
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
zúčastnili letošního masopustu, ať už
jako diváci nebo aktivně jako jeho účast-
níci. Velký dík patří zejména našim dět-
ským koledníkům, třapatým, maskám a
muzikantům, kteří nás doprovázeli. Těší
nás velká účast lidí v Kaplici na náměstí, 
v osadách, které jsme navštívili, ale také
večer na sále ve Slovanském domě. Přes
naší veškerou snahu jsme skončili v osa-
dách až pozdě večer před 19. hodinou.
To se pokusíme pro
příští rok napravit.

K této povedené
akci přispěl také 
zajímavý program
na náměstí Vojen-
ský historický
klub, který přijel s
vojáky Rakousko-
Uherské armády a
Francouzké ar-
mády za Marie Te-
rezie, hudba
Staropražští pardá-
lové a nechybělo vý-
borné občerstvení, které se zde
podávalo. Díky patří také vedení města,
KICu, firmě Kučera zemědělská a za-
městnancům Slovanu za jejich pomoc 
a podporu. 

A protože se nás lidé často vyptávají, co
to ten masopust vlastně znamená, do-
volte nám, abychom krátce některé věci
ozřejmili. Masopust vychází z křesťan-
ského kalendáře a jedná se o období
mezi dobou vánoční a půstem. V součas-
nosti se toto označení nejčastěji používá
spíše pro oslavu posledních dní tohoto
období, které začíná první nedělí po
svátku Tří králů a končí v úterý před Po-
peleční středou. 
V tomto období vychází i naše staročeská

růžičková koleda, která symbolizuje kří-
žovou cestu Ježíše Krista. 

Každá postava má svůj význam. Koledu
vede masopust nebo taky matka koledy,
která má v ruce cep. S vysokými klo-
bouky ozdobenými jalovcem a papíro-
vými růžičkami jí následuje 8 koledníků 
v pořadí hejtman, rychtář, konšel, 
2 tancmajstři, myslivec, žitný a ovesný.
Veškeré oblečení a náčiní, které koledníci
nesou má svoji křesťanskou symboliku
(šerpy, halapartna, ferule, myrtové vě-
nečky, flinta, špek na halapartně atd.). 

Dalšími postavami jsou tzv. rybníkáři
(třapatí), kteří jsou

oblečení do obleku 
s třásněmi a nosí 
s sebou cígr čili
slaměnou tašku 
a v ní lopatku, se-
keru nebo šavli.
Masopustní průvod
doprovází také
masky. Mohou být
zvířecí, nadpřiro-
zené, představující
služby anebo poli-
tické. Satiricky pak

reagují na aktuální
společenské, kulturní nebo politické dění.
Večer na sále je masopust za své prohře-
šky potrestán a probíhá zde jeho zastře-
lení 
a pohřbívání. 

Více zajímavostí o masopustu a jednot-
livých koledách v blízkém okolí se mů-
žete dočíst v knize „Doudlebsko od jara
do zimy“ od Jana Šimánka, která je obo-
hacena aktuálními i historickými fotogra-
fiemi.

Už teď se těšíme na setkání s vámi při
dalším masopustu 11. února 2023

Za spolupořadatele SDH Žďár a Hube-
nov Radek Tomáš

Masopust 2022 

Radek Tomáš

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
masopustním vese-

lením vždy vrcholilo
období hojnosti a lidé
se chystali na zklid-
nění v půstu před 
velikonočními svátky.

I u nás v Kaplici byl dvojí důvod pro
radostné oslavy, a to nejen při konání
masopustu v sobotu 19. února, ale 
v tento den končila i řada omezujících
opatření v souvislosti se šířením ne-
moci COVID-19. Pevně doufám, že
kovidové období se všemi negativními
důsledky už máme za sebou. Na pří-
pravě kaplického masopustu se již
tradičně podílely SDH Žďár, KIC 
a SOŠ a SOU Kaplice ve spolupráci 
s firmou Kučera-zemědělská s.r.o.
Dolní Dvořiště. Čekal nás kulturní
program spojený s ochutnávkou zabi-
jačkových specialit. Všem výše uve-
deným bych rád poděkoval za skvěle
odvedenou práci a všem, kteří se
zúčastnili, za dobrou atmosféru, která
celý program provázela. 

Bohužel se právě v závěru měsíce
prohnalo přes naše území několik sil-
ných větrů. V řadě obcí napáchaly
škody na majetku, často i v podobě
vyvrácených a polámaných stromů.
Nám se naštěstí nic vážného nestalo,
a to i díky tomu, že v posledních le-
tech dbáme na dobrý stav městské
zeleně. Staré stromy pravidelně kon-
trolujeme ve spolupráci s dendrology,
a ti případně doporučují odstranění
nemocných a suchých stromů či jejich
částí tak, aby nedocházelo právě při
silnějších poryvech větru k poškození
majetku občanů. Na uvolněná místa
vysazujeme stromy nové, mnohdy
vhodnější do dané lokality. Obecně je
trendem neosazovat intravilán měst
jehličnatými stromy, které mají mělký
kořenový systém, a tudíž jsou při ne-
příznivém počasí nebezpečné.

Pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

Pokračování ze str. 1

V souvislosti s tím bych rád upozor-
nil na stav stromů před prodejnou
Jednoty na kaplickém náměstí, viz
foto. Naši spoluobčané zde často při-
vazují své čtyřnohé miláčky a ti zde
vykonávají potřebu, která poškozuje
kůru a kořeny stromů.  Jsme rádi za
každý zdravý strom, který v našem
městě máme, a proto nás mrzí, že
právě v centru města dochází k jejich
poškozování. Bohužel se to v tuto
chvíli týká celkem tří stromů v této 
lokalitě, které budou muset být na-
hrazeny. Proto prosím občany, aby to-
muto problému věnovali pozornost.

Co se týká investičních akcí, chtěl
bych upozornit, že v nejbližších týd-
nech bude zahájena rekonstrukce
mostu přes řeku Malši na Blansko.
Tato oprava s sebou přinese i určitá
omezení v podobě náhradního pře-
mostění s řízením dopravy pomocí se-
maforů. Mohou zde krátkodobě
vznikat fronty, a proto prosím občany
o shovívavost. Rekonstrukce by měla
zajistit bezpečnější průchod pro pěší. 

S přáním klidných předjarních dnů
Váš starosta Pavel Talíř
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Městská knihovna Kaplice 

Informace pro občany

Březen měsíc čtenářů

V týdnu od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022
- zápisné pro nové čtenáře zdarma na 

1 rok
- čtenářská amnestie (odpouštíme po-

platky za upomínky)
- nebojte se internetu – kurzy pro začá-

tečníky zdarma
- využití skartovací zařízení i pro veřej-

nost
- prodej vyřazených knih po celý měsíc
Výhody zápisného na 1 rok zdarma 

a čtenářská amnestie se vztahují také na
pobočky 1. Máje 776 v Kaplici a v Blan-
sku, a to po celý měsíc březen. 

2. března 2022 „Prázdninový den 
v knihovně“, od 12 do 17 hodin,
zveme děti na odpoledne plné luštění 
a vyrábění.

15. března 2022 „Všude žijí lidé“,
od 17 hodin, beseda se spisovatel-
kou 
a cestovatelkou Dankou Šárkovou.
„K mé velké vášni patří cestování po
vlastní ose. Nejzajímavější je pozorovat
lidi, promluvit s nimi, pochovat děti….
Jen tak poznám způsob života v té určité
zemi. O tom pak vyprávím a promítám
fotky na besedách“.

22. března 2022 „Tvořivá dílnička
s Petrou“, od 16 hodin. Budeme vyrá-
bět smaltované přívěsky, veškerý mate-
riál bude zajištěn, cena přibližně 250 Kč,
při větším počtu vyrábějících může být
cena nižší. 

25. března 2022 od 13 do 17 hodin
„Kaplické dny s řemesly a jarmar-
kem“, tentokrát v předsálí kultur-
ního domu. Srdečně vás zveme na již
tradiční jarmark, přijďte nakoupit drob-
nosti a příjemně jarně se naladit.

28. března 2022 „Jaro a jarní by-
linky“, od 17 hodin. Beseda s Radmi-
lou Malinovskou. Bylinky, které
prospívají našemu tělu na jaře, jejich
sběr a použití. Detoxikace celého těla po-
mocí bylin a stravy. Psychosomatika –
emoce, které jsou spojené s jarem.

