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Většina kulturní zábavy se v zimním období odehrává
uvnitř kulturních domů. V našem kulturáku v Kaplici
jsme si nejdřív užili Dětský maškarní karneval s našimi
nejmladšími a zanedlouho na to „Muzikantský bál“. Při
obou příležitostech kulturák praskal ve švech a každý
tančil, jak jen mohl.
V únoru se ale také odehrála jedna tradiční akce, která
se bez návsí a náměstí neobejde. Masopust každoročně
vytáhne lidi do ulic i za chladného počasí, aby nasáli
atmosféru lidového svátku, který předchází 40dennímu
půstu. Maškary dorazily v hojném počtu a náměstí bylo
plné Kapličáků, zabijačkových dobrot i pití. Tak, jak to
má být.

Ohlédnutí za únorem
KIC Kaplice



Poradna mezi paragrafy je často
využívaná sociální služba. Od 16.
února nás najdete v budově rad-
nice na Náměstí 70, ale nově 
v 1. patře (vstup hlavních vcho-
dem přes podatelnu). Poraden-
ství poskytujeme ve středu a ve
čtvrtek osobně po předchozím
telefonickém (774 110 124)
nebo e-mailovém (pravni.pora-
denstvi@krumlov.cz) objednání.
Poradna mezi §§ poskytuje bez-

platné sociální a právní poradenství
v nejrůznějších oblastech práva
včetně dluhové problematiky. Po-
radna má i platnou akreditaci na po-
dávání návrhů na oddlužení.  Pod
neziskovou organizací ICOS Český
Krumlov má poradna několik pobo-
ček na Českokrumlovsku, Kaplicku 

i Trhosvinensku.  
“Do poradny se na nás dlouhodobě

nejvíce obrací lidé, kteří mají prob-
lémy s exekucí a dluhy,” upřesňuje
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český
Krumlov a pokračuje: “Další velkou
skupinou jsou lidé, kteří řeší majet-
kové sousedské vztahy, pracovně-
právní vztahy se zaměstnavatelem,
rodinné vztahy, zejména úprava
styku s dítětem. Velká sorta klientů
řeší i spotřebitelské problémy -  uza-
vřené smlouvy po telefonu, nedo-
dané nebo rozbité zboží z eshopů
apod.”
S inflací a vyššími cenami řeší lidé

nejen dluhy a půjčky, ale i navýšení
cen energií. “Přichází další skupina
lidí, která chce rozvázat smlouvu 
s dodavatelem energií, hledá jiné ře-
šení nebo řeší, jak navýšení cen do-
platit. I těm můžeme poradit 
a pomoct,“ upřesnil aktuální prob-
lémy Tomáš Zunt. 

BEZPLATNÁ PORADNA MEZI §§ JE V KAPLICI
PŘESTĚHOVANÁ
Hana Šustrová,
ICOS Český Krumlov

Slovo z radnice

Vážení Kapličáci, sousedé, přátelé,

prezidentské volby rezonovaly ve-
řejným prostorem i v Kaplici. PR
týmy obou kandidátů i tentokrát vy-
užily potenciál prezidentských voleb
naplno a společně s médii rozdělily
naši společnost zase o kousek víc. Je
vidět, že model, tak dobře prověřený
dvěma lety Covidu, stále funguje.
Jen téma se mění, ale způsob komu-
nikace „vítěz bere všechno“ zůstává.
Především sociální sítě jsou pak plné,
někdy až nenávistných, komentářů.
Možná by stálo za úvahu, zda by
místo Suchého února nebylo lepší
dopřát si očistný měsíc bez sledování
médií? 
Chci zde proto ocenit všechny, kteří

se ve svém volném čase věnují orga-
nizaci různých kulturních a sportov-
ních akcí. Z poslední doby se jedná
například o dobrovolné hasiče SDH
Žďár a Hubenov, kteří se i letos, ve
spolupráci s KIC, postarali o tradiční
Masopust na kaplickém náměstí 
i v okolních osadách. Sportovní ko-
mise zase uspořádala své první Spor-
tovní odpoledne pro děti v nové
sportovní hale. Pro velký úspěch se
bude tato akce opakovat i v březnu.
Možná se tu klube nová tradice? Díky
podobným akcím k sobě mají Kapli-
čáci zase o trochu blíž a všem orga-
nizátorům za to patří velký dík. 
V březnu budou zahájeny přípravné

práce pro umístění nové zubní ordi-
nace do budovy polikliniky. Zde bych
chtěl vyzdvihnout přístup všech
zúčastněných stran, které dělali vše
pro to, aby zde v tak krátkém čase
nová ordinace mohla vzniknout. 
S přáním hezkých dnů 

Radek Ježek
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Informace pro občany

Sportovní den pro děti v nové hale na Bělidle dne 18.2.2023
Chtěly bychom tímto poděkovat za příjemně strávené sobotní odpoledne 
v nové sportovní hale. Děti byly z překážkové dráhy nadšené a i někteří do-
spělí se nakonec zapojili do zdolávání překážek.
Klaun byl velmi příjemným překvapením pro všechny přítomné děti i některé
rodiče a udělení zlaté medaile po zdolání všech překážek byla krásná tečka
na závěr. Doufáme, že takových sportovních akcí pro děti bude jen přibývat.
Všem, kteří se na této akci organizačně a finančně podíleli patří velký dík.

Poděkování
Petra Vašicová a Lucie Dreilingová

David Toncar

Děkuji vedení města Kaplice za nezapomenutelný zážitek z novoročního kon-
certu s Kamilem Střihavkou a jeho hostem Michalem Pavlíčkem. Obvzláště
oceňuji vztřícné gesto pana starosty, který uvolnil přední řady i pro nás
běžné občany a tím tak odstranil jakousi barikádu mezi běžným občanem 
a tzv. V.I.P. nedotknutelnou smétánkou. A přípitek pro každého? Prostě do-
konalé ... 

V současné době probíhají poslední administrativní
úkony spojené s otevřením nové služby Chráněné bydlení
Kaplice. Chráněné bydlení je služba určená pro osoby se
zdravotním postižením, které mohou a chtějí
žít s potřebnou mírou podpory samostatně. 
V Kaplici na náměstí byla pro tyto účely měs-
tem Kaplice zrekonstruována budova býva-
lého katastrálního úřadu. Provozovatelem
služby je Domov pro seniory Kaplice, příspěv-
ková organizace Jihočeského kraje. Po spl-
nění všech podmínek registrace je zahájení
poskytování nové služby plánováno na 
1. dubna 2023.
Celková kapacita Chráněného bydlení Kaplice
je 14 lůžek. Pro osoby s tzv. vyšší mírou pod-
pory vzniklo komunitní bydlení se čtyřmi sa-
mostatnými pokoji, společnou kuchyní,
koupelnou a obývacím pokojem. Osobám s nižší mírou
podpory je určeno deset samostatných bytových jedno-
tek. Součástí každého bytu je vlastní koupelna a kuchyň-
ský kout s lednicí a varnou deskou. Všechny byty jsou již
plně vybavené nejen nábytkem (lůžko, vestavěná skříň,

komoda, stůl a židle, trezor, předsíňová stěna), ale i TV
držáky, datovými zásuvkami a protipožárním systémem. 
O klienty budou pečovat asistenti 24 hodin denně. Sna-

hou služby je u každého klienta dosáhnout ma-
ximální soběstačnosti. Asistenti budou zajišťovat
jednak pomoc při každodenních činnostech (pří-
prava stravy, pomoc s hygienou, vedení domác-
nosti, doprovod k lékaři, apod.) a zároveň
podporu při začleňování do sociálního prostředí
(zaměstnání, vzdělávací instituce, terapeutické
aktivity a jiné). 
Žadatelé o bydlení mohou kontaktovat sociální
pracovnice na uvedených kontaktech: Mgr.
Dana Pokorná, pokorna@domovkaplice.cz, 734
579 436 a Bc. Michaela Jarošová, jarosova@do-
movkaplice.cz, 606 755 081. Prohlídka bytů je
po domluvě možná.

Zájemci o zaměstnání na pozici asistentů mohou zasílat
životopis na podatelna@domovkaplice.cz, 
tel. č. 734 579 437.
Více informací najdete na našich nových, uživatelsky pří-
jemnějších, webových stránkách www.domovkaplice.cz.

Otevření Chráněného bydlení Kaplice se blíží
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Městská knihovna Kaplice:

Březen měsíc čtenářů: 
V týdnu od 6. 3. 2023 do 10. 3.
2023
- zápisné pro nové čtenáře zdarma
na 1 rok
- čtenářská amnestie (odpouštíme
poplatky za upomínky)
- využití skartovacího zařízení i pro
veřejnost
- prodej vyřazených knih po celý
měsíc
Výhody zápisného na 1 rok zdarma 
a čtenářská amnestie se vztahují
také na pobočky 1. Máje 776 v Ka-
plici a v Blansku a to po celý měsíc
březen. 

Prázdninový den v knihovně
8. 3. 2023 do 12 do 17 hodin
Odpoledne pro děti. Co vás čeká?
Soutěžení, dílnička, deskové hry, luš-
tění. 

Tvořivá dílna s Petrou
16. 3. 2023 od 16 hodin
Zveme všechny, kteří rádi něco vyrá-
bějí, do tvořivé dílny v Městské kni-
hovně Kaplice.

Přednáška „Jak ženy vraždí“
21. 3. 2023 od 17 hodin
„ I ženy dokáží spáchat zločin velmi

sofistikovaně, ale většinou ho páchají
impulzivně“ 
O ženách vražednicích pohovoří ředi-
tel Milevského muzea Vladimír Šin-
delář,- dvojnásobný držitel
Mezinárodní ceny Egona E. Kische za
literaturu faktu.

Workshop s Janou 
23. 3. 2023 od 16 hodin
Sázené nádoby. Také se už těšíte na
jaro a jarní rozkvetlou přírodu?
Chcete si kousek jara přinést i k Vám
domů? Veškerý materiál zajištěn,
cena 580 Kč. Kurz vede Jana Ková-
čová. Přihlásit se můžete  již nyní na
knihovna@mestokaplice.cz nebo te-
lefon 380312641.

Kaplický den s řemesly a jar-
markem
25. 3. 2023 od 10 do 14 hodin 
v předsálí kulturního domu
Srdečně vás zveme, Městská kni-
hovna Kaplice a KIC Kaplice, na již
tradiční jarmark. 
Přijďte nakoupit drobnosti a příjemně
jarně se naladit

Kaplice v proměnách času 
27. 3. 2023 od 17 hodin, zasedací
místnost Městského úřadu v Ka-
plici
Posezení s kronikářkou Danielou
Wimmerovou nad kronikami našeho
města. 

