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Den pro rodiče 
vycházejících žáků
ze ZŠ - Školní 
v Kaplici

Dne 28.6. jsme se rozhodli, že „na-
krmíme“ a potěšíme naše rodiče za
devět let starání se o nás a za fyzic-
kou i psychickou podporu. Dopoledne
jsme připravovali jídlo na hostinu.

Zhruba od dvou hodin začali chodit
rodiče, krátce jsme jim poděkovali,
dostali vysvědčení, kde byla „zhodno-
cena“ jejich péče o nás během školní
docházky a mohlo se začít s hodová-
ním. Grilovali jsme špízy, kuřecí maso
a jiné dobroty. Ochuzen nebyl ani
jeden mlsný jazýček.

Závěrem bychom chtěli poděkovat
panu řediteli a ostatním pracovníkům
školy, že nám umožnili tuto akci po-
řádat

Vypůjčili jsme si název tradiční kaplické
akce a vymysleli co nejbezpečnější trasu
pro malé cyklisty.                                                                                                                                                      

V nedávné době vzniklo kolem města
několik asfaltových stezek, které se do-
cela dobře dají propojit. Ke svačení a od-
počinku jsme využili dřevěné přístřešky
podél cest. Cesty navazovaly tak, aby-
chom se co nejméně pohybovali v silnič-
ním provozu.
Naše cesta začala u školy. Vyjeli jsme
Školní ulicí přes Bezručovu na Lineckou a
před mostem jsme odbočili k potoku do
Nových Domků směrem k zahrádkářské
kolonii. Následoval první pořádný kopec
po silničce vedoucí ve směru kaplického
obchvatu.  Mezi nově postavenými domy
jsme projeli až k cestě vedoucí směrem k
Zámečku. Hned za křižovatkou jsme pod
rybníkem odbočili  vlevo po nové cyklos-
tezce podél chatek  směr Mostky.

U řeky Malše jsme na zastaveních tré-
novali slalomovou jízdu z kopce s otočkou
a rozjezdem do kopce. Zvládli jsme i rych-
lostní zkoušku jednotlivých jezdců. Po zá-
vodění a svačině jsme vyrazili kolem
kaplického koupaliště a sportovišť až k bý-
valé truhlárně, na jejímž komíně je oku-
kované čapí hnízdo. Kaplický čáp se po
celou dobu našeho závodění procházel po
louce a při hledání potravy se nenechal
rušit ani hlasitým fanděním.

Pěšinkami jsme se dostali až do Po-

břežní ulice, kde jsme v zatáčkách museli
kola vést a někdy přejít i na chodník, na
kterém jsme nepotkali ani jediného
chodce. Dál jsme jeli až k městskému
parku a opět podél řeky jsme se rozjeli
směrem k rybárně. Zde jsme sledovali vý-
stavbu nového mostu a čekal nás další
pořádný kopec směrem do Žďáru.

Rafani vyrazili a ani jednou nemuseli z
kola slézt, protože uměli dobře přehazo-
vat a asi měli i natrénováno. My ostatní
jsme k dalšímu zastavení dorazili až poz-
ději.  U lavičky se opět svačilo a pořádaly
se hlemýždí závody. Odpočatí jsme na-
stoupili k poslední disciplíně, kterou byl
závod o nejpomalejší sjíždění z kopce. Byli
bychom rádi pokračovali přes Žďár zpět
do Kaplice, ale protože provoz je na cestě
ze Žďáru přece jen větší, vrátili jsme se k
rybárně stejnou cestou zpátky. Posledním
kopcem byla tedy ještě cesta na sídliště a
od Domova seniorů jsme chodníkem okolo
E55 frčeli až k Penny a zpět do školy. 

Najeli jsme necelých 12 km. Viděli jsme
Kaplici ze tří směrů a výhledy do okolí
také byly velmi zajímavé. K úspěchu na-
šeho cyklistického podniku přispěli i tři ta-
tínkové, kteří se starali o technický servis
a bezpečnost skupiny na cestě. Za to jim
patří velký dík.                                     