1. dubna 2022 Noc s Andersenem,
zájemci od 1. do 4. třídy se mohou
hlásit u p. Urazilové na tel.
380312641 nebo e-mail: 
knihovna@mestokaplice.cz.

Poděkování:
Děkujeme za pomoc při organizaci

akce Sněhové království Natalii Zadra-
žilové, Adéle Pelikánové, Daniele
Bondarové, Anetě Kellnerové, Natálii
Jaklové a Veronice Jindrové z Pout-
níků Kaplice.

Upozornění:
Prázdninová knihovna
Od 8. 8. 2022 do 12. 8. 2022, 8–16

hodin, pro děti od 1–3 třídy, příspě-
vek na materiál 350 Kč, stravování 
z vlastních zásob. Další informace 
v knihovně, na telefonu 380 312 641
nebo emailové adrese:
knihovna@mestokaplice.cz

Český statistický úřad organizuje v roce
2022 v souladu se zákonem č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, každoroční výbě-
rové šetření o životních podmínkách do-
mácností v České republice pod názvem
„Životní podmínky 2022“ (EU-SILC),
které navazuje na předchozí ročníky to-
hoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci obyvatel
v celkem 34 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukaza-
telů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v 11 473 domácnostech,
z nichž 6 723 se zúčastnilo šetření již v
předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě ná-
hodného výběru provedeného počíta-
čově.
Vlastní šetření proběhne v době od 29.
ledna do 12. června 2022 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených tazatelů. Do
šetření budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto
významném statistickém šetření a jejich
ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás

nesmírně důležitá a umožní nám získat
řadu důležitých informací o sociální situ-
aci domácností v ČR, které nelze zjistit
žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele 
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ
nebo dokladem totožnosti. Ve všech fá-
zích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou dů-
sledně chráněna. Český statistický úřad
plně respektuje evropský právní rámec
ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ
jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, vázáni
mlčenlivostí o veškerých šetřených sku-
tečnostech.
Prosím, abyste případné dotazy občanů
oslovených našimi zaměstnanci zodpově-
děli ve smyslu tohoto dopisu nebo je od-
kázali na příslušného pracovníka Krajské
správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Ří-
zením a koordinací šetření Životní pod-
mínky 2022 je v Jihočeském kraji
pověřena p. Ing. Viera Ziková, 
tel.: 386 718 561, 605 589 826, 
e-mail: viera.zikova@czso.cz

Děkuji Vám za spolupráci

Životní podmínky 2022 – výběrové 
šetření v domácnostech
Ing. Jana Sedláčková, ředitelka KS
ČSÚ v Českých Budějovicích
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Nové prostory knihovny v Blansku přímo
vybízejí k posezení. Pravidelní čtenáři si
pochvalují, jak se interiér knihovny vylep-
šil a jak je jim tam dobře. Během nece-
lého roku, co se knihovna proměnila,
přicházejí i noví čtenáři a co je hlavně po-
těšitelné, začaly do knihovny chodit 
s rodiči také děti.

Již před rekonstrukcí knihovny se zde
scházela z iniciativy paní Zuzany Chuch-
lové skupinka dětí – Čtenáříčci. Cílem
těchto schůzek bylo přivést děti hravou
formou ke čtení a ukázat jim, co všechno
mohou v knížkách (potažmo v knihovně)
najít. Dobrý nápad byl však přerušen ko-
ronavirovou epidemií a následnou rekon-

strukcí knihovny. Tak chvíli trvalo, než se
zase bylo možno vrátit k původnímu
plánu. S počátkem tohoto roku se děti
vrátily do knihovny. Mají zde prostor ke
tvoření, příjemné prostředí k hrám 
a čtení.  Schůzky probíhají každé druhé
úterý a děti se na ně těší. Při poslední
schůzce si děti vzaly za úkol vytvořit přá-
níčko (srdíčko) pro rodiče ke svátku sv.
Valentina. Vytvořily krásná nápaditá 
a každým coulem originální srdíčka. Ob-
darovaným jistě přinesly spoustu radosti. 

V průběhu února a března je v knihovně
vyhlášena soutěž na téma Můj knižní 
hrdina. Porotu, která bude vybírat vítěze
budou tvořit právě Čtenáříčci. Už se
všichni těšíme na další schůzky.

Knihovna Blansko - Čtenáříčci

Daniela Wimmerová, knihovnice

Informace pro občany

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

Koupím známky, mince, bankovky, ob-
razy, staré hodiny, vojenské předměty -
šavli, uniformu apod. Můžete nabídnout 
i jiné staré předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost.

Tel. 722 777 672

Pronajmu garáž u rodinného domu
ul. Šumavská. Cena 1 700,- /měsíc.

Tel. 728 452 411

Prodám elektrotříkolku (skutr). Nová, ne-
využitá, vhodná pro seniory nebo osoby se
sníženou pohyblivostí. Cena dohodou. 

Tel. 730848482

Prodám sedátko do sprchového koutu.
Nové, kovové, bílé, pevné, k zabudování do
zdi. Původní cena 2000,-, nyní za 1000,-. 

Tel. 730848482

KOUPÍM BYT NEBO DŮM 
V KAPLICI. 

ZA NABÍDKY PŘEDEM 
DĚKUJI.

Tel. 606 321 706 
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Domov pro seniory
Kaplice – pořízení
defibrilátoru

Kaplice se stejně jako další města po-
týká s nedostatečnou kapacitou zubařské
péče pro své občany. Opakovaně byla vy-
psána výběrová řízení na nového stoma-
tologa. Ta nebyla úspěšná. V roce 2021 se
proto ustavila pracovní skupina ve slo-
žení: zdravotní sestra Eva Zemánková,
Pavla Opekarová, JUDr. Vanda Kárová 
a Mgr. Pavel Janota. Ve spolupráci s vede-
ním města se po několika jednáních spo-
lečnými silami podařilo najít nového
zubaře. Ten již nyní vykonává svou praxi
v Českém Krumlově a je ochoten rozšířit
péči pro další pacienty, a to i v našem
městě.  Předpokladem pro to však je, že
město na své náklady vybuduje a vybaví
novou zubařskou ordinaci tak, aby zde
mohla být vykonávána komplexní zubař-
ská péče. Nová ordinace by měla být vy-
budována v budově bývalých jeslí 
u městského parku a částku potřebnou na
rekonstrukci stávajících prostor a ná-
sledné vybavení ordinace musí projednat
a schválit zastupitelstvo města v podobě

rozpočtové změny. Následně musí být vy-
hlášena výběrová řízení na zhotovitele re-
konstrukce a na dodavatele vybavení
ordinace. Po vybudování a vybavení nové
ordinace a „zasmluvnění“ zubařské péče 
s pojišťovnou pro kaplické pacienty začne
nový zubař v Kaplici registrovat nové pa-
cienty a ordinovat. Do té doby bude od
března nový zubař v Českém Krumlově
pečovat i o kaplické pacienty, kteří potře-
bují akutní péči z důvodu bolesti. Finan-
cování rekonstrukce zubařské ordinace 
z vlastních zdrojů města je v současné
době, vzhledem k nedostatku zubařů, je-
diná reálná možnost, jak zajistit dostup-
nost zubařské péče pro občany Kaplicka.
Obdobně, jako Kaplice, postupují při ře-
šení tohoto problému i další města. 
Za pracovní skupinu: Opekarová, Kárová,
Janota

Kontakt na nového zubaře (pouze pro
akutní zákroky – bolest): 

MUDr. Sergii Trach, tel.: 702 877 110,
sídlo: POLIKLINIKA ČESKÝ KRUMLOV,
s.r.o., T.G. MASARYKA 205, LATRÁN, 381
01 ČESKÝ KRUMLOV

Zubař bude!

Mgr. Pavel Janota 

V rámci propojení s integrovaným
záchranným systémem, jsme se roz-
hodli podpořit technické vybavení
nejen naší organizace, ale též města
Kaplice a pořídit přístroj, tzv. defibrilá-
tor, který může zachránit život člověka
se závažnými zdravotními potížemi.

Přístroj je umístěn ve skříňce na re-
cepci DpS Kaplice a je označen speci-
álním zeleným logem.

Na pracovišti jsou vždy přítomni pro-
školení zaměstnanci, kteří umí přístroj
použít a v případě potřeby poskytnout
pomoc.

Defibrilátor je automatický a jeho
obsluhu zvládne i naprostý laik. Ur-
čený je pro člověka se srdeční zásta-
vou, který nedýchá a nebije mu srdce.
V takovém případě je vhodné přístroj
použít. Před samotným zahájením re-
suscitace se volá záchranná 
a telefonse přepne na hlasitý odpo-
slech pro využití případné pomoci 
z dispečinku.