Noc s Andersenem 31. 3.
2023
Zájemci od 1. do 4. třídy se mohou
hlásit u paní Urazilové na tel.
380312641 nebo knihovna@mesto-
kaplice.cz

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

Srdečně vás zveme na Kaplický bazárek
v sobotu 18.3. od 10:00- 13:00 v předsálí
KD. V nabídce oblečení, obuv, hračky 
a mnoho dalšího. Přijďte nakoupit za hu-
bičku, těšíme se na vás!

Starší žena, toho času bydlící na faře s
menším hodným pejskem hledá ubytování
v Kaplici. Prosím o info na tel. 732 872
662

Pronajmu zahradu (vedená jako st. poze-
mek) v Ličově, 783m2. Bez oplocení,
pěkné místo.       
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Projekt 3D model reliéfu u nás v ZŠ Školní
Jana Bačovská

„Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci
jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzá-
jem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.“

Dne 16.1.2023 jsme s dětmi ze školní družiny ZŠ -
Školní v Kaplici navštívili babičky a dědečky v DPS v Ka-
plici. Děti si připravily písničku pro potěšení a i pár zví-
davých otázek pro naše seniory. Společně jsme si pak
zahráli známé stolní a společenské hry, u kterých probí-
hala další spontánní konverzace. Myslím, že nejedno oko
se zalilo slzami. 
Doufáme, že se nám podařilo přinést do domova mnoho

radosti.
Všem Vám moc děkujeme.
1. Dobrý den babi/dědo, jak se máte a co jste dne-

ska dělal/a? Dnes jsem vstala, umyla se a těšila jsem
se na snídani a na Vás. 
2. Babi/dědo, co jste dělali, když jste neměli tele-

vizi a internet? Když nebyla televize, chodili jsme ven,
hráli kuličky a pink ponk. Doma jsme rádi hráli karty
nebo šachy a poslouchali rádio.
3. Jak se změnil svět od té doby, kdy jste byl/a

mladá? Nebylo tolik aut.
4. Jaká byla Vaše nejšťastnější chvilka v životě?

Když se nám narodilo miminko.
5. Jaká byla Vaše nejoblíbenější hra nebo hračka?

Vybíjená. Vzpomínám, že tehdy v ulici stála jen 2 auta
(taxík a pan doktor). Ráda jsem si hrála s panenkou od
Ježíška. 
6. Jak vzpomínáte na Vaše babičky a dědy? Jezdili

jsme často k babičce a dědečkovi na vesnici a byli moc
hodní.
7. Babi/dědo, vzpomenete si na svého prvního

kluka/první holku? Ve 4.třídě jsem potkala svou první
lásku, nosil mi aktovku, a pak jsme šli každý na jinou
školu a tak jsme se rozešli.
8. Jaké byly Vánoce, když jste byl/a dítě? Pekli

jsme cukroví a hodně jedli. Vždy jsme byli rádi, když
jsme uviděli dárky pod stromečkem. Rádi jsme sáňko-
vali.

Když se potkávají generace, dějí se zázraky..
ŠD - ZŠ Školní, Kaplice

Z kaplických škol

Jako již tradičně každý rok, se žáci
šestého ročníku mohli zúčastnit pro-
jektu 3D model reliéfu. O hodinách
zeměpisu jsme se učili o tom, jak se
tvoří mapy a modely reliéfu. Žáci pak
dostali možnost se zapojit do pro-
jektu svým vlastním výtvorem. Ujali
se toho s vervou a vytvořili nádherná
díla, která si všichni mohli prohléd-
nout ve vestibulu naší školy. Součástí
výstavy byl první ročník soutěže o
nejlepší model reliéfu. O vítězi roz-
hodlo hlasování a vítězem se stal 3D
model Národního parku Yellowstone,
jehož autorem je žák 6.A Jan Šrá-
mek. Na druhém místě pak následo-
vala žákyně 6.A Bára Littová se svým
modelem savany. Na třetím místě pak
žák 6.A Jiří Kopecký se svým mode-
lem Antarktidy. Všem výhercům gra-
tulujeme a moc děkujeme všem
zúčastněným za krásnou podívanou.
Těším se na výtvory dalších šesťáků
příští rok.
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Z kaplických škol

Fantováci brázdili krkonošské svahy
I letos naši sedmáci absolvovali lyžař-
ský výcvik, na kterém zdolávali krko-
nošské svahy. Kurz se uskutečnil 
v termínu 6. 2.-12. 2. 2023 ve Ski
areálu Aldrov. 
Mrazivé počasí zpříjemnily sluneční
paprsky a modrá obloha, což bylo
ideální pro čas strávený na sjezdovce.
Za poctivou dřinu byli žáci odměněni
návštěvou Aquacentra ve Vrchlabí,
kde mohly jejich svaly zregenerovat 
a nabrat síly na další lyžování. Všem
žákům se podařilo překonat strach 
a sjet závodní slalom poslední den vý-
cviku. Odměnou žákům byly nejen
drobnosti, které při zakončení dostali,
ale hlavně zkušenosti, radost z lyžo-
vání a spousta zážitků. 

Bruslení  nás  baví
Žáci 2. tříd ZŠ Fantova navštívili 
v lednu a únoru dvakrát zimní stadion
v Českém Krumlově, kde se pod vede-
ním trenérů učili bruslit. Někteří zkou-
šeli první krůčky na bruslích, jiní už
byli zkušení bruslaři. Všechny děti se
snažily, hrály také hry a užily si le-
graci. 
Oprášit brusle se rozhodli i žáci 6. A 
a 6. B. Celý stadion měli jen pro sebe,
takže někteří kluci si mohli zahrát
hokej a střílet na branky. Většina ale
využila prostor na volné bruslení. Ba-
vilo je to natolik, že by si to příští rok
chtěli zopakovat. 
ZŠ Fantova děkuje firmě Engel za
poskytnutí autobusů. 

70 let středního školství v Kaplici
V roce 1953 zahájila svou činnost Jedenáctiletá střední

škola v Kaplici, a proto tento rok můžeme považovat za
počátek středního školství v našem městě. Tradice střed-
ního školství v Kaplici pokračuje a přináší nové možnosti
dalšího vzdělávání, otevírá mladým generacím dveře pro
další poznání a případný mezikrok k vysokoškolskému
studiu.

Rádi bychom si toto výročí připomněli s Vámi všemi –
Kapličáky, žáky, studenty i absolventy. Součástí oslav je
i březnový projekt Měsíc vzdělávání dospělých, který
jsme připravili ve spolupráci s kaplickými školami a dal-
šími vzdělávacími institucemi, Jihočeskou hospodářskou
komorou a městem Kaplice. 

Připomenutí tohoto důležitého milníku historie našeho
města bude pokračovat např. projektem Strom poznání,
jehož posláním je nejen podpora vzdělání, ale i pomyslné
propojení základních škol našeho regionu se střední ško-
lou.

Vše vyvrcholí v pátek 9. června 2023 bohatým progra-
mem nejen v budovách školy. Ale o tom příště...
Výzva:
Milí absolventi kaplické střední,
byli bychom rádi, pokud byste se s námi chtěli podělit 
o fotografie ze studií zasláním jejich skenu a krátkého ko-
mentáře k nim na e-mail  na info@geukaplice.cz!
Děkujeme!

Masopust v MŠ 1.máje 

Dne 14.2. 2023 proběhl v naší školce tradiční karneval ty-
pický pro období masopustu. Děti si společně s rodiči připra-
vili krásné masky a tak se v naší školce objevili princezny,
princové, superhrdinové, zvířátka, kašpárci a spousty jiných
hezkých masek. Děti si zasoutěžily i zatančily a tento pěkný
den ukončila sladká tečka v podobě tradičních masopustních
koblížků, které usmažila naše šikovná paní kuchařka Martina
Hamiová. Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě
masek a těšíme se na příští rok. 



Z kaplických škol

Základní  umělecká  škola  informuje        

Ohlédnutí:
Školní  kolo  celonárodní  soutěže

se  konalo  v  sále  ZUŠ  24. ledna.
Postupujícím  žákům  gratulujeme  
a  přejeme  hodně  sil  do  dalších
kol.

Na  soutěž  se  intenzivně  připra-
vují  žáci  pěveckého  sboru.

Srdečně  zveme  na:
Koncerty  našich  žáků:  

25.3.  od  19.00  benefiční  koncert
pro  Andu,  KD  Loučovice

29.3.  od  17.00  Jarní  koncert
žáků,  kaple  ZUŠ

V  rámci  Akademie  umění  a  kul-
tury,    připravují  pedagogové  naší
školy  přednášky  o  hudebních  ná-
strojích,  některé  z  nich  jsou  ote-
vřeny  veřejnosti.  Zájemce  vítáme

-  v  sále  ZUŠ  vždy  od  9.00  hodin.
25.1.  proběhla  přednáška  Akor-

deon  Moniky  Slabihoudové  a  To-
máše  Rožbouda,  DiS.

15.3.  Kontrabas    -  přednáška
MgA.  Libora  Heřmana

10.5.  Kytara  -  přednáška  Ing.
Jakuba  Čejky,  DiS.  

Další  možnost  nahlédnout  do  ak-
tivit  Akademie  umění  a  kultury
naleznete  v  článku  Měsíc  vzdělá-
vání  dospělých. 

Řada  koncertů,  na  kterých  vy-
stoupí  naši  vyučující,    absolventi
ZUŠ  a  zajímavé  osobnosti:

15.3.  od  17.30  Koncert  Betty
Panzo  -  zpěv  a  Adama  Douchy  -
kytara,  studentů  Konzervatoře  
a  VOŠ  Jaroslava  Ježka

14.4.  od  19.00  Můj  dobrý  svět,
koncert  Markéty  Nové

2.5.  od  18.00  Koncert  učitelů
ZUŠ
Informace  ze  ZUŠ,  včetně  galerie
s  videodokumentací,  kalendářem
akcí…  naleznete  na:  www.zuskap-
lice.cz