Myslíme si, že i dalším kaplickým cyklis-
tům by se trasa mohla zalíbit a mohli by
na ni vylákat i rodiče. A jestli je pro vás
12 km málo, tak si dopřejte tenhle okruh
třeba třikrát…Šťastnou cestu!

Také tak trochu cestu KOLEM KOLEM
KAPLICE podnikla větší část třídy 3.A ze
ZŠ Školní v Kaplici. 
Jana Žáčková

Dne 28. 6. probíhal v 6. A projektový
den na téma „Umíš se chovat bezpečně?“. 

Do naší třídy přišel na besedu policista
Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje. Povídal si s námi o práci policie, se-
známil nás s hodnostmi policistů a řekl
nám, jaké jsou přijímací testy k policii. V
naší třídě je několik žáků, kteří by se
chtěli věnovat práci u policie. 

Policista ochotně odpovídal na naše vše-
tečné otázky. Nejvíce nás zaujaly jeho
vzpomínky na práci u pohraniční policie.
Ukázal nám maketu policejní pistole a
předvedl, jaké jsou správné postoje při
střelbě. V 10 hodin do areálu školy přijeli

dopravní policisté z Českého Krumlova s
autem, se kterým jezdí k dopravním ne-
hodám. Přijela i dvě auta s policisty ob-
vodního oddělení Kaplice. Policisté nám
ukázali jejich plně vybavená vozidla, také
nám pustili houkačky, nechali nás vyzkou-
šet si pouta, testy na alkohol z dechu a
mohli jsme si vyzkoušet jejich balistické
vesty. Povídali jsme si s nimi o jejich práci
a o bezpečnosti v silničním provozu. Na-
konec jsme policistům poděkovali za jejich
návštěvu a vrátili se do třídy.

Bylo to příjemně strávené dopoledne a
také jsme se něco nového dozvěděli o ne-
lehké, ale velmi zajímavé práci policistů. 

Projektový den 6. A - ZŠ Školní - beseda
s příslušníky Policie ČR
Kryštof Novák, Sam Papaj, žáci 6.A

Z kaplických škol

Žáci 9.B ZŠ Školní 
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Knihovna pro Danielu Wimmerovou představuje celoži-
votní vášeň. Mezi regály plné knih chodila ráda už v dět-
ství… a nic se na tom nezměnilo ani později, kdy se sama
stala knihovnicí. Dnes se s ní můžete setkávat v pobočce
Městské knihovny Kaplice v Blansku.

Zrekonstruovaná knihovna v Blansku vypadá bezesporu
moc pěkně. Těší vás to?

Mám radost, to víte, že ano. (úsměv) Když vidíte krásnou kni-
hovnu, je to potěšení. V poslední době se obecně daří, více kni-
hoven je pěkných. Co do vzhledu si ale myslím, že je knihovna
v Blansku skutečně na špičce.

Jak důležitá je na vesnicích role knihovníků?
Když je knihovník šikovný, dokáže z knihovny vytvořit centrum

veškerého dění v obci. Takové „opravdové kulturní srdíčko obce“.
Je nesmírně důležité, aby byl knihovník aktivní, aby si dokázal
lidi získat. Naučit se dá ledacos, ale některé věci musí být přímo
ve vašem nitru. Pokud máte na něco dar, který dokážete skloubit
s vaší životní cestou, je to naprosto ideální. Zmíním například
soutěž Knihovna roku… Za všemi oceněnými knihovnami stojí
skuteční srdcaři, kteří si zároveň nenechávají své know-how jen
pro sebe, ale rádi ho předávají dál. V životě jsem poznala po-
měrně dost knihovníků, kteří jsou zapálení. Vždy mne setkání s
nimi obohatilo.

A jaké vlastnosti by tedy měl knihovník mít?
Musí být komunikativní, musí mít rád své okolí a především

lidi… Také by měl být ochoten se vzdělávat. Měl by být lidem ná-
pomocný. Představa, že knihovník je uzavřený ve svém bádání,
je mylná.