Při otevření přístroje se spustí auto-
matická hlasitá navigace, která udává
pokyny, jak v případě záchrany postu-
povat. Nejdříve se přikládají elektrody,
návod na jejich umístění je součástí
vybavení. Pokud si zachraňující není
jistý, zdali je nutné přístroj použít, po
přiložení elektrod defibrilátor sám vy-
hodnotí, zdali je nutné člověka defibri-
lovat. V případě, že ne, přístroj tuto
informaci oznámí a čeká se do příjezdu
záchranné služby.

Elektrody necháváme stále přile-
pené a zůstáváme s člověkem pro pří-
padné zhoršení zdravotního stavu.
Pokud je resuscitace nutná, přístroj
nás bude intuitivně navádět k dalším
krokům. Pomocí adaptivní technologie
si nastaví sílu výboje, pokud srdce ne-
reaguje na první výboj, provede další
defibrilační výboje se stupňující se in-
tenzitou. Elektrody opět ponecháváme
a až do příjezdu záchranné služby 
zůstáváme s člověkem.

Včasná defibrilace výrazně zvyšuje
šanci na přežití a pokud je provedena
okamžitě po příhodě, udává se přežití
až v 94 % případů. Doufáme tedy, že
přístroj bude užitečný nejen pro naše
klienty, ale též pro občany z okolí, kte-
rým třeba také jednou zachrání život.

Informace pro občany

Domov pro seniory Kaplice



Vážení občané,
Ministerstvo životního prostředí od 1. 9.

2022 zakazuje zákonem č. 201/2012Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění,  po-
užívat na vytápění kotle na pevná paliva
1. a 2. emisní třídy.

V přiloženém letáku naleznete odkazy
na dotační programy, kterými je možné
spolufinancovat pořízení nového zdroje
tepla a informace o správném používání
spalovacího zařízení v domácnostech.

Příjem žádostí o kotlíkové dotace se
předpokládá na jaře 2022.

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu
kotlů na pevná paliva s ručním přikládá-
ním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz
je od 1. 9. 2022 zakázán.

Dotaci lze získat pouze pro výměny
kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký kotel si lze z dotace pořídit 
a jak je dotace vysoká?

Kotel na biomasu s automatickým 
i ručním přikládáním       
95 %  max. 130 tis. Kč

Kotel na zemní plyn        
95 %  max. 100 tis. Kč

Tepelné čerpadlo           
95 %  max. 130 tis. Kč

Dotaci lze získat pouze na nový zdroj
tepla zaregistrovaný v seznamu viz:
https://svt.sfzp.cz/

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník nemovitosti vytápěné kotlem
na pevná paliva s ručním přikládáním 
1. a 2. emisní třídy.

• Žadatel a všichni členové 
domácnosti pobírají starobní důchod
nebo invalidní důchod 3.  stupně. Pří-
jmy domácnosti nebudou sledovány.

• Žadatel žijící v domácnosti s niž-
šími příjmy včetně mladých rodin 
s dětmi. Domácnost je tvořena oso-
bami, jejichž průměrný čistý příjem
na jednoho člena domácnosti v roce
2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Veškeré
příjmy členů domácnosti musí být dolo-
ženy.

• Žadatel je nezletilý nebo student
denního studia do 26 let. V případě
spoluvlastnictví nemovitosti jsou i ostatní
spoluvlastníci nezletilí nebo studenti do
26 let. Příjmy této domácnosti nebudou
sledovány.

• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do
doby podání žádosti o podporu pobí-
ral dávky v hmotné nouzi nebo pří-
spěvek na bydlení. Příjmy této
domácnosti nebudou sledovány.

https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Informační linka: 386 720 323

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ
KAŽDÉ 3 ROKY

• Provozovatel kotle nebo topidla s vý-
měníkem má každé 3 roky povinnost
provést kontrolu tohoto zařízení. 

• Kontrolu Vám provede technik pro-
školený výrobcem Vašeho zařízení, kte-
rého si můžete vyhledat zde:
https://ipo.mzp.cz/.

• Technik zkontroluje nastavení Vašeho
zařízení, prověří jeho stav a poradí Vám,
jak topit úsporně  a s co nejnižšími emi-
semi. Zároveň Vám může změřit vlhkost
používaného dřeva a případně opravit
drobné závady. 

• Také Vám sdělí, zda můžete kotel
nadále provozovat i po 1. září 2022.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Pokud vlastníte zařízení, které je třeba
vyměnit za modernější a ekologičtější,
sledujte možnost dotačních programů
na:

https://www.sfzp.cz/dotace-a-
pujcky/kotlikove-dotace/

https://www.novazelenausporam.cz/
https://kotlikovedotace.kraj-

jihocesky.cz

Nebo se informujte na krajském
nebo obecním úřadě.

Jak správně vytápět?

Průvodce ekonomickým a ekologickým
vytápěním domácností pevnými palivy.

Myslete na své zdraví a buďte ohle-
duplní ke svému okolí!

Sledujte:

www.kotlikovedotace.kraj-
jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-za-

kladni-informace
www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste

www.jakspravnetopit.cz

Pokračování na str. 6
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Ivana Putzerová, Odbor správy majetku a ekonomiky

OD 1. 9. 2022 JE ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT KOTLE HORŠÍ NEŽ 3. TŘÍDY!

Topenářsko - instalatérská
firma 

Z Trhových Svinů nabízí:

Dodávku a montáž kvalitních
švédských tepelných

čerpadel,,NIBE“

Výměnu radiátorů,kotlů,rozvodů,
boilerů atd.

Rekonstrukce koupelen včetně 
zařízení

Zajištění energetických výpočtů 
a projektů

Dlouholetá praxe v oboru 
Tel. 728678397 

Email milancvach@seznam.cz



DOPADY NESPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ

• Nadměrné uvolňování plynných
a prachových škodlivých látek, které
mají závažné dopady na lidské
zdraví (rakovina, astma, CHOPN, kardi-
ovaskulární onemocnění, ohrožení zdra-
vého vývoje dítěte, nádory, předčasná
úmrtí atd.).

• Škodlivé látky se nesprávným vytápě-
ním uvolňují jak do vnějšího, tak do vni-
třního prostředí (v případě krbů 
a kamen) a ovlivňují kvalitu života a
zdraví všech členů rodiny a ostatních lidí 
v okolí.

• Obtěžování okolí zápachem.

NAOPAK KVALITNÍ VYTÁPĚNÍ 
PŘINESE

• Nižší náklady na vytápění. 
• Snížení požárního rizika a zvýšení

životnosti   zařízení k vytápění a jeho
příslušenství.

Jak správně provozovat spalo-
vací zařízení v domácnostech

1. PALIVO  

• Používejte jen palivo, které určil
výrobce vašeho zařízení (např. dřevo,
pelety, hnědé či černé uhlí). Dodržte také
druh dřeva – např. pouze tvrdé, nebo zr-
nitost uhlí, nelze volně zaměňovat černé
uhlí za hnědé, které má jiné vlastnosti.

• Nespalujte v kamnech žádný
odpad (plasty, chemicky ošetřené dřevo
– např. stará okna či jinak lakované
dřevo, dřevotřísku, nápojové kartony, ce-
lobarevné letáky a časopisy, zbytky po-
travin apod.). Zakázáno je také spalovat
hnědé uhlí energetické.  

• Palivo správně skladujte (u dřeva
sušte nejméně 2 roky na zastřešeném
místě). Vhodně usušené dřevo ušetří
vaše náklady na vytápění!

• Nevhodné palivo či odpad vedou
nejen k vyšším emisím, ale způsobují
zanášení kotle i komínu, mohou kotel
poškodit a snižují jeho účinnost. Zvyšují
se také náklady na palivo. Spalování ne-
vhodného paliva může vést k požáru. 

2. SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

• Od 1. 9. 2022 je zakázáno provo-
zovat kotle horší než 3. třídy – zda
váš kotel vyhovuje, zjistíte při pravidelné
tříleté kontrole technického stavu a pro-
vozu kotle.

• Pořizujte si pouze zařízení výko-
nově vhodné pro vámi vytápěný ob-
jekt – máte-li předimenzovaný kotel,
doplňte ho o akumulační nádrž.

• Instalujte své spalovací zařízení 
i s akumulační nádrží – uspoříte
nejen emise, ale také energii a ná-
klady za palivo.