Za ZUŠ Kaplice Mgr. Anežka Opekarová
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Sezóna tenisu se plynule přesunula
do krytých hal. Náš klub měl už 
v uplynulých týdnech svá zastoupení
v mnoha celostátních turnajích a pří-
prava našich hráčů vyvrcholila halo-
vými oblastními přebory, kde se 
v každé kategorii sešlo 24 nejlepších
hráčů z celého kraje. 
V kategorii starších žákyň si nejlépe
vedla Adélka Makovcová, která ve
dvouhře došla do semifinále, kde
měla na lopatě nasazenou jedničku a
nejlepší hráčku kraje Holubovou, ale
bohužel nadějný stav nedotáhla do
konce, a nakonec odešla poražena
6:2 3:6 2:6. Chuť si pak spravila ve
čtyřhře, kde po boku budějovické
Dvořákové děvčata nedala šanci žád-
nému týmu včetně finálových soupe-
řek, pelhřimovských Strakové 
a Homolkové, které holky porazily
6:2 6:3. Adélka se tak stala krajskou
přebornicí!
V kategorii starších žáků si dobře
vedl Jiřík Marek. V singlu bohužel do-
platil na obtížný los a ve čtvrtfinále
po vyrovnaném průběhu nestačil na
třetího nasazeného Baštýře z Pelhři-
mova po setech 3:6, 6:7. Po boku
budějovického Fencla si ale také

došel pro titul, když ve finále porazili
táborské duo Pražma, Nevšímal 6:3,
6:1 a i Jiřík se tak může pyšnit titu-
lem krajského přeborníka!
Hodně se čekalo od Jonáše Rychnav-
ského, který i přesto, že nyní musí 
v kategorii dorostu soupeřit i s o tři
roky staršími protihráči, už po kraji
má pověst obávaného hráče. To se
do puntíku vyplnilo, když Jóňa využil
příjemného losu na rozehrání se 
v prvním kole, aby potom v průběhu
turnaje vystřílel ve 2. kole nasazenou
trojku Nováka, ve čtvrtfinále nasaze-
nou pětku Kubu a v semifinále i na-
sazenou dvojku Šefčíka! Bohužel ve
finále mu maličko došly síly a po prv-
ním dlouhém a vyrovnaném setu
Jóňa nakonec odešel poražen 6:7,
1:6 s krajskou jedničkou, budějovic-
kým Hruškou. I tak je druhé místo 
v této konkurenci fantastickým úspě-
chem! 
Naši hráči neměli tak daleko k tomu,
aby se stali oblastními přeborníky.
Cílem pro nadcházející měsíce bude
je připravit tak, aby se přeborníky
stali na letních oblastních přeborech
a mohli si tak zahrát na Mistrovství
České republiky, což by pro ně byla
fantastická zkušenost a pro klub 
a snad i město pěkná reklama :-)
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Prostory nové městské sportovní haly Bělidlo zaplnili mladí judisté. Druhý
únorový víkend tradičně patří v judistickém kalendáři mládežnickému turnaji
v Kaplici. Na turnaji se představila více jak stovka závodníků v kategorii pří-
pravek, mladšího a staršího žactva. Nechyběly kluby z Jihozápadního regionu
a kraje Vysočiny. 

Na stupně vítězů vystoupali také judisté místního SK Kaplice. V celkovém
hodnocení získali domácí řadu cenných kovů, což je řadilo mezi nejúspěšnější
kluby. Na nejvyšší stupeň vystoupali a zlaté medaile získali Diana HaDang,
Max Köse a Marek Haňka. Druhá místa a bronzové medaili vybojovali Emilka
Boldog, Albert Košnar, Antonín Kornev, David Štěpánek a Jim Köse. Jindřich
Karlach obsadil ve své hmotnostní kategorii třetí místo a mohl se radovat 
z bronzové medaile. Bez medaile, na 4.místě, skončil Prokop Hampl. 

Od zúčastněných klubů máme informace, že byli s organizací turnaje spo-
kojeni. Vše proběhlo v naprostém pořádku. Jsem rád, že s organizací pomohli
mladí trenéři a rodiče, kteří jsou nedílnou součástí našeho klubu. Po sportovní
stránce měl turnaj také svou kvalitu. Naši se ve výsledkové listině také ne-
ztratili. Devět cenných kovů z deseti možných je opravdu skvělý výsledek“,
řekl trenér a vedoucí kaplického juda Libor Štěpánek.  

Domácí turnaj se kaplickým judistům
povedl 

Výstavu v kaplickém kině zahájí le-
gendární soutěžní jezdec Emil Triner
12. – 29. 3. 2023, Kino Kaplice
Rallye Český Krumlov zažije v letoš-
ním roce velký historický milník.
Jednu z nejstarších tuzemských spor-
tovních akcí čeká v květnu již 50.
ročník. Při příležitosti významného
jubilea připravil organizační tým ex-
pozici, která bude v březnu k vidění
ve výstavní síni Kina Kaplice.
Akce vypukne v neděli 12. března
vernisáží, kterou ve 14 hodin osobně
zahájí absolutní vítěz českokrumlov-
ské rallye z roku 2001 Emil Triner.
Bývalý tovární jezdec týmu Škoda
Motorsport a miláček tisícovek fanou-
šků je totiž ambasadorem 50. Rallye
Český Krumlov.
Výstava s názvem Půlstoletí Rallye
Český Krumlov nabídne plakáty, fo-
tografie a další historické artefakty s
tematikou jihočeské automobilové
soutěže, k vidění bude originální
kombinéza a další závodní vybavení
rekordmana v počtu absolutních tri-
umfů Romana Kresty či rozpisy a ví-
tězné poháry jeho navigátora Petra
Grosse. Expozice bude doplněna
ukázkou modelů soutěžních vozidel
ze sbírky kaplického příznivce rych-
lých kol Petra Danihlíka.
Součástí odpoledního programu ver-
nisáže výstavy bude ukázka skuteč-
ných závodních vozidel na
prostranství před kinem, autogrami-
áda Emila Trinera nebo závody rá-
diem řízených RC modelů, které
budou zdarma k dispozici pro
všechny příchozí návštěvníky.

Foto: Jaroslav Červ

Půlstoletí Rallye Český
Krumlov
Pavel Kacerovský

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 4. čísla 15.3.2023 

Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví.
Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  

tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz., jaroslava.vavrova@mesto-
kaplice.cz 

Redakční rada: Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Jana Kopúnová, Daniela
Wimmerová, Ing. Pavel Svoboda, Tomáš Ježek

Internetová verze: www.mestokaplice.cz  

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků a ne-
zodpovídá za gramatické a stylistické chyby přispěvovatelů.

Halové oblastní přebory přinesly kaplic-
kému tenisu několik velkých úspěchů
Sokol TK Kaplice



Dnes se v rámci ostrova Borneo
přesuneme z Brunei do Malajsie. Její
nejvýchodnější provincií je Sabah 
s hlavním městem Kota Kinabalu. 
Jakmile v této metropoli vylezete 
z letadla, uvítá vás vedro a vlhkost,
za které by se nemusela stydět
žádná velká prádelna. Hlavně v těch
prvních několika hodinách, než si

tělo zvykne, z vás pot leje doslova proudem. Ale to
všechno velice brzo přehluší úžasná asijská atmosféra,
všudypřítomný mumraj, úžasné tržnice plné potravin, 
z nichž velkou část vidíte poprvé v životě a srdeční Ma-
lajsijci všude kolem. Přesto mým hlavním důvodem náv-
štěvy provincie Sabah nejsou lidé, ale opice. Sídlí zde
totiž jedno z hlavních světových rehabilizačních center
pro orangutany SEPILOK. Hlavní snahou je zde záchrana
tohoto ohroženého druhu primátů, kteří jsou vybíjeni do-
morodými zemědělci jako škůdci jejich úrody, ale také
chytáni pašeráky a obchodníky se zvířaty. SEPILOK je 
v podstatě takový orangutaní sirotčinec, pečující o zra-
něné orangutany, nalezené na okolních banánových plan-

tážích nebo o mláďata, jejichž rodiče zahynuli a která by
bez jejich zasvěcení do praxe  života v pralese nepřežila.
Cílem centra je jejich uzdravení a citlivé navrácení

těchto jedinců zpátky do pralesa. Celý systém je založen
na tom, že po uzdravení se péče o tyto orangutany po-
stupně utlumuje, jsou pozvolna více a více včleněni do
pralesa a zmenšující se příděly stravy je pak nutí adap-
tovat se na volný život v přírodě. A právě tahle poslední
fáze jejich adaptace, kdy jsou orangutani vypuštěni do
volné přírody, ale je jim stále ještě poskytována omezená
strava 2x denně (hlavně banány), umožňuje tato jinak
velmi plachá zvířata zblízka pozorovat. Orangutani se
totiž akrobatickou cestou přes větve stromů stále ještě 
z pralesa vrací do té jeho části, kde jsou umístěny zá-
věsné plochy s krmením v přesné časy dopoledne i od-
poledne tak, jak jsou zvyklí z rezervace. A právě tohle
poskytuje návštěvníkům pralesa unikátní příležitost se-
tkání s nimi. Pakliže pracovníci rezervace usoudí, že jsou
jejich svěřenci naplno připraveni, nechají je už jen na po-
spas přírodě. A celý proces se opakuje s novými „cho-
vanci“. Jedná se zde skutečně o unikátní možnost
pozorovat tahle úžasná zvířata v jejich přirozeném pro-
středí.
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Postřehy z cest - pohlednice z Bornea - svět orangutanů
Ing. Jaroslav Tošner

Na trhu v Kota Kinabalu

Vodní město v Kota Kinabalu

Hurá zpátky do pralesa



V lednu zahájil spolek Hyalit další
semestr Akademie umění a kultury
(vzdělávání 3. věku) při ZUŠ Kaplice.
Prvním tématem nového cyklu byla

přednáška Moniky Slabihoudové a
Tomáše Rožbouta nazvaná Akor-
deon – Harmonika aneb Od Bacha
po Vlacha. A protože „akordeon“ se
v Čechách nazývá „tahací harmo-
nika“ a nálada při přednášce byla
skvělá, dovolila jsem si v názvu po-
užít „malou slovní hříčku“.
Akordeon, též tahací harmonika

(nástroj slangově zvaný dršťky nebo
zednický klavír) je oblíbený více-
hlasý dechový hudební nástroj, v
němž jsou zdrojem zvuku kovové,
dřevěné či plastové jazýčky, roze-
chvívané proudem vzduchu. Ten je
získáván pohybem měchu. Pro ovlá-
dání nástroje slouží dvě skupiny klá-
ves (tolik se dočteme ve Wikipedii).
Oba lektoři měli přednášku velmi

dobře připravenou. Skládala se z te-
oretické části, kde jsme se dozvěděli
něco z historie tohoto nástroje. Nej-
většího rozmachu se ale dočkal až v
19. století v Německu. Poznali jsme,
že existují rozličné druhy (klávesové,

knoflíkové), ale rozlišují se také podle
basů či rozsahu. A v poslední době
hudebníci užívají i akordeony elektro-
nické. Při přednášce byly využity také
ukázky, které lze najít na You Tube –
druhy akordeonů, rozdíl mezi levným
a drahým nástrojem, výroba ná-
stroje, ukázky z různých vystoupení
hráčů na akordeon.
Největší ale radost jsme ale měli,

když oba lektoři vzali do rukou akor-
deony a předvedli skvělou ukázku,
jak lze na tento nástroj různě zahrát.
Došlo i na společný zpěv.
Byl to skvělý začátek dalšího seme-

stru, který pro své „starší studenty“
již několik let pedagogové kaplické
ZUŠ připravují. Vybraná témata jsou
vždy velmi zajímavá a přednášky na
vysoké profesionální úrovni. Nutno
poznamenat, že se pokaždé na ně tě-
šíme, protože se dozvíme mnoho za-
jímavého. Také letošní start v podání
mladých pedagogů byl skvělý, plný
překvapivých informací, a především
naplněný láskou k hudbě.
Není proto divu, že už se všichni těší

na pokračování v březnu, které bude
věnováno dalšímu hudebnímu ná-
stroji, tentokrát kontrabasu.
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Koledníci Tříkrálové sbírky vybrali na Kaplicku rekordní
částku. Bude použita na humanitární účely. 
Letos se tradiční lednové sbírky v našem regionu Charity Kaplice zapojilo téměř sto padesát koledníků,

padesát vedoucích skupin a dalších dobrovolníků. Všem společně se po-
dařilo vybrat částku 559 672,- korun. 