Musí být také zapáleným čtenářem?
Knihovník nemusí všechno znát, všechno přečíst, ale měl by

vědět, kde to najít. Mít všeobecný přehled. Kolikrát je také třeba
lidi nasměrovat, poradit jim. Jsem zvyklá, že za mnou lidé chodí
pro rady. Vlastně plním občas funkci jakési „psychologické po-
radny“… jsem zpovědník, rádce i bavič. (úsměv)

Co dnes lidé rádi čtou?
Je to rozmanité. Oblíbené jsou detektivky, válečné romány,

všelijaké ženské romány, ale stejně tak literatura faktu či regi-
onální záležitosti. On i nějaký, řekněme, pokleslý román ne-
uškodí. Když je vám zle, rádi si s takovou knihou zalezete a
nevnímáte svět kolem sebe. (úsměv)

A trendy se dají pozorovat? Jeden čas třeba letěly sever-
ské detektivky…

Ty jsou pořád in! Ale letí i české detektivky, obecně frčí čeští
autoři. Dnes je výhodou, že je velmi rozmanitá nabídka.

Máte vy sama pořád chuť číst?
Nedovedu si představit život bez čtení knih.

Co máte ráda?
Literaturu faktu, historické romány, sem tam ráda sáhnu po

dobré detektivce, a i ten pokleslý ženský román si někdy střihnu.
Kolikrát mě na pěknou literaturu přivedou sami návštěvníci kni-
hovny.

Při otevírání knihovny v Blansku jste mluvila o dětech,
že mnohé nemají o čtení knih velký zájem. Jak je motivo-
vat?

Nevím. Zkouším to různě. Například se jednou za rok snažím
dělat soutěž, abych je do knihovny přitáhla. Ale není to snadné.
Když už do knihovny přijdou, tak si vezmou třeba jen jednu
knihu. Kdysi jsem začínala na dětském oddělení, kde jsem měla
kluky, kteří si půjčili klidně i deset knih a vraceli je za týden.

Vy jste do knihovny jako dítě chodila?
Chodila, ale rodiče mě do ní nechtěli pouštět. S knihami jsem

se totiž těžce loučila, takže jsem pak dostávala upomínky, což
byla na vesnici velká ostuda!

Kdy se z vás stala knihovnice?
Na konci šedesátých let jsem studovala v Praze. Byly to bouř-

livé roky 1968 a 1969, opravdu smršť, skvělá doba. Kultura
tehdy byla na vysoké úrovni. Mohli jste jít do kina na Markétu
Lazarovou nebo Údolí včel, pak do Semaforu, kde jste čekali na
lístky klidně i tři hodiny… Pocházím ze severních Čech, z Dubí,
což tehdy bylo krásné městečko. A právě sem jsem se po studi-
ích vrátila a začala pracovat v knihovně. Po letech jsem se stala
metodičkou, takže jsem měla na starosti malé knihovny.

Co vás přivedlo na jih Čech?
Na knihovnické škole jsem měla kamarádku od Jindřichova

Hradce. Když jsem za ní byla, řekla jsem, že se na jihu Čech
budu vdávat, což se nakonec stalo. Vdavky jsem měla na Čer-
vené Lhotě. Ale pořád ještě jsme bydleli na severu. Po čase jsme
přemýšleli, že bychom změnili pole působnosti, především kvůli
dceři, která měla zdravotní problémy. V novinách tehdy vyšel in-
zerát, že se nějaká rodina z jihu chce přestěhovat zpátky do Tep-
lic za příbuznými. Tak jsme se vyměnili. Podle původní
informace, kterou jsem měla, se mělo jednat o Vimperk, ze kte-
rého se ale nakonec vyklubala Kaplice, což se nakonec ukázalo
jako velké pozitivum. Celá rodina si tento kraj zamilovala.  

Na Českokrumlovsku jste navázala na svou práci, kterou
jste dělala na severu…

Pracovala jsem jako metodička krumlovské knihovny, díky
čemuž jsem poznala celý okres. Bylo to super, zažila jsem samé
skvělé příhody, seznámila se s moc fajn lidmi. Krásné období!
Mám ráda lidi, nové věci a nové výzvy. 