• Instalaci a první nastavení svěřte
odborníkům, případně nechte ověřit
správnost v rámci tříleté kontroly.

• Pokud měníte spalovací zařízení,
je povinnost provést vždy i revizi
spalinových cest. Moderní kotle jsou
velmi citlivé na správný tah komína. 

• Zajistěte dostatečný přístup vzdu-
chu k vašemu spalovacímu zařízení
(do kotelny).

3. OBSLUHA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

• Opravdu si přečtěte návod k po-
užití a řiďte se jím, provoz moderních
kotlů i topidel vyžaduje precizní dodržení
postupů a jejich svévolné porušování
může vést jak k vyšším emisím, 
tak k poškození zařízení nebo dokonce 
k požáru.

• Zatápění, přikládání a regulaci výkonu
provádějte přesně dle postupů daných
výrobcem. Pokud si nejste jisti, zeptejte
se odborníka, který Vám provádí pravi-
delnou tříletou kontrolu.

• Dodržujte předepsanou teplotu spalin.
• Pokud zatápíte pevnými palivy jen pří-

ležitostně (např. občas v krbu), mějte
ohled na aktuální stav ovzduší a netopte
v něm např. při smogových situacích.
Pokud můžete při zhoršených podmín-
kách využít jiný, čistší zdroj tepla, udě-
lejte to. Zplodiny se kumulují pod
inverzní vrstvou a sami je pak dýcháte.

4. ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ 
A JEHO OBSLUHA

• Dbejte na čistotu spalinových
cest a pravidelně je kontrolujte (čistěte
min. 2krát za rok, kontrolujte 1krát za
rok).

• Dbejte na pravidelnou čistotu ce-
lého kotle, především výměníkových
ploch a jeho okolí, a to i u moderních
kotlů.

• Udržujte v dobrém stavu těsnění jed-
notlivých dvířek, nasávaný falešný
vzduch může zhoršit spalování.

• Nezasahujte sami do nastavení
zdroje, např. při nastavení teploty
vstupní a výstupní vody, nastavení rych-
losti otáček ventilátoru apod.

• Nepřetápějte! Udržujte teplotu obyt-
ných místností   do 21°C.

• Kotel a topidlo na pevná paliva s vý-
měníkem musí být jednou za 3 roky
zkontrolovány a nastaveny odborní-
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Honební společenství Kaplice a Myslivecké sdružení Kaplice Vás
zvou na schůzi vlastníků honitby Kaplice, která proběhne dne:
26.3. 2022 ve 13 hodin v klubovně Mysliveckého sdružení vlevo
od vjezdu k továrně Hauser, odbočka za lomem v Kaplici, doleva
při jízdě po E55 směr Skoronice.

Program schůze: 
Valná hromada HS Kaplice: 
- hlasování o pronájmu honitby Kaplice na období 2023-2032.

Schůze volebního společenství:
- aktualizace registru pozemků vlastníků

- finanční vypořádání za uplynulé období, maximálně 3 roky
zpětně, pokud to nebylo již dříve učiněno. Pro finanční vypořá-
dání je třeba s sebou přinést platné listy vlastnictví z kat. úřadu, 
ev. doklady o dřívějších platbách

- tradiční pohoštění bude zajištěno.  Společně s pozvánkou na
schůzi zasíláme plnou moc, kterou lze vyjádřit souhlas k dalšímu
pronájmu honitby. V případě, že se schůze nezúčastníte, plnou
moc je možné do 16.3. 2022 zaslat poštou na jednu z níže uve-
dených adres.

- Diskuze

Ing. František Turek, Šumavská 882, Kaplice 382 41

Dr. David Kubíček, Příční 302, Český Krumlov 381 01 / starosta
honebního sdružení mudr.david.kubicek@gmail.com 

František Ondráček, Rozpoutí 10, p. Velešín 382 32 / pokladník
honebního sdružení

Pozvánka na schůzi valné hromady honebního společenství
Kaplice / Setkání vlastníků pronajímaných honebních 
pozemků + na schůzi honebního společenství Kaplice
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Srdíčkový den na Fantovce

Klára Bláhová, 8.C

Z kaplických škol

V pondělí 14.2.2022 se u nás jako každoročně uskutečnil chari-
tativní Srdíčkový den. V loňském roce se bohužel sbírka nemohla
uskutečnit z důvodu covidových opatření, a proto jsme byli rádi,
že letošní ročník již proběhl bez komplikací. 

A jak probíhal tento den na Fantovce?
V každém patře byl stánek, u kterého stáli zástupci školního
parlamentu a prodávali lízátka, která si ostatní koupili, 
napsali k němu vzkaz a odeslali. Druhý den se lízátka roznesla
svým adresátům.

Vybraná částka je nejvyšší, kterou se nám zatím podařilo vy-
brat. Výdělek 9 916 Kč poputuje do psího útulku v Českém
Krumlově.
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Zápis do prvních
tříd na ZŠ Školní

Zveme všechny budoucí prvňáčky
a jejich rodiče k zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2022/2023, který se
koná 7. dubna a 8. dubna 2022 v bu-
dově základní školy vždy od 13.00 
do 18.00 hod.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9.
2015 a 31. 8. 2016 a také všech dětí, jimž
byl správním rozhodnutím nástup povinné
školní docházky v minulém roce odložen.

Naše škola je připravena otevřít dvě
první třídy!

S sebou si rodiče přinesou občanský
průkaz a rodný list dítěte.

Třídní učitelé v budoucích prvních tří-
dách budou Mgr. Dana Šestáková 
a Mgr. Lukáš Hejný.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Všichni si určitě uvědomujeme, že vzdělání je velmi důležité.
Avšak mnohdy k jeho dosažení vede složitá cesta kvůli omeze-
ným finančním možnostem rodiny. I tento problém se snažíme v
Kaplici alespoň částečně řešit.

Díky osvícenosti města Kaplice mají naši žáci jak maturitních,
tak učebních oborů možnost využít finanční prostředky náboro-
vého a prospěchového stipendia dle následujících kritérií:

Náborové stipendium
• pro žáky, kteří začnou na škole studovat do 30. 9. a řádně

ukončí 1. ročník
• 1 500 Kč každé pololetí 1. ročníku

Prospěchové stipendium
• Vysvědčení s prospěchem 1,0 za pololetí – jednorázová 

odměna 5 000 Kč
• Vysvědčení s vyznamenáním za pololetí – jednorázová 

odměna 3 000 Kč
• Maturita s prospěchem 1,0 – jednorázová odměna 

10 000 Kč

• Maturita s vyznamenáním – jednorázová odměna 5 000 Kč
• Závěrečná zkouška s prospěchem 1,0 – jednorázová odměna

10 000 Kč
• Závěrečná zkouška s vyznamenáním – jednorázová odměna

5 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje podporuje profese chybějící na
trhu práce, ale i firmy se snaží motivovat žáky ve výběru oboru
vzdělání, jejichž absolventy firma ke svému fungování potřebuje.
Jedná se především o obor Strojní mechanik, pro který existují
hned dva stipendijní programy – od KÚ a od firmy Engel. Žák to-
hoto oboru si tak může měsíčně přijít až na 2 500 Kč měsíčně.
Zároveň mu firma Engel hradí stravování ve škole a ve firmě, za-
jišťuje garantované místo pro placenou brigádu v průběhu roku i
v letních měsících, má možnost zúčastnit se teambuildingu s
ostatními učni, firemních akcích, případně ho podporuje v dalším
navazujícím studiu.

Třeba i takovýto stipendijní program se může stát motivací při
výběru budoucího povolání, protože studovat učební obor není
přeci ostuda, naopak dobré, kvalitní řemeslníky potřebuje naše
společnost jako sůl.

Kapitola 6 Naši žáci využívají stipendijní programy

PhDr. Zdeňka Lovčí

RESTAURACE U SEDLÁČKŮ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA: 
VEPŘOVÉ HODY

25. - 27. BŘEZNA

RESERVACE MÍST 
NA TEL.: 380311363

RESTAURACE U SEDLÁČKŮ

HLEDÁME SERVÍRKU
NEBO ČÍŠNÍKA DO RESTAURACE 

V KAPLICI

PRACOVNÍ POMĚR NEBO BRIGÁDA

INFORMACE NA TEL.: 775624124



strana 9 Ohlédnutí

Dětský maškarní karneval

Mgr. Stanislav Trs

V neděli 20. února KIC Kaplice pořádalo dětský maškarní karneval a musím říci, že jsme po dlouhé pauze měli ohromnou radost
z tak veliké účasti. Děti měly nádherné masky, rozjely pravou karnevalovou show a i rodiče to velice bavilo. Pro děti jsme měli
připravený program s akrobatickým vystoupením Alenka v říši divů. Agentura Chůdadlo pobavila děti maskami na chůdách 
s obříma rukama a dále pak i dvěma pohádkami.