Tříkrálová sbírka i u nás v regionu ukazuje, že společnosti není lhostejné, 
i v tak nelehké době, pomáhat druhým. “Vážíme si podpory všech, kteří přispěli,
i těch kteří se aktivně zapojili. Výtěžek letošní sbírky použijeme na zkvalitnění
sociálních služeb Charity, humanitární pomoc a pomoc osobám v krizi.” říká ředi-
telka Charity Kaplice Ivana Žáčková. 

Jen loni se z vybraných peněz (242 322,- Kč) podařilo podpořit zdravotně znevý-
hodněnou dívku a zajistit jí pobyt v rehabilitačním centru Arpida, jedna z dalších
pomocí byla podpora nadaných dětí sociálně slabé rodiny ve Farnosti Velešín, část
peněz putovala do krizového fondu Farnosti Kaplice a na zkvalitnění našich soci-
álních.

Doba je zlá, mnoho
nezbytných věcí
(předmětů denní
spotřeby a služeb)
zdražuje a lidí, kteří
se dostávají do kri-

zových životních situací, přibývá. Charita tuto situaci sle-
duje a namíří svou pomoc na čím dál větší skupinu
obyvatel ohrožených chudobou. Zatím historicky nej-
vyšší výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky Charita Kaplice
využije na další zkvalitňování nejen sociálních služeb, je-
jich rozvoj a pomoc lidem zasaženým krizovou situací.
Například bude podle ředitelky Žáčkové doplňovat hu-
manitární sklad 
s čistícími prostředky, lopatami a dalšími potřebnými
materiály, ty tak budou kdykoliv připraveny 
v případě náhlých živelných katastrof. Mimo jiné se z vy-
braných peněz doplní i zázemí pro půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledo-
vání se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků v celé republice.

Harmonické dopoledne
Daniela Wimmerová, spolek Hyalit

TJ Cíl Kaplice

Program na měsíc březen 2023

7.3.2023           
Z Dluhoště do Benešova nad Č.
11 km  
Trasa: Dluhoště - Hartunkov - 
Mezilesí - Benešov nad Černou
autobus ve 13:15                                                                                                                               

14.3.2023            
Z Jenína do Rožmberka nad 
Vltavou, 7 km
Autobusem od pomníku v  11:00 
do Jenína
Trasa: Jenín - po červené - Rožm-        
berk nad Vltavou
autobus v 15:25 

21.3.2023                             
Jaro na Louzku, 14 km
Odchod z parku v 9:00 - Šumav
skou  ulicí - Ješkov - Louzek a zpět
Zámeček - Kaplice                

28.3.2023                            
Granátník, 9 km
Auobusem od školy v 8:20 do 
Českého Krumlova
Trasa: Český Krumlov - Nový Dvůr       
po cyklo 1169 - po modřé - Český
Krumlov
autobus ve 12:45



Po šestnácti letech úspěšného fungování Charita Kaplice 
rozšiřuje své působení na celý okres Český Krumlov. 
Změní se jméno na Charita Český Krumlov, ale sídlo a veškeré služby provozované v Kaplici zůstávají
jako doposud. Více v rozhovoru s ředitelkou Ivanou Žáčkovou. 

V Charitě Kaplice působíte víc než deset let. Co považujete za svůj největší úspěch? 
Podařilo se nám zřídit nové Nízkoprahové zařízení v Dolním Dvořišti, které se aktivně věnuje dětem a mládeži v ne-

příznivé sociální situaci. Převzali jsme od města Kaplice dvě střediska sociál-
ních služeb, což je víc než sedm desítek klientů. Zvládli jsme velmi rychle
reagovat při povodních v roce 2012. Naši pracovníci byli na místech hned po
hasičích a pro postižené zařídili bleskovou humanitární i finanční pomoc. 

Co všechno Charita Kaplice v současné době dělá a má na starost? 
Poskytujeme sociální služby terénní i ambulantní formou. Provozujeme tři Níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež. V Kaplici, ve Velešíně a v Dolním Dvo-
řišti. Pro zdravotně znevýhodněné dospělé obyvatele máme otevřené
ambulantní zařízení na poskytování sociální rehabilitace. Což děláme i terénní
formou. Máme Charitní pečovatelskou službu pro seniory, půjčovnu kompen-
začních pomůcek, sklad prostředků pro rychlou humanitární pomoc a organi-
zujeme vzdělávací, osvětovou, rozvojovou nebo sbírkovou činnost. Navíc jsme
připraveni rychle reagovat při mimořádných situacích. 

Jak se změní působení s přejmenováním organizace na Charita Český
Krumlov? 
Všechno, co jsem zmínila v předchozí odpovědi zůstane na Kaplicku beze
změny zachováno. Některé aktivity, například sbírkovou a humanitární činnost
nebo terénní formu sociální rehabilitace, už několik let zajišťujeme pro celý
okres Český Krumlov. Změna názvu je pouze formální záležitost, abychom do
budoucna zpřehlednili působení charity v rámci českokrumlovského vikariátu
a připravili se tak na postupné rozšiřování služeb.

Jak vypadá spolupráce Charity Kaplice a radnice?
Město je naším nejbližším partnerem a jsem přesvědčena, že to tak zůstane i nadále. Spolupracujeme hned v několika
úrovních zejména v sociální oblasti. Je to logické spojení, které přináší prospěch hlavně obyvatelům Kaplicka. A znovu
bych ráda zdůraznila, že se změnou názvu se rozsah a objem našich služeb nezmění. 

Společnost

Pozvánka spolku ,,Svépomoc”
Spolek seniorů ,, SVÉPOMOC” v Kaplicic začal Norý rok 2023
několika změnami. Ta úplně nejdůležitější je, že se ze starých
prostor klubu na Českobudějovické ulici budeme stěhovat.
Byli  jsme  vyzváni  k  diskusi  s  vedením  města  a  domluvili
jsme  se  asi  ke  spokojenosti  všech  na  spolupráci  a  po
provedení  menších  úprav  se  teda  budeme  stěhovat  do
spolkovny  na  Linecké  ulici,  která  je  hezčí,  nová  a  dobře
vybavená.
Ve  starých  prostorech  jsme  uspořádali  Vánoční  večírek,

který  se  všem  našim  členům  mc  líbil.  Pozvali  jsme  pana
Jana  Hynka  z  Hrdějovic.  Je  to  muzikant  a  protože  naši
harmonikáři  nám  hrají  celý  rok,  chtěli  jsme,  aby  se  ales-
poň  jednou  v  roce  mohli  pobavit  i  oni.  Tenkrát  vznikla
myšlenka  uspořádat  jak  bývalo  zvykem  před  pandemií  ta-
neční  zábavu  při  příležitosti  Mezinárodního  dne  žen  8.3.
Víme,  že  tento  den  si  všechny  naše  maminky,  babičky,
tetičky,    zaslouží  trochu  pozornosti  a  projev  úcty.
Zveme  proto  všechny  seniory,  ale  i  ty  mladší  ročníky,

aby  přišli  na  taneční  zábavu  ve  středu  8.3.2023.  Rádi
Vás  všechny  přivítáme.
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Pozvánka na ekumenický večer v
Kaplické Arše - Pohorská ul. 865
Kdy: 4.3.2023 od 18:30
Host: Dr. Erna Putz, rakouská autorka
knihy „Sedlák proti Hitlerovi“ 
Kniha podává barvitý životní příběh rakouského sed-
láka, který odmítl službu v nacistické armádě. Intimní
příběh pojednává o síle nutné k odporu a o odvaze,
kterou potřebuje člověk pro to, aby si udržel čest vůči
světu, který jeho důvodům nerozumí. Franz Jäger-
stätter byl blahořečen v roce 2007, ještě za života
své ženy a tří dcer. Na motivy jeho života natočil v
roce 2019 americký režisér Terence Malick film
„Skrytý život“, který získal cenu ekumenické poroty
na festivalu v Cannes.
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Řada obyvatel Kaplice si všimla, že jejich oblíbené re-use
centrum Kabinet Kaplice v ulici Dlouhá je od ledna za-
vřené. Rádi bychom vám tedy přinesli novinky, co se za
zavřenými dveřmi děje a kdy se opět otevřou pro veřej-
nost.

V tuto chvíli tým Kabinetu připravuje novou podobu pro-
vozu. Nejde ale jen o úpravy prostoru, ale hlavně o nový
užitek, který by měl Kaplici a jejím obyvatelům přinášet.
Zeptali jsme se tedy vedoucí Kabinetu Kaplice Jany Hře-
becké, co pro nás chystá.

Na dveřích Kabinetu píšete, že chystáte novou pro-
vozovnu, na co se tedy mohou obyvatelé Kaplice
těšit?
V prostorách Kabinetu v ulici Dlouhá vznikne komunitní
centrum, které bude otevřené pro všechny, kteří stojí 
o společné setkávání, pořádání komunitních akcí a vzá-
jemné propojování. Hlavní zaměření máme na rodiny 
s dětmi od narození do 15 let. 

To zní zajímavě. A proč se zaměřujete právě na ro-
diny?
Už v minulém roce tvořily rodiny velkou část našich kli-
entů re-use centra. Já teď hodně chodím po Kaplici a po-
vídám si s lidmi, co by potřebovali. Také s nimi
komunikuji na Facebooku ve skupině Kapličáci. A opako-
vaně se mi vrací, že rodiny v Kaplici potřebují zázemí pro
setkávání, které jim v tuto chvíli velmi chybí.
A také osobně velmi věřím tomu, že rodiny, které se pro-
pojují, vzájemně si pomáhají a mají pevné vazby na své
okolí, jsou pak samy silnější a lépe se jim žije. 

Vychází to i z vaší osobní zkušenosti?
Samozřejmě. S manželem a dvěma syny jsme se pře-
stěhovali před dvěma lety ke Kaplici a najít si tu nové

kamarády byla naše priorita od začátku. Před rokem se
nám ještě narodilo miminko, tak i postupně poznávám,
jak málo aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi tu je. Pro-
pojovat se s místními rodinami se nám docela daří. Po-
stupně jsme poznali spoustu milých lidí, kteří nás přijali
s otevřenou náručí. Můžeme si tak vypomáhat s vozením
dětí na kroužky, měníme dobroty ze zahrádek, oblečení,
ze kterého děti vyrostou posíláme dál, hlídáme si nav-
zájem děti apod. Bez komunity by byl náš život mnohem
těžší.  