Jednou z výzev musel být post kaplické kronikářky…
To ano. Už ji dělám pět let. Není bez zajímavosti, že jsem se

musela znovu naučit psát „psace“ (ručně plnicím perem) a či-
telně. Nasbíraný materiál, který během roku shromažďuji na po-
čítači, se pak musí přepsat ručně do velké knihy.

Co vám tato funkce dává?
Naplňuje mě, uspokojuje. Tím, že jsem tu nevyrůstala, je to

pro mě zajímavé. Nutí mě to sledovat, co se děje, mít přehled.
Nevím, co budou lidi hledat za 50 let, ale snažím se, aby naše
kronika byla rozmanitá.

Líbí se vám život v Kaplici?
Neměnili bychom. Kaplice je hezké místo, město se v poslední

době proměnilo do krásy. Máme tu přátele, postupně jsme po-
znávali okolní krajinu a zamilovali si to tu. Zkrátka – jsme tady
doma.

Daniela Wimmerová: Co do vzhledu je knihovna v Blansku
skutečně na špičce

Rozhovor, společnost
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Za bílou paní a čerty na hrad Sokolčí
a Hradišťský vrch - tak se jmenuje
zbrusu nový výlet s tajenkou, který pro
vás připravilo Kulturní informační cen-
trum Kaplice ve spolupráci se společností
Velká dobrodružství. Výlet, který je
určen pro všechny výletníky od 7 do 100
let, vás hravou formou provede čarov-
ným údolím řeky, která teče kolem žulo-
vých skal a také zříceniny hradu Sokolčí,
kde straší! Pokud nepotkáte čerty tam,
jistě na vás čekají na Hradišťském vrchu.
Krásná, osmikilometrová trasa, na které
vás čeká také brodění říčky Černé a
jeden výšlap k rozhledně, je plná úkolů
pro celou rodinu. Podle scénáře vyplňu-
jete doplňovačku, za jejíž vyluštění pak v
Infocentru v Kaplici dostanete drobný
dáreček. Na cestu si nezapomeňte přiba-
lit svačinu!

Výlet s tajenkou
KIC Kaplice

Informace pro občany

Co se stane když se spojí nápad, hezké
místo, chuť tvořit a příjemní lidé?

Vzniknou Trhy v Zahradě! 

V zahradním centru Bauernöpl pro Vás
připravujeme trhy, které by si časem
mohli vybudovat tradici. Doufáme, že
tím vyplníme v tomto koutku světa hlad
po podobných akcích :) Chceme pro Vás
vytvořit místo, na kterém si budete moci
koupit kvalitní produkty z rukou šikov-
ných řemeslníků, šperkařů i farmářů. 
Akci, kterou si užijete společně s dětmi
při sledování pohádky a tvořením v díl-
ničkách. A kdyby se mezi Vámi našli
nadšení rybáři, využijte možnost zaryba-
řit si na protějším rybníku v pstruhař-
ství, již od 8h ráno.

Poté co si společně užijeme první Trh v
Zahradě 6.8.2021 se můžete začít těšit i
na Kaplické Slavnosti a Kaplického
Ušáka. Zde budou Trhy v Zahradě jako
součást programu, a tak si je budete
moci užít v trochu přerostlé zahradě –
kaplickém parku :)

Nechcete si ujít žádnou další akci? Sle-
dujte naše zahradnictví i KIC na facebo-
oku a webových stránkách.

S radostí
Zahradní centrum Bauernöpl

Trhy v Zahradě
Petra Kadlecová

Podporuje nás

V zahradním centru

www.facebook.com/bauernopl
www.zahradnictvikaplice.cz

Malování
na obličej Občerstvení

Dílničky Pohádka
pro děti

6.8.2021
Od 13 do 17h

Skvělí
trhovci

Přijďte nás navštívit a užít si tak páteční odpoledne na náš první Trh v Zahradě.
Bude Vás čekat pestrý sortiment řemeslných, šperkařských i farmářských
produktů, dílničky, malování na obličej, ale i různé dobroty.