Zájem dětí vzbudil i nový stroj na výrobu bublin, který doplňoval dětskou diskotéku pod vedením Františka Dj. Fanny Janda.
Malování na obličej, dětské tetování a fotokoutek byl neustále obsazený.

Radost nám udělaly tancující a skotačící děti, byly velice milé a rády se zúčastnily všech tanců i soutěže v pytlích. Na tanec ma-
šinka jsme se nevešli s dětmi ani na parket, jak jsme měli ,,dlouhý vlak“. Poděkování patří i firmě INOTECH ELECTRONIC za
sladkou odměnu pro děti a všem mým kolegům za vyzdobení sálu, organizaci a produkci. Tuto akci bychom chtěli určitě 
zopakovat.
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Dnes se přenesu na africký kontinent do
malé středoafrické republiky Rwanda. Tato
země s 12 miliony obyvatel a třetinovou
rozlohou oproti České republice vešla do
celosvětového povědomí hlavně díky 
2 skutečnostem. Neuvěřitelně krutou ge-
nocidou v roce 1994 a také tím, že je do-
movem unikátních horských goril, které
zde žijí. Právě oblast Konga, Ugandy a
Rwandy je jediným místem na světě, kde

tento dnes už ohrožený druh primátů, kteří disponují 96 % lid-
ských genů, žije. Původním
cílem mé návštěvy bylo setkání
s „adoptivním synem“ Felixem
Abaysengou v jeho rodné ves-
ničce Mahoko. Ale o tom někdy
příště. Dnes se chci věnovat go-
rilám. Těchto ohromných pri-
mátů, vážících až 200 kg žije
dnes na světě už jen něco kolem
osmi stovek. Není proto divu, že
ochránci přírody dělají maxi-
mum pro to, aby tento ohrožený
druh přežil. A zdá se, že nejlépe
se jim to daří ve Rwandě. Asi
polovina z těch osmi stovek goril
je ponechána volně v přírodním
prostředí deštných pralesů. Zde
jsou chráněni před jakýmkoliv
stykem s lidmi (jiného přiroze-
ného nepřítele nemají). I druhá polovina goril je ponechána 
v prostředí pralesa, ale jednotlivé tlupy jsou ochránci přírody
identifikovány, jsou mapovány jejich životní návyky a nyní je do-
konce umožněno malým skupinkám turistů jejich sledování. 

Do jedné téhle malé skupinky jsem se v roce 2011 dostal a se
mnou pak o pět let později i moje manželka a dcera Jana. Povo-
lení vstupu do pralesa, které jsem obdržel, je třeba si opatřit asi
6 měsíců dopředu. A tak na mne jednoho květnového dne před
hotelem v hlavním rwandském městě Kigali čekal černý šofér s
džípem, abychom vyrazili na několikahodinovou cestu do Národ-
ního parku Volcanoes, kde mám povoleno v příštích dvou dnech
horské gorily stopovat. K večeru přijíždíme do Virunga Lodge,
což je soubor osmi malých bungalovů, z nichž jeden dostávám
přidělený. Hned po večeři v malé jídelně, která je součástí kom-
plexu, zalézám do postele. Budíček je už v půl páté. Po rychlé
snídani sjíždíme džípem do centrály národního parku, kde do-
chází k rozdělení účastníků do několika 6 - 8členných skupin.

Každá skupina má přiděleného stopaře, dále ochránce se samo-
palem, a hlavně jednu gorilí tlupu, kterou vyrazí stopovat. 

Mám štěstí, neboť nám přidělená gorilí tlupu Suza, je sice nej-
vzdálenější, ale také nejpočetnější. Počáteční cesta džípem při-
pomíná cestu kamenolomem, kde jednotlivé kameny vyčnívají 
i do půlmetrové výše. Pak následuje dvouhodinový pěší výstup
obdělanými políčky (díky místnímu klimatu je zde sklizeň bram-
bor i třikrát do roka). A pak už v nadmořské výšce 2500 metrů
dosahujeme hranici deštného pralesa, teplota se blíží 30 °C 
a podle průvodce se tlupa nachází asi ve výšce 3400 metrů. Ně-
kolikahodinový výstup je opravdu strmý, v pralese je vlhko 
a směs bláta, kořenů a lián klouže, takže se každou chvíli ně-
který člen výpravy (mne nevyjímaje) octne na zemi.

Asi po 4 hodinách nám stopař
signalizuje, že jsme 25člennou
tlupu goril šťastně vystopovali 
a pomáhá nám se mezi tato
úžasná zvířata vmísit. Sedíme
mezi nimi, gorily se věnují sami
sobě a nás příliš nevnímají. Je to
úžasné je takhle pozorovat. Vy-
hýbáme se prudkým pohybům,
jakýmkoliv zvukům a očním kon-
taktům s nimi. Zejména tři
ohromní samci budí respekt. 
A i když se občas některý z nich
rozběhne naším směrem, jsme
stopařem poučeni, že neútočí na
nás, ale běží za nás, kde vidí
šťavnatý bambus. Tak se prostě
stačí uhnout nebo se sehnout.

Občas mne některý přátelsky
plácne svou obří tlapou po zádech, ale nic víc. Tedy pokud je 
v dobrém rozpoložení. Někdy je samec nervózní, působí hrozivěji
a při pohybu vpřed je vás schopen porazit k zemi. Právě tuhle
zkušenost má moje manželka, která si při naší další návštěvě
rwandského pralesa po 5 letech s jedním ze samců vyloženě ne-
padla do noty. Ale vše nakonec dobře dopadlo.

Vrcholem mé první výpravy pak byl objev obrovské gorilí sa-
mice, která před několika dny porodila dvojčata (což je u goril
naprostý unikát) a pyšně nám je ukazovala. Jejich fotografii pak
ode mne převzalo několik mezinárodních fotoagentur. Po 60 mi-
nutách, což je maximální čas povolený pro pozorování tlupy, se-
stupujeme zpět. Únava celého dne zapomenuta a převládá
nadšení z ohromného zážitku. Protože Rwanda ale nejsou jen
gorily, slibuji, že se k dojmům z téhle úžasné země ještě příle-
žitostně vrátím.

Příště : Střípky z cest po Novém Zélandu

Ing. Jaroslav Tošner

Postřehy z cest - Gorily ve Rwandě

Gorilí dvojčata  Gorilímu samci se říká Silverback

Naše skupina po úspěšném návratu z pralesa 
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Pokládám si otázku, kdy budou pro představitele Města
Kaplice prioritou věci, které už ve světě i v Evropské unii
jsou prioritou dávno. Představitelé Města nemají vizi, kam se
má Kaplice ubírat v následujících letech. V Kaplici a v bez-
prostředním okolí se neustále snižuje množství vzrostlé ze-
leně. Vysazené stromy nedokáží pokácené dospělé stromy
dostatečně nahradit. Nově vysazený strom začíná plnit funkci
vzrostlého stromu až třeba po 10 letech. Město většinou vy-
sazuje nízkokmeny. Můžeme se podívat na Náměstí. Tam
před několika lety vysazené sakury stále neposkytují kolem-
jdoucím, odpočívajícím občanům a ani turistům potřebný,
blahodárný stín.  Příznivé mikroklima pro lidi i pro okolní pří-
rodu by poskytovaly lípy, javory či duby lépe. Současné Ná-
městí je spíše betonová džungle než prostor pro lidi a pro
přírodu. Díky znečištěnému vzduchu se dnes vysazené saze-
nice hůře ujímají než dříve. Měli bychom si vzrostlých stromů
vážit, a ne je chtít za každou cenu kácet. V následujících le-
tech má být v Kaplici a v okolí pokáceno několik tisíc stromů.

Lidé by si měli uvědomit, že stromy poskytují mnoho funkcí
(hygienická, krajinotvorná, estetická atd). Lépe se žije v roz-
pálených dnech na zahradě plné zeleně než na betonové
ploše. Statistiky ukazují, že tropických dnů i v Kaplici při-
bývá.