Komunita je pro vás tedy důležitá. Jaké aktivity
chcete nabídnout kaplické komunitě v rámci Kabi-
netu?
V dopoledních hodinách chceme nabídnout prostor, kde
se mohou ženy s malými děti scházet, děti si mohou po-
hrát, ženy si mohou dát kávu nebo čaj a probrat své ra-
dosti i starosti. 
Také bychom rádi v prostoru nabídli klidné místo pro
práci, kde si může člověk vyřídit maily, odpracovat, co
potřebuje na počítači. Tato služba je myšlená hlavně pro
lidi, kteří využívají home office, nebo jsou OSVČ. Mohou
to být rodiče malých dětí, kteří třeba nemají doma do-
statek klidu pro práci, nebo obyvatelé okolních vesnic,
kteří dovezou děti do Kaplice do školy a rádi by strávili
pár hodin prací a ne řízením auta tam a zpět. Ve větších
městech je tato služba “coworkingu” zcela běžná a vy-
hledávaná, protože nabízí nejen klid na práci, ale také
možnost potkat další zajímavé lidi, nad kávou se spolu
poznat a třeba i navázat spolupráci. 

pokračování příště

Nové komunitní centrum v Kaplici připravuje otevření



1.Zahájení, schválení programu
Hlasování o programu jednání rady města. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

2. Žádosti
Rada města Kaplice schvaluje pronájem pozemku p.č. 155/44

o výměře 83 m² v k.ú. Žďár u Kaplice xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx, za
účelem uložení dřeva. Pronájem se schvaluje na dobu určitou, a to od
10.01.2023 do 31.12.2023, výše nájemného 10,00 Kč/m²/rok. Rada
města pověřuje starostu města podepsáním nájemní smlouvy.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice schvaluje propachtování pozemku p.č. 554,
díl 6 o výměře 169 m² v k.ú. Kaplice, xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx, za
účelem zřízení zahrádky. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše
pachtovného 10,00 Kč/m²/rok. Rada města pověřuje starostu města po-
depsáním pachtovní smlouvy.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
části vybavení – florbalové mantinely, umístěné v budově sportovní haly
v Kaplici, ul. Bělidlo, stojící na pozemcích p.č. 1573/2 a 1573/3, jejichž
součástí je stavba čp. 642, k.ú. Kaplice, za účelem umístění samolepící
reklamy. Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného 1,00
Kč/rok.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice souhlasí s umístěním sídla pobočného
spolku – Český zahrádkářský svaz, z.s., ZO OSADA MEZILESÍ – SUCHÝ
VRCH na adrese Kostelní čp. 126, Kaplice.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice souhlasí ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, s přijetím nepeněžního daru – 20 ks počítačů od společnosti HAUSER
spol. s r.o., IČ 14500051, se sídlem Kamarytova 2848/2, České Budějo-
vice pro Základní školu Kaplice, Fantova 446, IČ 00583634 a pověřuje ře-
ditele základní školy podpisem darovací smlouvy.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Rada města Kaplice souhlasí s čerpáním částky v maximální
výši 200.000,00 Kč z rezervního fondu Základní školy Kaplice, Školní 226,
IČ 00583669 na překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady a výnosy.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice souhlasí s podnájmem nebytových prostor
v Kaplici, ul. Náměstí čp. 41, jejichž nájemcem je Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČ 75050081, společnosti
AML production s.r.o., IČ 14292785, se sídlem Českobudějovická 312,
Kaplice, za účelem pořádání diskoték dne 21.01.2023 a 07.04.2023 a po-
bočným spolkům SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár, IČ 65025105,
se sídlem Žďár 26, Kaplice + SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hube-
nov, IČ 65024621, se sídlem Hubenov 31, Kaplice za účelem pořádání
masopustní veselice dne 11.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice schvaluje dle Obecně závazné vyhlášky
města Kaplice č. 1/2015 o některých omezujících opatřeních k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku výjimku městu Kaplice – Kul-
turnímu a informačnímu centru Kaplice, IČ 00245941, i jiným subjektům
pořádajícím v sále kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305, před
kulturním domem – pozemek p.č. 386/1 k.ú. Kaplice, v městském parku
v Kaplici – pozemek pč. 1399 k.ú. Kaplice, na Náměstí v Kaplici – pozemek
p.č. 20, v areálu sportovního areálu na Bělidle – pozemek p.č. 1590/1,
hudební produkce při příležitosti konání kulturních akcí od 13. ledna do
30. prosince 2023, v době od 22:00 h do 02:00 h následujícího dne. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice schvaluje dle Obecně závazné vyhlášky
města Kaplice č. 1/2015 o některých omezujících opatřeních k zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku výjimku Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti Kaplice, Pohorská 86, IČ 75050081,
i jiným subjektům pořádajícím v provozovně „SLOVANSKÝ DŮM“, Náměstí
čp. 41, Kaplice hudební produkce při příležitosti konání kulturních akcí od
13. ledna do 30. prosince 2023, v době od 22:00 h do 02:00 h následu-
jícího dne. V případě narušování veřejného pořádku v době nočního klidu
bude výjimka radou města odejmuta.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

3. Schválení směrnice č. 1/2023 o přenechání bytů do nájmu v Ka-
plici

Rada města Kaplice schvaluje směrnici č. 1/2023 o přenechání
bytů do nájmu v Kaplici s účinností od 9. ledna 2023 tak, jak byla před-
ložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

4. Bytové záležitosti
Rada města Kaplice schvaluje přenechání bytu č. 1 o velikosti

3+1 v Kaplici, ul. Linecká čp. 217 do nájmu xxx x xxx xxxx, bytem xxx
xx, xxxx, na dobu určitou od 01.02.2023 do 30.04.2023 s podmínkou slo-
žení jistoty 3měsíčního základního nájemného ve výši 21.039,00 Kč 
a s výší nájemného 70,00 Kč/m²/měsíc. V případě, že jistota nebude slo-
žena na účet města nebo dojde k odmítnutí zájemce o byt, schvaluje rada
města přenechat uvedený byt do nájmu xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx za

stejných podmínek.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice schvaluje přenechání bytu č. 3 o velikosti
2+0 v Kaplici, ul. Dlouhá čp. 158 do nájmu xxx xxxx, bytem Na xxx čp.
xx, xxxx a xxx xxxx, bytem xxx xx, na dobu určitou od 01.02.2023 do
30.04.2023 s podmínkou složení jistoty 3měsíčního základního nájem-
ného ve výši 8.712,00 Kč a s výší nájemného 70,00 Kč/m²/měsíc. V pří-
padě, že jistota nebude složena na účet města nebo dojde k odmítnutí
zájemce o byt, schvaluje rada města přenechat uvedený byt do nájmu
xxx xxxx, bytem xxx xxx, xxx za stejných podmínek.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města na základě předloženého návrhu schvaluje přene-
chání do nájmu byt č. 5 o velikosti 2+0,  výměře 46,54 m², v Domě s pe-
čovatelskou službou v Blansku, xxx xxxx, bytem xxx xx, xxxx, na dobu
určitou od 01.02.2023 do 30.06.2023. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Rada města Kaplice schvaluje zvýšení nájemného na ubytovnách v Kaplici,
Gen. Fanty čp. 426 a Českobudějovická čp. 31 na 7.000,00
Kč/lůžko/měsíc a 250,00 Kč/lůžko/noc s platností od 01.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města schvaluje cenu nájemného z bytů v majetku města
Kaplice ve výši 85,00 Kč/m² s platností od 10.01.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice zamítá žádost xxx xxxx, bytem xxx xx, xxx
o slevu na nájmu z pronájmu bytu č. 3.
PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

5.Majetkové záležitosti
Rada města Kaplice schvaluje realizaci pořízení software Kofax

Express dle cenové nabídky od společnosti RICOH Czech Republic s.r.o.,
IČ 48117820, se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha, ve výši 70.950,00 Kč
bez DPH a pověřuje tajemníka MěÚ Kaplice podpisem závazné objed-
návky.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje realizaci upgrade a rozšíření
funkcionalit systému Indentity Management dle cenové nabídky od spo-
lečnosti AUTOCONT a.s., IČ 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34,
Ostrava, ve výši 336.900,00 Kč bez DPH a pověřuje tajemníka MěÚ Kap-
lice podpisem závazné objednávky.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

Rada města Kaplice pověřuje tajemníka MěÚ Kaplice přípravou
zadání pro zaslání cenových nabídek na dodání řešení Microsoft Office 365
Business a Antispamu, včetně zaškolení zaměstnanců, implementace a
oslovením tří dodavatelů, jejichž nabídky budou posouzeny Radou města
Kaplice.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice bere na vědomí tabulku výměr honebních
pozemků ve vlastnictví města Kaplice k datu 31.12.2022 v jednotlivých
honebních společenstvech a pověřuje Odbor ekonomiky MěÚ Kaplice vy-
účtovat honebním společenstvům členský podíl na čistém výtěžku.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace pro rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Kaplice,
Školní 226 s tím, že bude v PD řešeno uspořádání kuchyně i pro přípravu
dietních pokrmů pro děti s potravinovou intolerancí, od společnosti SJ
PROJEKT s.r.o., IČ 07093543, se sídlem Malé Podolí 134, Kunžak, za cenu
590.000,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku MěÚ
Kaplice podepsáním závazné objednávky. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice souhlasí s ukončením Smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí čp. 45, uzavřené mezi městem
Kaplice a společností BUFET U MĚSTA KAPLICE s.r.o., IČ 28120345, se
sídlem Náměstí 45, Kaplice, dohodou k 10.01.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice po projednání doporučuje Zastupitelstvu
města Kaplice zamítnout koupi stavby nepodléhající zápisu do katastru
nemovitostí a majetku souvisejícím se stavbou hráze na pozemku p.č.
1880/1 v k.ú.  Kaplice za cenu 1.090.000,00 Kč.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení smluv
Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/L/2023 na

těžbu dřeva v lesích města Kaplice „Mýtní úmyslná a nahodilá těžba 2023“
mezi městem Kaplice a Romanem Dvořákem, IČ 65029399, se sídlem Po-
řešín 75, s cenami díla: 500,00 Kč/m3 bez DPH v porostu 70E13, 700,00
Kč/m³ bez DPH v porostu 81B10 a 500,00 Kč/m³ za zpracování nahodilé
těžby a dobou realizace díla leden – prosinec 2023 tak, jak byla předlo-
žena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/L/2023 na těžbu
dřeva v lesích města Kaplice „Předmýtní úmyslná a nahodilá těžba 2023
(spoluvlastnictví)“ mezi městem Kaplice a společností Městské lesy Volary
s.r.o., IČ 25185080, se sídlem V Kasárnách 645, Volary, s cenou díla
800,00 Kč/m3 bez DPH a s dobou realizace díla leden – únor 2023 tak,
jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