Zaujaly Vás trhy i jako prodejce? Ozvěte se nám a třeba pro Vás budeme mít ještě
místo nebo se domluvíme na další termíny trhů. V případě zájmu pište na

trhy@zahradnictvikaplice.cz
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Srpen 2021

6.srpna 2021 od 
Trhy v Zahradě
Zahradnictví Bauernöpl
Vstupné zdarma

6.srpna 2021, pátek od 18.30 hodin
FONTANELA
koncert skupiny
Kavárna Kap Café
vstup 100,- Kč 

13.srpna 2021, pátek od 19.00 hodin
SPOLEKTIV
koncert skupiny
Kavárna Kap Café
vstup 100,- Kč

20.srpna 2021, pátek od 18.30 hodin
HRAJETO
koncert skupiny
Kavárna Kap café
vstup 100,- Kč 

22. srpna 2021, neděle od 17.00 hodin
POPRVÉ
Dva dobří přátelé, co se znají už pěknou
řádku let. Dost často umíme zahrát na
společnou notu a to je nejspíš důvod,
proč nám to tak hezky ladí i v hudbě.
Chuť a odhodlání stále se zlepšovat nás
žene kupředu a nezastavíme se před
žádnou výzvou.
Prostranství před kulturním domem
Vstupné 50,- Kč

Po celý srpen, úterý - neděle 
od 13.00 do 20.00 hodin
VÝSTAVA HIGHLIGHTS
Výstava fotografií krajiny a architektury 
Novohradsko-Doudlebsko
Výstavní síň kina Kaplice

Kino Kaplice

v srpnu

nepromítá

KAPLICKÉ SLAVNOSTI

27.srpna
15.00 – Stezka s úkoly pro děti
17.00 – Loutkové divadlo
21.00 Noční průvod
21.30 – Afterparty

28. srpna
Hlavní scéna letní amfiteátr

17.30 – 18.30 Koubek
19.00 – 20.00 Kahovec
20.30 – 21.30 Perutě
22.00 – 23.00 Argema
23.30 -00.30 Blue Rocket

Pivní stan
12.00 – 14.00 Správná pětka
14.00 – 16.00 Harley
16.00 – 18.00 Black bottom 
18.00 – 20.00 Hrajeto 
20.00 – 22.00 Rock band 

Po celý srpen
VÝSTAVA OBRAZŮ BARBORY
BRABLETZ
Kavárna Kap Café27.-28. srpna 2021
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Český výrobce betonu a betonových prefabrikátů 

                                                                           přijme do výrobního závodu na Hubenově u Kaplice: 
 

 

            ● středoškoláka stavaře – na pozici „mistr výroby“ 

              ● montážníky – práce na stavbách 
           ● dělníky do výroby– výroba betonových prefabrikátů 
           ● svářeče – vaření armatur do betonu 
           ● pomocné dělníky na úklid a na skládky 
 
                       Nabízíme: výdělek 20 000 až 40 000 Kč, příspěvky a benefity, práce v jednosměnném provozu  
 

               Kontakt:  • telefon: 773 686 781    • email:    janacek@prefahubenov.cz    • adresa: Hubenov 24, Kaplice, 382 41 

 
•• www.prefahubenov.cz 
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Spolupracujeme s celým světem
Připojte se k nám!

Operátor CNC strojů
Operátor 3D měřicích strojů
Zkušební mechanik
Skladový dělník
Nástrojař
Plánovač
Pracovník výrobního controllingu
Vedoucí řízení jakosti divize letecké

Hledáme nové kolegy na pozice:

Moderní pracovní prostředí, kariérní růst,
vysoké finanční ohodnocení, 25 dní dovolené,
odměny a příspěvky, vzdělávání, kvalitní
stravování a mnoho dalších benefitů

Co nabízíme?

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 

Monika Krátká

@

(+420) 722 963 855
kratka.monika@jihostroj.cz
www.jihostroj.com/kariera/volna-mista
www.facebook.com/Jihostroj.as
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