Město pravděpodobně také nemá žádnou strategii na adap-
taci změny klimatu. Mezi konkrétní adaptační opatření může
být zahrnuta celá řada kroků – mohou to být opatření přírodní,
jako je vytváření zelených střech, ozeleňování fasád, vytváření
vodních prvků v parcích, péče o drobné vodní toky, sázení stro-
mořadí a péče o ně, nebo tzv. šedá opatření – technická – ať
už jde o barvy fasád, barvy komunikací, které nepohlcují tolik
tepla jako tmavé povrchy, nebo o vhodné povrchy, které
umožňují zasakování srážek anebo správná péče o volná pro-
stranství.

Příště se budu věnovat odpadům a odpadové problematice 
v Kaplici. 

Ondřej Šanda

Kdy bude Kaplice zelenější?

Domnívám se, že občané města Kaplice, ale i okolních obcí
sami vidí, že zelených ploch (stromů, keřů a květin) každým
rokem přibývá. Máme i pozitivní ohlasy od turistů, kteří Kaplici
navštívili, dokonce je naše město ohledně zeleně inspirací pro
okolní obce, což nás těší.

Obecně lze konstatovat, že připravujeme projekty komuni-
kací a chodníků tak, aby v nich byly zakomponovány zelené
plochy, tedy výsadby stromů, keřů a květin a snažíme se zby-
tečné asfaltové a betonové plochy zrušit a navrátit přírodě.
Rovněž tak se snažíme do nově připravovaných projektů za-
komponovat i stávající zdravé a perspektivní stromy, neboť si
uvědomujeme jejich důležitost pro vytváření příznivého kli-
matu a víme, že trvá i několik desetiletí než strom vyroste do
potřebných rozměrů. Výsadby stromů pro nás navrhují za-
hradní architekti, kteří vybírají druhy stromů citlivě, tak, aby
stromy prospívaly v daných podmínkách i s ohledem na pro-
storové podmínky. V místech, kde jsme limitováni okolní zá-
stavbou, není možné vysazovat druhy stromů, jako jsou např.
duby, lípy, které časem dorostou do rozměrů ohrožujících
zdraví a majetek osob a následně jsme je nuceni odstranit.
Tyto druhy jsou proto vysázeny např. v parku, kde mají po-
třebný prostor a podmínky k zdravému a perspektivnímu
růstu.

Z již realizovaných projektů je patrné, že společně se staveb-
ními úpravami komunikací a chodníků, byly i vysázeny stromy
a rostliny - např. úprava křižovatky ul. Na Vyhlídce a ul. Če-
skobudějovická nebo na Farském náměstí. 

Nově bylo vybudováno parkoviště u polikliniky, kde v letoš-
ním roce dojde také k výsadbě stromů, keřů a květin.V minu-
lých letech proběhla rekonstrukce komunikace ul. Linecká v
centru města, kde byly vysázeny stromy do prostoru podél
chodníků, přičemž před stavebními úpravami, zde žádná zeleň
nebyla.

V letošním roce dokončíme za přispění dotací projekt „Revi-
talizace zeleně na území města Kaplice“. V rámci tohoto 

projektu dojde k výsadbě stromů, keřů a květin v lokalitě Šu-
mavská, Nové Domovy, ul. Tržní. 

Dále je např. připraven projekt „Rekonstrukce ul. Fantova“,
kde je součástí projektové dokumentace i projekt sadových
úprav, ze kterého vyplývá, že v rámci předmětné stavby dojde
v dané lokalitě k osazení 49 ks stromů, cca přes 3500 ks dal-
ších rostlin a keřů a rovněž tak travnatých ploch.

Jsou připraveny projekty rekonstrukcí parkovišť v okolí centra
města Kaplice, kde budou parkovací plochy, v  rámci dobrého
hospodaření s dešťovou vodou, vybudované ze zatravňovací
dlažby. Ta zadržuje vodu v místě, čímž je vytvářeno příznivější
klima v centru města a rovněž tak budou předmětné plochy
osázeny stromy, keři a květinami. 

V letošním roce budou obnoveny tři rybníky v okolí města
Kaplice.Je pravdou, že některé stávající stromy jsme byli nu-
ceni pokácet, což nás také mrzí. Ale vždy se jedná o stromy,
které mohou ohrozit zdraví nebo majetek našich občanů a jsou
to nemocné nebo nebezpečné dřeviny, i přesto, že laikům se
může některý pokácený strom jevit jako zdravý. Stromy ur-
čené ke kácení vždy bývají posouzeny odborníky, kteří se prob-
lematikou stromů dlouhodobě zabývají.

Někdy jsou bohužel v rámci výstavby káceny i zdravé stromy,
ty jsou vždy nahrazeny novou výsadbou dle možností v místě
stavby nebo náhradní výsadbou na jiných pozemcích.

K údajné informaci: „…má být v Kaplici a okolí pokáceno ně-
kolik tisíc stromů“ uvádím, že toto kácení se týká výstavby
dálnice D3 a navazujících staveb a zahrnuje také území obce
Střítež. Tuto stavbu bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic.
Pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou, která
bude z části realizována např. na Blanském vrchu (oficiální
název „Kaplické louky“).

Naši spoluobčané se mohou kdykoliv s připravovanými pro-
jekty seznámit na radnici na odboru správy majetku města
Kaplice, kde jim rádi projekty představíme.

Bc. Miluše Lukšková, referent odboru správy majetku
a ekonomiky MěÚ Kaplice

Sdělení k článku: „Kdy bude Kaplice zelenější?“
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Program na měsíc 
březen 2022

1.3.2022 Okolo Kaplice, 
7 km
Odchod z parku v 9:00
Jermaly – Velenov – Samoty – Kap-
lice

8.3.2022 Z Hněvanova do Dol-
ního Dvořiště, 10 km
Autobusem od školy v 10:00 do Hně-
vanova
Trasa: Hněvanov – Trojany – Dolní
Dvořiště autobus 13:20

15.3.2022 Z Kaplice do Besed-
nice, 12 km
Odchod z parku v 9:00
Blansko – Papírna – Soběnov – Buda
– Hrby – Besednice autobus 13:40

22.3.2022 Z Dolní Pláně do Pří-
dolí, 10 km
Autobusem od školy v 8:20 do Dolní
Pláně.
Trasa: Dolní Pláně – po zelené –
Horní Pláně – Sedlice – Přídolí auto-
bus 10:40

29.3.2022 Malšín, 9 km
Autobusem od školy v 7:55 na vlak v
8:43 do Čertovy Stěny
Trasa: Čertova Stěna – Kleštín –
Větrná – Malšín – kaple Ostrov 
autobus 12:25, z Vyššího Brodu
13:05

TJ Cíl Kaplice

Zdravíme vás opět z našeho motoklubu.
Pohádku o tom, jak jsme začínali, jste si
mohli přečíst v minulém vydání Zpravo-
daje. Máme radost, že řada z vás reago-
vala a rozšířila tak náš klub o další
nadšence. Už aby bylo hezky, klubovna
nám začíná být malá. 😊

Ráda bych touto cestou poděkovala
předsedkyni AMK v AČR Kaplice Blance
Vaněčkové, která nám poskytuje velkou
podporu. Máme spoustu společných plánů
a jsme moc rádi, že dnes ještě existují
lidé, kteří cítí vzájemnou soudržnost 
a nadšení pro společný cíl a svoji práci dě-
lají s otevřeným srdcem. „Blanko, děku-
jeme!“

Stále rozšiřujeme členskou základnu,
plánujeme vybudovat menší tréninkovou
trať pro začátečníky i pokročilé a než nám
to dovolí počasí, scházíme se prozatím 
v naší klubovně. Každé úterý od 17 hodin

probíhá příprava na sezonu, servisujeme
stroje – motorky, kola, čtyřkolky a jiné –
v zázemí plně vybaveného motoservisu,
hrajeme hry, které prohlubují dovednosti,
jako je postřeh, zručnost, rovnováha 
a probouzíme ze zimního spánku i fyzičku. 

Věk není omezen, přidej se mezi naše
nadšence, ať si kluk nebo holka, muž nebo
žena, ať jezdíš na své motorce, čtyřkolce
nebo kole, i když nemáš na čem, ale
chtěl/a bys to zkusit, anebo tě prostě jen
baví montovat a chceš sdílet své zkuše-
nosti a třeba se i něco nového naučit. 

Koukni na www.mbike-kaplice.cz nebo
sleduj facebook či instagram, ať ti neunik-
nou aktuální informace. Najdeš tam 
i fotky a videa z našich setkání. A nezapo-
meň, každé úterý od 17 hodin v klubovně
na adrese Blansko 94, Kaplice 
(na konci Kaplice za mostem doleva).