VÝPIS Z USNESENÍ
5. schůze Rady města Kaplice konané dne 9. ledna 2023 
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Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 1 a Dohodu o narov-
nání ke Smlouvě o dílo „Oprava nebytových prostor čp. 45“ a mezi měs-
tem Kaplice a společností VIDOX s.r.o., IČ 25160168, se sídlem U Poráků
511, Český Krumlov, jehož předmětem je snížení ceny díla dle změnového
listu včetně položkového rozpočtu ve výši 195.150,96 Kč bez DPH tak,
jak byl předložen. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/2494/22 reg. č. 481-037/22 na realizaci programu „MY V TOM
JIHOČECHY NENECHÁME II“ mezi Jihočeským krajem, IČ 70890650, se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako „poskytova-
tel“) a městem Kaplice (jako „příjemce“) ve výši 1.272.000,00 Kč tak, jak
byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene slu-
žebnosti stezky a cesty na pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Pořešín, obec Kaplice,
ve vlastnictví města Kaplice, mezi městem Kaplice (jako „povinný“) a xxx
xxxx, bytem xxx xx (jako „oprávněná“), za jednorázovou úplatu ve výši
1.600,00 Kč bez DPH (veškeré náklady spojené s realizací této smlouvy
a vkladem práva služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněná 
z věcného břemene) tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. CB-014330075622/001-DVK mezi městem Kaplice a společností
EG.D, a.s., IČ 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Brno, spočívající v
umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemek města
Kaplice p.č. 1888/1 v k.ú. Kaplice za jednorázovou úplatu ve výši
2.000,00 Kč bez DPH, v rámci stavební akce s názvem „Kaplice K/1889/4
- NN“ tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu č. CB-
001030075087/001-ASE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Kaplice a společností EG.D, a.s., IČ 28085400, se sídlem
Lidická 1873/36, Brno, spočívající v umístění distribuční soustavy – ka-
belové vedení NN na pozemky města Kaplice p.č. 1677/140 a 1677/142
vše v k.ú. Kaplice za jednorázovou úplatu ve výši 22.800,00 Kč bez DPH,
v rámci stavební akce s názvem „Kaplice ZTV K Zámečku, 6 OM - NN“
tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje aktualizaci Pojistné smlouvy 
č. 8508809916 – Pojištění lesů na rok 2023 mezi městem Kaplice a spo-
lečností Generali Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem Spálená
75/16, Praha, s výší pojistného 186.190,00 Kč tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje aktualizaci Pojistné smlouvy 
č. 8067476019 – pojištění majetku města Kaplice s celkovou výší poji-
stného 528.192,00 Kč, na období 01.03.2023–29.02.2024 a pověřuje sta-
rostu města podpisem Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 8067476019
mezi městem Kaplice a společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu
ČSOB, IČ 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Před-
městí, Pardubice.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 01/2023 na
krátkodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp.
305 mezi městem Kaplice a Lucií Dračkovou, IČ 00707147, se sídlem
Vodní 383, Konice, za účelem pořádání divadelního představení „Na Vá-
noce budu gay“ dne 31.05.2023 tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Licenční smlouvu o veřejném
provozování č. VP_2022_206008 mezi městem Kaplice a spolkem OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997,
se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 – Bubeneč, se sjednanou autor-
skou odměnou ve výši 800,00 Kč bez DPH tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

7.Schválení nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2016 – o pla-
ceném stání silničních motorových vozidel

Rada města Kaplice vydává nařízení, kterým se zrušuje nařízení
města Kaplice č. 1/2016 – o placeném stání silničních motorových vozidel
s účinností od 01.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

8.Schválení nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 2/2016 – pra-
vidla pro povolen
í zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele ZTP, ZTP/P

Rada města Kaplice vydává nařízení, kterým se zrušuje nařízení
města Kaplice č. 2/2016 – pravidla pro povolení zřízení vyhrazeného par-
kovacího místa pro držitele ZTP (zvlášť těžké postižení), ZTP/P (zvlášť
těžké postižení s průvodcem) s účinností od 01.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

9.Schválení nařízení, kterým se zrušuje nařízení ze dne
19.07.2012 stanovující výši úhrad za některé úkony MěP

Rada města Kaplice vydává nařízení, kterým se zrušuje nařízení
města Kaplice ze dne 19.07.2012 stanovující výši úhrad za některé úkony
Městské policie s účinností od 01.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

10. Schválení nařízení o placeném stání silničních motorových vo-
zidel

Rada města Kaplice vydává nařízení města Kaplice – o place-
ném stání silničních motorových vozidel s účinností od 01.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

11. Schválení ceníku provozu parkování ve městě Kaplice

Rada města Kaplice schvaluje Ceník provozu parkování ve
městě Kaplice s účinností od 01.02.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

12. Stanovení práva užívání závěsného odznaku se státním zna-
kem

Rada města Kaplice dle § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje právo užívat závěsný
odznak se státním znakem při významných příležitostech a občanských
obřadech místostarostům města Václavu Mikešovi a Ing. Pavlu Svobodovi
a členům zastupitelstva Mgr. Liboru Lukšovi, Mgr. Josefu Svitákovi a Mgr.
Pavlu Talířovi. 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

13. Různé, rozprava
•Žádost města Kaplice o poskytnutí poradenství

Rada města Kaplice pověřuje starostu města podáním žádosti města Kap-
lice o poskytnutí poradenství na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 

Rozprava:
V. Mikeš informoval členy rady o připravované protipovodňové úpravě No-
vodomského potoka a dále o nutnosti navýšení rozpočtu města z důvodu
pořízení vybavení nové sportovní haly na Bělidle.

Přítomni: Radek Ježek, DiS., Václav Mikeš, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jan
Cinádr, Tomáš Ježek, Václav Mocek, Mgr. Josef Sviták a Ing. Lukáš Bodnár,
tajemník MěÚ

1. Zahájení, schválení programu
Hlasování o programu jednání rady města. 
PRO: R. Ježek, DiS., V. Mikeš, Ing. Svoboda, Mgr. Cinádr, T. Ježek, 
V. Mocek, Mgr. Sviták 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

2. Žádosti
Rada města Kaplice schvaluje pronájem části vybavení – flor-

balové mantinely, umístěné v budově sportovní haly v Kaplici, ul. Bělidlo,
stojící na pozemcích p.č. 1573/2 a 1573/3, jejichž součástí je stavba čp.
642, k.ú. Kaplice, spolku Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice z.s., flor-
balový oddíl FBC Kaplice, IČ 15789888, se sídlem Bělidlo 111, Kaplice, za
účelem umístění samolepící reklamy. Pronájem se schvaluje na dobu ne-
určitou, výše nájemného 1,00 Kč/rok. Rada města pověřuje starostu
města podepsáním nájemní smlouvy.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice schvaluje zveřejnění záměru propachtování
části pozemku p.č. 1828/1 o výměře 35 m² v k.ú. Mostky, za účelem zří-
zení předzahrádky. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtov-
ného 10,00 Kč/m²/rok.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města Kaplice zamítá zveřejnění záměru propachtování
části pozemku p.č. 167/2 o výměře 200 m² v k.ú. Kaplice, za účelem zří-
zení zahrádky. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru propachtování po-
zemků p.č. 1590/1 o výměře 24400 m² a p.č. 1590/2 o výměře 131 m²,
jehož součástí je stavba bez čp. (sportovní areál s vodní plochou), vše v
k.ú. Kaplice za účelem provozování sportovního areálu s vodní plochou a
s ním spojených služeb. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pach-
tovného 1.000,00 Kč/rok + náklady spojené s provozem (elektrická ener-
gie, voda).
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  

Rada města Kaplice odkládá rozhodnutí k žádosti společnosti
ČK motorsport s.r.o., IČ 26102811 o souhlas s využitím místních komu-
nikací v Kaplici za účelem konání mezinárodní setinové rallye klasických
a sportovních vozidel XIV. South Bohemia Classic s tím, že žadatel upřesní
program akce.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice odkládá rozhodnutí k žádosti spolku ÚAMK
Automotoklub Rallye Český Krumlov, IČ 46621547 a společnosti ČK mo-
torsport s.r.o., IČ 26102811 o povolení krátkodobé uzavírky a zvláštního
užívání komunikací v souvislosti s konáním 50. Rallye Český Krumlov
2023 s tím, že žadatel upřesní 
program akce.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Od 28.08.2023 budou všechny mateřské školy v plném provozu.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice souhlasí se zapojením Základní školy Kap-
lice, Školní 226, IČ 00583669, do výzvy „Výzva č. 02_22_002 - Šablony
pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem pro-
jektu „OP JAK pro ZŠ Školní“.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice souhlasí ve smyslu zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 80.000,00
Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., IČ 29005469, se
sídlem Evropská 2690/17, Praha, pro Základní školu Kaplice, Fantova 446,
IČ 00583634, na úhradu nákladů spojených s podporou vzdělávání, zlep-
šování kvality výuky a prostředí na základní škole a pověřuje ředitele zá-
kladní školy podpisem smlouvy o poskytnutí daru.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

VÝPIS Z USNESENÍ ze 6. schůze Rady
města Kaplice konané dne 30. ledna
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Rada města Kaplice souhlasí s čerpáním částky 39.249,08 Kč 
z rezervního fondu Mateřské školy Kaplice, Nové domky 643, IČ
07537328, na pokrytí ztráty organizace v souvislosti s vyřazením ne-
funkční myčky nádobí.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice po projednání konstatuje, že se nepřipojí 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.03.2023.
PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1

Rada města Kaplice schvaluje poskytnutí peněžního daru ve
výši 10.000,00 Kč společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČ
26095149, se sídlem Nemocniční 429, Č. Krumlov, na podporu soutěže
„Medik roku 2023“ a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města schvaluje bezplatný pronájem sálu kulturního
domu v Kaplici dne 08.03.2023 v době od 14:00 h do 20:00 h spolku Zá-
jmové sdružení důchodců Svépomoc, Kaplice, IČ 45010251, za účelem
pořádání taneční zábavy pro seniory při příležitosti MDŽ. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Bytové záležitosti
Rada města Kaplice schvaluje přenechání bytů v Kaplici do

nájmu na dobu určitou s kaucí.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice pověřuje sociální komisi projednáním sta-
novení ceny nájemného z bytů v majetku města Kaplice v domech s pe-
čovatelskou službou v Kaplici a Blansku.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice stanovuje nájemné na ubytovnách v Ka-
plici, Gen. Fanty čp. 426 a Českobudějovická čp. 31:

7.000,00 Kč/lůžko/měsíc při obsazenosti pokoje jedním ubytovaným;
4.000,00 Kč/lůžko/měsíc při obsazenosti pokoje dvěma ubytovanými. 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Rada města Kaplice schvaluje žádost xxx xxxx, bytem xxxx

xxx, Kaplice o vyjmutí sklepních prostor z nájemní smlouvy uzavřené dne
04.11.2019.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