Za mBike se těší Martin Němec, Petr
Němec, Pavel Horák a Eliška Nováková. 

mBike Kaplice z.s. - spolek pro nadšence
motosportu 
Eliška Nováková

Společnost

Místní spolek 1Telka Kaplice uspořádala 31.12. symbolické rozloučení s rokem
2021.Z důvodu zákazu jsme si nemohli pronajmout prostor kaplického náměstí,
a proto jsme museli zvolit formu protestní akce. Vše nakonec proběhlo přes po-
slední snahy odporu ze strany zaměstnanců města se zdarem. Tichý ohňostroj
byl a kapela Hudební kroužek vytvořila tu pravou atmosféru, kdy si většina lidí
přeje hodně zdraví, lásky, pohody a porozumění. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli. Bylo nás asi 400 a ukázali jsme, že se 
i ve složité době umíme a chceme bavit.

Děkuji všem sponzorům akce, a to Aluplast Kaplice, Zlatnictví Mocková, Hotel
Corona, Stavební práce Václav Mikeš, AGRO SVOBODA s.r.o., Ledová říše, Kap
Café a Autodoprava Mášl.

S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví vaše 1.Telka.

Poděkování
Ing. Pavel Svoboda, za spolek 1. Telka Kaplice z. s.  

V době, kdy akce probíhala, se město Kaplice i jeho zaměstnanci řídili platnými
legislativními předpisy a nařízeními. O tom svědčí i skutečnost, že ze strany
města prostřednictvím KIC Kaplice nebyla na konci roku organizována žádná 
z tradičních předvánočních akcí. Samozřejmě, že nikdo za město neměl radost 
z toho, že pro naše spoluobčany nebylo možné připravit každoroční předvánoční
radovánky. 

Město se tak ani nesnažilo obejít tato nařízení, například tím, že by se místo 
tradičního rozsvícení vánočního stromu konala protestní akce proti tradičnímu 
rozsvícení vánočního stromu! 

Slova o odporu ze strany zaměstnanců města jsou tak naprosto nepodložená 
a účelně velmi zavádějící, neboť zaměstnanci si jen plnili své povinnosti 
a vycházeli, jak již bylo konstatováno z platných předpisů a nařízení. 

Sdělení k článku: „Poděkování”
Vedení města Kaplice



Pokračování z minulého čísla
...
Vraťme se ale k událostem v Polsku. Skupina Čechoslováku 

v tu chvíli nevěděla kde jsou Němci, kde Rusové a jen tušila,
že oni sami jsou někde poblíž polské vesničky Rakowiec. Fanta
znervóznělé vojáky stále uklidňoval,
protože v okolí se začalo střílet 
a přesvědčoval  mužstvo, že
Rusů se bát nemusejí. V čele
skupiny jdoucí Otakar Jaroš se
dohodl s Fantou, že až narazí-li
no sovětskou hlídku, bude s ní
jednat Fanta, protože ovládal
ruštinu a Jaroš mu bude krýt
záda. Jaroš nesl na klacku přivá-
zaný kus bílého hadru jako parla-
mentářskou vlajku, když se
ozvala ze všech stran střelba 
z pušek. Fanta rusky volal, aby
se nestřílelo, že jsou Češi. To
ovšem rudoarmějští důstojníci po-
važovali za trik a nějakou chvíli tr-
valo, než umožnili Fantovi s Jarošem, aby se přiblížili. Užaslí
Rusové viděli dva civilisty, kteří neměli žádné zbraně. Fanta se
začal dožadovat přivolání nějakého vyššího důstojníka, protože
sám takovým byl.  Rusové  vůbec nechápali, proč civilista s po-
někud zvláštní ruštinou a beze zbraně chce, aby byl odveden 
k nějakému „komandirovi“. Když se tak stalo a štábní kapitán

stanul před mužem v koženém kabátě, s pistolí u boku 
a  s placatou „furažkou“ na hlavě. Byl to sovětský politický ko-
misař, který vůbec nerozuměl tomu, proč civilisti beze zbraní
utíkají před Němci, aby proti nim mohli v Sovětském svazu bo-
jovat. Oznámil Fantovi, že SSSR žádnou válku s Hitlerem nepo-
vede, protože s Německem Stalin uzavřel pakt o neútočení
a že tudíž Čechoslováci budou internováni v táborech NKVD
(pozn. autora - Lidový komisariát vnitřních věcí, předchůdce

KGB).
Československá vojenská sku-

pina v počátečním počtu asi 680
osob  prošla od 20.9.1939 do
22.1.1942 šesti  takovými tábory,
než mohl být v přiuralském Buzu-
luku založen 1.čsl. samostatný pěší
prapor, jehož velení se ujal Fantův
dávný spolubojovník L.Svoboda. To
již Fanta v SSSR nebyl, protože
odjel  s jednou skupinou důstojníků
přes Istanbul na západ. Jeho další
válečné osudy byly velmi pestré.
Působil jako velitel  2. čs. pěšího
pluku ve Francii, pak ve Velké Britá-

nii a opět se vrátil do SSSR a se Svo-
bodou prošel i Duklu, kde byl raněn.  Pro úplnost dodejme, že
do jihočeské Kaplice už se brigádní generál nevrátil.  Kapličtí
po něm na jaře 1946 pojmenovali ulici, když jim přišlo ne-
vhodné, aby tato, předtím Goethova ulice, nesla nadále jméno
známého německého básníka. Fantovi o tom  tenkrát  ale ne-
řekli, zatímco jiné postavě naší  historie, Zdeňku Nejedlému,
se této cti v prosinci 1945 dostalo.

Z válečných osudů generála Fanty

Pavel Mörtl 
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Fanta vpravo od Svobody
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2.3. 2022 středa od 15:00 SENIOR KINO
SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy ne-
víme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv
a kdekoliv.

2.3. 2022 středa od 19:00 akční (dabing)          
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena to-
tožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již ne-
dokáže oddělit svůj běžný život od riskantního
života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc
Doctora Strange. 

3.3. 2022 čtvrtek 19:00 film ČR 
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO 
Otec po silné mozkové mrtvici upadne do kó-
matu. Matka a Syn najednou stojí nad jeho bez-
vládným tělem. Osoba, kterou milují, je
znenadání daleko a nikdo neví, jestli se někdy
vrátí zpátky. Lékaři jim mnoho nadějí nedávají.
Matka a Syn soustředí všechny své síly a začínají
jednat.

4.3. 2022 pátek od 19:00 film ČR                
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V
létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy party
čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a do-
dnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po
letech se ale začínají objevovat tajemství, které
jejich životy navždy změní

5.3. 2022 sobota od 16:00 rodinný film (dabing)   
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roz-
tomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem
stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský,
myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. 
V malém městském bytě je takový pes hodně ne-
praktický. 

5.3. 2022 sobota od 19:00 akční (dabing)
BATMAN  2022 
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který na-
hání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea
hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpova-
nou sítí městských úředníků a vysoce postave-
ných osobností má osamělý mstitel jen několik
důvěryhodných spojenců – Alfreda Pennywortha
a poručíka Jamese Gordona – a mezi svými spo-
luobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. 

6.3. 2022 neděle od 16:00 pohádka
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Může mezi malou myškou a velkým lišákem
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou
nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v ani-
movaném dobrodružství Myši patří do nebe.

6.3. 2022 neděle od 19:00 komedie (titulky)
PES 
Roadmovie, komedie a film plný dojetí pro
všechny milovníky psů v jednom. Channing
Tatum se ve filmu Pes vydá na cestu podél po-
břeží Tichého oceánu s jediným společníkem, se
psem, kterého veze na pohřeb jeho bývalého
pána. 

9.3. 2022 středa od 19:00 film ČR                 
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
Otec po silné mozkové mrtvici upadne do kó-
matu. Matka a Syn najednou stojí nad jeho bez-
vládným tělem. Osoba, kterou milují, je
znenadání daleko a nikdo neví, jestli se někdy
vrátí zpátky. 

10.3. 2022 čtvrtek 19:00 film ČR 
BETLEMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk
Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené
povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy
vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf
Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny,
pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak, autome-
chanik Bakalář by chtěl být léčitelem.

11.3. 2022 pátek od 19:00 drama (titulky)
ZLATO
Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac
Efron) jede za prací, která mu údajně změní
život, a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický
řidič Keith (Anthony Hayes). Během cesty se im
přehřeje motor auta, a tak musí zastavit upro-
střed vyprahlé divočiny. 