4. Majetkové záležitosti
Rada města Kaplice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu

části nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí, stojících na pozemku p.č.
185, jehož součástí je stavba čp. 45, k.ú. Kaplice, celková výměra 220,40
m² (včetně chlazeného skladu, skladovacích prostor, sociálního zařízení
pro zaměstnance a kompletního nového vybavení kuchyně) – do
10.01.2023 BUFET U MĚSTA KAPLICE. Pronájem se schvaluje na dobu ne-
určitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného z pro-
nájmu nebytových prostor. 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice zamítá pro rok 2023 zvýšení nájemného 
z pronájmu nebytových prostor o inflaci vyhlášenou Českým statistickým
úřadem ve výši 15,1 %.
PRO: 4, PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 2, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje prodloužení výkonu činnosti ob-
časného technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Do-
končení stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu chráněného
bydlení – Kaplice čp. 45“ u společnosti DT engineering s.r.o., IČ
08743002, se sídlem Dolní 127, Nové Homole, ve výši 100.000,00 Kč bez
DPH a pověřuje vedoucí Odboru ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem zá-
vazné objednávky.
PRO: 4, PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 2, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje cenovou nabídku na pořízení vy-
bavení zubní ordinace od společnosti FÉNIX DENTAL, s.r.o., IČ 25673173,
se sídlem U Pekařky 484/1A, Praha, ve výši 1.385.042,00 Kč bez DPH
(1.675.900,00 Kč včetně DPH) a pověřuje vedoucího Odboru správy ma-
jetku MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky.
PRO: 6 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 1

5. Schválení smluv
Rada města Kaplice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-

mene č. 2016C22/33 mezi Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774,
se sídlem Husinecká 1024/11A, Praha (jako „povinný“), městem Kaplice
(jako „oprávněný“) a příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha (jako „investor“),
spočívající v umístění vodovodního zařízení – SO 332 – Přeložka vodovodu
v km 162,940, na pozemek města Kaplice p.č. KN 1113/5 v k.ú. Žďár 
u Kaplice, v rámci stavební akce s názvem „D3 0312/I Kaplice nádraží -
Nažidla“ tak, jak byla předložena. 
PRO: 6 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě
č. 8067476019 – pojištění majetku města Kaplice mezi městem Kaplice
a společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306,
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, Pardubice, s výší
pojistného 528.191,00 Kč/rok tak, jak byl předložen.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice bere na vědomí, že k 01.07.2022 dochází
v souladu se zákonem k přechodu nájemního práva vyplývajícího ze 
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30.09.2013 uzavřené mezi městem

Kaplice, IČ 00245941 (jako „pronajímatelem“) a společností Ipema spol.
s r.o., IČ 15789535 (jako „nájemcem“), na společnost Chleba se solí s.r.o.,
IČ 28101693, se sídlem Lesní kolonie 245, Včelná, která je právním ná-
stupcem ve všech věcech týkajících se uvedené smlouvy o pronájmu po-
zemku a přebírá veškerá práva a závazky z této nájemní smlouvy
vyplývající. Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 1ke smlouvě o
nájmu pozemku p.č. 23/1 v k.ú. Kaplice ze dne 30.09.2013 mezi městem
Kaplice s společností Chleba se solí s.r.o., IČ 28101693, se sídlem Lesní
kolonie 245, Včelná tak, jak byl předložen.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o pachtu nemovitých věcí č. KA-K/10/2019 –  pozemek p.č. 837/1 o vý-
měře 467 m² v k.ú. Kaplice, mezi městem Kaplice a xxx xxxxx, bytem
xxxx xxx, Kaplice, jehož předmětem je změna nacionálů pachtýřů tak,
jak byl předložen.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje Dodatek č. 1  ke smlouvě 
o pachtu nemovitých věcí č. KA-M/11/2019 –  část pozemku p.č. 870, díl
1, o výměře 70 m² v k.ú. Kaplice, mezi městem Kaplice a xxx xxxx,
bytem xxxx xxx, Kaplice, jehož předmětem je změna nacionálů pachtýře
tak, jak byl předložen.
PRO: 6 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje Servisní smlouvu 
č. 00923/22/300 (RICOH SP 4520DN, výrobní číslo T585HC00876) mezi
městem Kaplice a společností RICOH Czech Republic s.r.o., IČ 48117820,
se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha tak, jak byla předložena.
PRO: R. 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 02/2023 na
krátkodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp.
305 mezi městem Kaplice a společností FK Spartak Kaplice, s.r.o., IČ
26019221, se sídlem Bělidlo 111, Kaplice, za účelem pořádání maškarního
plesu dne 25.02.2023 tak, jak byla předložena.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 1

Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 03/2023 na
krátkodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp.
305 mezi městem Kaplice a společností AML production s.r.o., IČ
14292785, se sídlem Českobudějovická 312, Kaplice, za účelem pořádání
společenské akce „Retro Valentýn“ dne 04.02.2023 tak, jak byla předlo-
žena.
PRO: R. 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Rada města Kaplice schvaluje Nájemní smlouvu č. 04/2023 na
krátkodobý pronájem prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp.
305 mezi městem Kaplice a společností Ella company s.r.o., IČ 07273983,
se sídlem Sedlce 91, Svatý Jan nad Malší, za účelem pořádání tanečních
kurzů v termínech 17.02., 24.02., 03.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04.,
28.04., 29.04. tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města schvaluje Smlouvu o vystoupení č. 012/03/2023
hudební skupiny BALAGE BAND feat. TEREZA na akci MUZIKANTSKÝ
PLES, dne 18.02.2023, za cenu 48.000,00 Kč bez DPH, mezi městem
Kaplice a agenturou LEV – Luboš Vilas, IČ 15298442, se sídlem Albíny
Hochové 490/12, Praha tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Rada města schvaluje Příkazní smlouvu na úplatné zajištění re-
klamních služeb na kulturní akci „Dětský maškarní karneval“, dne
12.02.2023, v kulturním domě v Kaplice, ve výši 30.000,00 Kč bez DPH
mezi společností TIP TRADING spol. s r.o., IČ 63886596, se sídlem Li-
necká 349, Kaplice (jako „příkazce“) a městem Kaplice (jako „příkazník“)
tak, jak byla předložena.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

6. Schválení rozpočtového opatření – viz příloha č. 1
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření 

č. 2/2023 dle předloženého návrhu Odboru ekonomiky MěÚ Kaplice.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

7. Schválení Organizačního řádu Městského úřadu Kaplice
Rada města Kaplice schvaluje Organizační řád Městského úřadu

Kaplice s účinností od 1. února 2023 tak, jak byl předložen a zároveň ruší
organizační řád ze dne 01.01.2023.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

8. Schválení směrnice č. 2/2023 pro tvorbu a čerpání sociálního
fondu

Rada města schvaluje směrnici č. 2/2023 pro tvorbu a čerpání
sociálního fondu s účinností od 1. února 2023 tak, jak byla předložena 
a zároveň ruší směrnici č. 11/2019.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

9. Schválení směrnice č. 3/2023 – stravování zaměstnanců
Rada města schvaluje směrnici č. 3/2023 – stravování zaměst-

nanců s účinností od 1. února 2023 tak, jak byla předložena a zároveň
ruší směrnici č. 9/2021.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

10. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správ-
ního obvodu ORP Kaplice 2020–2022 (2024 a Akční plán SPRSS
pro rok 2023)

Rada města Kaplice bere na vědomí dokumenty Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice 2020–2022
(2024) a Akční plán SPRSS pro rok 2023 a souhlasí, aby pro udržení cy
(2024) a Akční plán SPRSS pro rok 2023 a souhlasí, aby pro udržení cy-
klického procesu plánování sociálních služeb v roce 2023 a zpracování
dalšího Akčního plánu na rok 2024 byla využita avizovaná finanční pod-
pora místnímu plánování ze strany Jihočeského kraje.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

11. Různé, rozprava
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2022 o čin-

nosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje zápis do kroniky města Kaplice – II. po-
loletí 2022 tak, jak byl předložen.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Rozprava:
V. Mikeš – informuje o rozšíření městského kamerového dohlížecího sy-
stému, kdy bude umístěna kamera do lokality ul. Horská.
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11.3.2023 sobota od 15:00 hodin akční kome-
die (dabing)
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA 3D
Akční film Ant-Man a Wasp: Quantumania ofici-
álně zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru
Marvelu (MCU), a v němž pokračuje dobrodruž-
ství dvojice superhrdinů zvaných Ant-Man 
a Wasp. Společně s rodiči Hope prozkoumávají
fantaskní Říši kvant, setkávají se s zvláštními
novými bytostmi a prožívají dobrodružství,
které je posune za hranice všeho, co považovali
za možné. 

11.3.2023 sobota od 19:00 hodin film ČR 
OSTROV
Komedie Ostrov vypráví o tom, že když se z
rozhádaných manželů nečekaně stanou osamělí
trosečníci na tropickém ostrůvku, pak jim pro
záchranu a přežití nezbývá nic jiného, než začít
si znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. 

12.3.2023 neděle od 16:00 hodin pohádka (da-
bing)     
MUMIE  
V animovaném dobrodružném filmu Mumie od
španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi Galo-
chy z produkce Warner Bros. Pictures se vypra-
víme do Egypta, kde se v útrobách země,
nachází 3000 let staré město mumií. Z císař-
ského pověření se princezna Nefer musí provdat
za Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce:
Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na
závazky. 

12.3.2023 neděle od 19:00 hodin (titulky)
WHITNEY HOUSTON:
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 
Snímek je oslavou jedinečné a nezapomenu-
telné Whitney Houston. Od mladé gospelové
sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodá-
vanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech
dob

15.3.2023 středa od 17:00 hodin cestovatelské
promítání
EGYPT
– to přece nejsou jen pyramidy a sfingy…! -
RNDr.Tomáš Vaníček  

15.3.2023 středa od 19:00 hodin drama/kome-
die (titulky)      
MUŽ JMÉNEM OTTO 
Film, jehož předlohou je celosvětový knižní
bestseller Muž jménem Ove.

16.3.2023 čtvrtek od 19:00 hodin film ČR      
BASTARDI 4: REPARÁT
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii.
K sobě do domu si ho bere jeho spolužák ze zá-
kladní školy Ivan, jenž žije v romském ghettě.
Majer nemá nikoho z rodiny. 

18.3.2023 sobota od 16:00 rodinný (dabing)
BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE
10letý Sebastián neochotně tráví prázdniny na
horách se svou babičkou a tetou. Pomáhat jim
s ovcemi je pro chlapce z města sotva vzrušující
vyhlídkou. Ale pak potká Bellu, obrovského psa,
se kterou její majitel nepěkně zachází. 

17.3.2023 pátek od 19:00 hodin akční (titulky)      
65  
Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot
Mills (Adam Driver) rychle zjistí, že se nachází
na Zemi… před 65 miliony let. Jelikož Mills a
další přeživší, Koa (Ariana Greenblattová) mají
na záchranu jediný pokus.