12.3. 2022 sobota od 16:00 pohádka      
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření
a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat.
Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zlo-
duch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako
správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. 

12.3. 2022 sobota od 19:00 akční (dabing)
BATMAN  2022 
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který na-
hání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea
hluboko do stínů Gotham City. 

13.3. 2022 neděle od 16:00 pohádka
PROMĚNA   
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Le-
eové, která se samovolně proměňuje v obří čer-
venou pandu, ale jen když příliš rozrušená, což je
bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně
znervózňuje její až příliš starostlivá maminka
Ming, která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí. 

13.3. 2022 neděle   19:00 film ČR 
BETLEMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk
Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené
povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy
vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. 

16.3. 2022 středa od 17:00 
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - ISLAND
Po roce stráveném z velké části v azylu na naší
chalupě v Beskydech jsem jednoho březnového
večera zbystřil, když jsem při rožnění kuřat 
v krbu zaznamenal informaci, že na Islandu za-
čala poměrně výjimečná sopečná erupce...
Více v kulturní nabídce.

16.3. 2022 středa od 19:00 drama (titulky)
ZLATO
Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac
Efron) jede za prací, která mu údajně změní
život, a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický
řidič Keith (Anthony Hayes). Během cesty se jim
přehřeje motor auta, a tak musí zastavit upro-
střed vyprahlé divočiny. 

17.3. 2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)           
AMBULANCE 
Hlavním hrdinou svižného thrilleru Ambulace, re-
žiséra a producenta Michaela Baye je válečný ve-
terán Will Sharp (držitel ceny Emmy Yahya
Abdul-Mateen II), který pod tlakem okolností
udělá osudovou chybu. 

18.3. 2022 pátek 19:00 film ČR 
BETLEMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk
Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené
povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy
vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. 

19.3. 2022 sobota od 16:00 pohádka      
ZPÍVEJ 2 
Velké sny, a ještě větší hudební hity. To je svět
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se od-
hodlal uspořádat největší talentovou show. 
A i když musel Buster zdolávat překážky, které
by porazily slona, tak v animované komedii Zpívej
uspěl. 

19.3. 2022 sobota od 19:00 akční (titulky)           
AMBULANCE 
Hlavním hrdinou svižného thrilleru Ambulace, re-
žiséra a producenta Michaela Baye je válečný ve-
erán Will Sharp (držitel ceny Emmy Yahya
Abdul-Mateen II), který pod tlakem okolností
udělá osudovou chybu. 

20.3. 2022 neděle od 16:00 pohádka
PROMĚNA    
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Le-
eové, která se samovolně proměňuje v obří čer-
venou pandu, ale jen když příliš rozrušená, což je
bohužel prakticky neustále. 

20.3. 2022 neděle od 19:00 film ČR    
SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy ne-
víme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat
ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv
a kdekoliv.

23.3. 2022 středa od 19:00 akční (titulky)           
AMBULANCE 
Hlavním hrdinou svižného thrilleru Ambulace, re-
žiséra a producenta Michaela Baye je válečný ve-
terán Will Sharp (držitel ceny Emmy Yahya
Abdul-Mateen II), který pod tlakem okolností
udělá osudovou chybu.

24.3. 2022 čtvrtek od 19:00 film ČR 
POSLEDNÍ ZÁVOD
Krkonoše před první světovou válkou byl chudý
kraj, kde se střetával český živel s německým.
Hory se zpočátku století začaly dynamicky pro-
měňovat, zejména díky jedné novince v českých
zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější
český lyžař, který vyhrával závody doma i v za-
hraničí. 

25.3. 2022 pátek od 19:00 akční komedie
(titulky)
ZTRACENÉ MĚSTO
Autorka populárních romanticko-dobrodružných
novel a model, kterého fotí na obálky jejích kní-
žek, se vinou série nešťastných příhod ocitnou
uprostřed amazonského pralesa. Jedna věc je 
o dobrodružství psát, druhá věc je ho zažít.

26.3. 2022 sobota   od 16:00 pohádka 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho od-
vážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince
Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli,
kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno,
dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. 

26.3. 2022 sobota od 19:00 film ČR 
POSLEDNÍ ZÁVOD
Krkonoše před první světovou válkou byl chudý
kraj, kde se střetával český živel s německým.
Hory se zpočátku století začaly dynamicky pro-
měňovat, zejména díky jedné novince v českých
zemích – lyžím. 

27.3. 2022 neděle od 14:00 pohádka
PŘÍŠERÁKOVI 2
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám
to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Kaž-
dodenní život má protivný zvyk znovu vám házet
klacky pod nohy…

27.3. 2022 neděle 19:00 akční komedie (titulky)
ZTRACENÉ MĚSTO 
Autorka populárních romanticko-dobrodružných
novel a model, kterého fotí na obálky jejích kní-
žek, se vinou série nešťastných příhod ocitnou
uprostřed amazonského pralesa. 

30.3. 2022 středa od 19:00 film ČR 
POSLEDNÍ ZÁVOD
Krkonoše před první světovou válkou byl chudý
kraj, kde se střetával český živel s německým.
Hory se zpočátku století začaly dynamicky pro-
měňovat, zejména díky jedné novince v českých
zemích – lyžím. 

31.3. 2022 čtvrtek od 19:00 akční (titulky)    
MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmani-
vějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového
světa značky Marvel, jehož představitelem je Os-
carem oceněný Jared Leto, který se ve snímku
mění v charismatického antihrdinu Michaela Mor-
biuse. 

Změna programu vyhrazena

Březen 2022



strana 15

Březen 2022

2.3. 2022, středa od 15:00
SENIOR KINO - Srdce na dlani
Láska se na věk nebo na místo neohlíží.
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Mů-
žeme se zamilovat ve školce, v důchodu,
na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Kino Kaplice
Vstupné 30,-

11.3. 2022, pátek od 20:30
PÁRTY S KAPITÁNEM DEMO
Přijďte si s námi užít velkolepou párty -
koncert největší české rappové ikony,
česko-italského multimilionáře a nej-
tlustší hvězdy tuzemské hudební scény,
zakončený afterpárty s Honzou Prů-
chou!

KD Kaplice
Vstupné 400,-
Prezentace produktů Captain Morgan

Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

14.3. 2022, pondělí od 19:00
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ - divadlo
Harry Douglas, záletný americký velvys-
lanec ve Velké Británii, řekne své ženě
Lois, že odjíždí na víkend do Skotska
hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí,
že bude na víkend v lázních a že jejich
dcera Debbie odjíždí navštívit kama-
rádku. Harry se ovšem tajně vrací do
prázdného domu, jelikož si naplánoval
milostné dostaveníčko s přitažlivou sou-
sedkou Marianne...

KD Kaplice
Vstupné 300,-/350,-
Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

16.3. 2022, středa od 17:00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ -
ISLAND - blízko sopky
Po roce stráveném z velké části v azylu
na naší chalupě v Beskydech jsem jed-
noho březnového večera zbystřil, když
jsem při rožnění kuřat v krbu zazname-
nal informaci, že na Islandu začala po-
měrně výjimečná sopečná erupce. Láva
se při ní hrne na povrch z hloubky
zhruba 20 kilometrů, tím pádem nemá
explozivní charakter a dá se k ní rela-
tivně bezpečně přiblížit. Vzhledem 
k tomu, že mě od dětských let sopky fas-
cinovaly, hned mi došlo, že není jiná
možnost než se sbalit a vyrazit. Na po-
slední chvíli se mi podařilo do výpravy
uvrtat ještě dva podobně postižené ma-
gory, kteří už zároveň COVID prodělali.

Kino Kaplice
Vstupné 60,-

27.3. 2022, středa od 16:00
FÍHA TRALALA - dětské představení
Fíha tralala patří v současnosti mezi nej-
žádanější dětské produkce.
Milý skřítek učí děti prostřednictvím pís-
niček a básniček poznávat svět.
Fíha zaujme svou barevností nejednoho
diváka v hudebních filmových pohád-
kách. Chytlavé písničky si rádi zpívají
děti, ale i jejich rodiče.

Dělka představení přibližně 60 minut.

KD Kaplice
Vstupné 300,-/350,-

Předprodej vstupenek v infocentru či
online na www.ikaplice.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

18.3. 2022, pátek od 10:00 do 18:00
19.3. 2022, sobota  od 9:00 do 12:00
JARNÍ A VELIKONOČNÍ JARMARK
Dílnička pro děti oba dny.
Kap Café
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