18.3.2023 sobota od 19:00 hodin akční kome-
die (titulky)
SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Film je pokračováním příběhu dospívajícího
chlapce Billyho Batsona, který se po vyslovení
kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své
dospělé alter ego superhrdiny Shazama.

19.3.2023 neděle od 16:00 pohádka (dabing)
PRINCEZNA REBELKA  
Animované dobrodružství z jednoho království,
kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za
princeznu.

19.3.2023 neděle od 19:00 hodin film ČR      
BASTARDI 4: REPARÁT    
Učitel Majer je propuštěn z vězení na amnestii.
K sobě do domu si ho bere jeho spolužák ze zá-
kladní školy Ivan, jenž žije v romském ghettě.
Majer nemá nikoho z rodiny. Nikdo mu nezbyl,

22.3.2023 středa od 19:00 hodin akční kome-
die (titulky)
SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Film je pokračováním příběhu dospívajícího
chlapce Billyho Batsona, který se po vyslovení
kouzelného slova "SHAZAM!" promění ve své
dospělé alter ego superhrdiny Shazama.

23.3.2023 čtvrtek od 19:00 hodin komedie ČR
BUĎ CHLAP
Dobrodružná komedie o jednom setkání, které
změní život hned několika lidem. 

24.3.2023 pátek od 19:00 hodin akční (titulky)      
65                                

25.3.2023 sobota od 16:00 hodin rodinný (da-
bing)
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin
Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu.
Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše.
Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá 
o pomoc udatné válečníky

25.3.2023 sobota od 19:00 hodin akční kome-
die (titulky)
JOHN WICK: KAPITOLA 4
John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak
porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří
získat svobodu, musí čelit novému nepříteli,
který má mocné spojence po celém světě.
Bude to o to těžší, že nová spojenectví mění
staré přátele v nepřátele...

26.3.2023 od 16:00 hodin pohádka (da-
bing)
DIVNOSVĚT 3D               
Celovečení film představuje legendární rodinu
průzkumníků Cladeů, kteří se pokoušejí pro-
plout neprobádaným a nebezpečným světem
v doprovodu neobvyklé posádky. 

26.3.2023 neděle od 19:00 hodin komedie ČR
BUĎ CHLAP
Dobrodružná komedie o jednom setkání, které
změní život hned několika lidem.

29.3.2023 středa od 19:00 hodin film SK/ČR
SLUŽKA      
Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat
jako služka do panského domu v Praze. Toto
třpytivé velkoměsto rakousko-uherské monar-
chie v sobě skrývá nadpozemský život, který
ale Anka nikdy neokusí. 

30.3. čtvrtek od 19:00 TALK SHOW Haliny
Pawlowské
MANUÁL ZRALÉ ŽENY  
Není nic špatného na tom být zralá žena, i
když slovo „zralá“ mi připomíná sýr.

31.3.2023 pátek od 19:00 hodin fantasy film
(dabing)
DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ 
Není nad pořádné dobrodružství! Ve filmu
Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, který vy-
chází z jedné z celosvětově nejoblíbenějších
her Dračí doupě, si ho diváci užijí měrou
vrchovatou.

změna programu vyhrazena

BŘEZEN 2023

1.3.2023 středa od 19:00 hodin (titulky)
WHITNEY HOUSTON:
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY    
Snímek je oslavou jedinečné a nezapomenu-
telné Whitney Houston. Od mladé gospelové
sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodá-
vanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech
dob – taková je inspirativní, dojemná a emoci-
onální cesta životem a kariérou Whitney Hous-
ton, kterou si diváci mohou na filmovém plátně
vychutnat zároveň s velkolepými vystoupeními
a soundtrackem nejoblíbenějších hitů této hu-
dební ikony.

2.3. 2023 čtvrtek od 19:00 hodin film ČR 
ZATMĚNÍ       
Na cestě, kterou ročně projede ne víc aut, než
je znamení zvěrokruhu, se setkávají vozidla
opilce a zloděje. Oba v závěsu nervózně projíždí
silnicí, když jim průjezd zahradí z lesa vyjíždějící
SUV, na což ani jedno vozidlo nedokáže reago-
vat. Ozve se rána. 

3.3.2023 pátek od 19:00 hodin horor (titulky)        
MEDVÍDEK PÚ: MED A KREV  
Kryštůfek Robin během svých univerzitních stu-
dií zanedbává zvířata ve Stokorcovém lese a ne-
poskytuje jim žádnou potravu. Mezi
hladovějícími zvířaty se Pú a Prasátko rozhod-
nou nakrmit sami a jejich zvířecí instinkty se
znovu probudí. 

4.3.2023 sobota od 16:00 rodinný (dabing)
BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE
10letý Sebastián neochotně tráví prázdniny na
horách se svou babičkou a tetou. Pomáhat jim
s ovcemi je pro chlapce z města sotva vzrušující
vyhlídkou. Ale pak potká Bellu, obrovského psa,
se kterou její majitel nepěkně zachází. 

4.3. 2023 sobota od 19:00 hodin akční (titulky)
CREED III  
Poté, co Adonis Creed ovládl svět boxu, se mu
daří jak v kariéře, tak v rodinném životě. Když
se po dlouhém trestu ve vězení znovu objeví
jeho přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak
Damian (Jonathan Majors), touží dokázat, že si
zaslouží svou šanci v ringu. 

5.3.2023 neděle od 15:00 hodin divadlo pro
nejmenší    
S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY     
Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři
Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota
připraví o mlýn a všechen majetek po mamince
a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své
štěstí do světa.  

5.3.2023 neděle od 19:00 hodin film ČR (da-
bing)     
ZATMĚNÍ 
Na cestě, kterou ročně projede ne víc aut, než
je znamení zvěrokruhu, se setkávají vozidla
opilce a zloděje. Oba v závěsu nervózně projíždí
silnicí, když jim průjezd zahradí z lesa vyjíždějící
SUV, na což ani jedno vozidlo nedokáže reago-
vat. Ozve se rána. 

8.3. 2023 středa od 19:00 hodin akční (titulky)
CREED III 
Poté, co Adonis Creed ovládl svět boxu, se mu
daří jak v kariéře, tak v rodinném životě. 

9.3.2023 čtvrtek od 19:00 hodin drama/kome-
die (titulky)      
MUŽ JMÉNEM OTTO
Film, jehož předlohou je celosvětový knižní
bestseller Muž jménem Ove, vypráví příběh mr-
zouta Otta Andresona (Tom Hanks), který po
ztrátě manželky ztratí smysl života. 

10.3.2023 pátek od 19:00 hodin horor (titulky)
VŘÍSKOT 6            
V dalším pokračování Vřískotu čtyři, kteří přežili
vraždy Ghostface, nechají Woodsboro za sebou
a začnou novou kapitolu v New Yorku.

FILMOVÉ PREMIÉRY PŘI PRÉMIÉROVÝCH ČTVRTCÍCH
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Březen 2023

4.3.2023, sobota od 20:00
PLES VE STYLU VELKÝ GATSBY
Přijďte nasát atmosféru 20. let.
Jedinečná akce, která Vás zvedne ze
židle a Vy budete chtít tančit.
Jazz&blues a nejen to... :-)
Přivítáme Vás welcome drinkem a s vý-
zdobou a osvětlením nebudeme šetřit...
Na baru točené pivo, drinky, alko i nealko
a k jídlu chlebíčky, koláčky, trubičky 
a další.

KD Kaplice

5.3.2023, neděle od 15:00
S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY
Čertovská pohádka vypráví o mladém
mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá
macecha Dorota připraví o mlýn a vše-
chen majetek po mamince a tatínkovi.
Petr se proto vydává hledat své štěstí do
světa.

Muzikálová pohádka na motivy známé 
a skoro stejnojmenné pohádky.
Kino Kaplice
Vstupné 150,- / 120,-

12. - 29.3.2023,  výstava
PŮLSTOLETÍ RALLYE ČESKÝ KRUMLOV
výstava mapující historii jihočeské auto-
mobilové soutěže se spoustou zajímavých
artefaktů.
Vernisáž v neděli 12.3. od 14:00 zahájí
absolutní vítěz Emil Trimer.
Součástí bude ukázka skutečných závod-
ních vozidel a závody RC modelů.

Výstavní síň kino Kaplice
11.3.2023, sobota 15:00-17:00
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
zábavně sportovní odpoledne pro děti od
3-10 let
překážková dráha

Hala Bělidlo

16.3.2023, čtvrtek od 19:00
KAKTUSOVÝ KVĚT
Divadelní komedie pod taktovkou divadla
Háta s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli.

KD Kaplice
vstupenky online na www.ikaplice.cz
nebo v předprodeji KIC

17. - 18.3.2023
JARNÍ A VELIKONOČNÍ JARMÁREK
pátek 10:00 - 18:00
Od 12.00 - 17.00 pod vedením DDM
dílna pro děti  i dospělé
sobota 8:00 - 12:00
Po oba dny dílničky pro děti s KOMU-
NITNÍ ŠKOLOU DESKY

KAP CAFÉ

30.3.2023, čtvrtek od 19:00
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Není nic špatného na tom být zralá
žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná
sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkon-
zumovat ... Zralost je báječná!
Talk show Haliny Pawlowské

Kino Kaplice
vstupné 350,-
předprodej KIC nebo v kino Kaplice

18.3.2023, sobota 
SOUND OF CASTLE club edition
Andrea Pomeje / Barbara Frak / Markus
Ambi / Nonalis

KD Kaplice

15.3.2023, středa od 17:00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ -  EGYPT

Na pár hodin zabrouzdat do Egypta ne-
musí být vůbec složité ... navštivte ces-
tovatelské promítání s Lukášem
Vaníčkem.

Kino Kaplice, zdarma

5.4.2023, STŘEDA
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO
JMENUJETE?
Ondřej Vetchý v brilantní francouzské
komedii pod taktovkou divadla Palace.

KD Kaplice
Vstupné 500,- / 450,-

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

8.4.2023, sobota 
VELIKONOCE V KAPLICI
Velikonoční trhy s programem ŘECH-
TAČKA - pouliční divadlo, vycházející z li-
dových zvyklostí a tradic, inspirované
velikonočním časem. Je zaměřené
především na slavnosti návratu Slunce a
příchodu jara s ukázkami velikonočních
zvyků, sahajících do dávné historie lid-
stva a naší země.
Náměstí Kaplice

8.4.2023, sobota, 20:00
PROTHEUS
Sólový projekt zpěváka DYMYTRY.
Host: Jacker's
KD Kaplice, Vstupné 450,-

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Cítí se vaši blízcí senioři, osoby se zdravotním postižením či s chronickým onemocněním osa-
moceni? Potřebujete zajistit, aby jim někdo pravidelně připomínal užívání léků? Uvítali by, kdyby jim
někdo pravidelně zavolal a zeptal se, jak se jim daří, měli by možnost si popovídat? Byli byste klidnější,
kdybyste věděli, že vaši blízcí mají nejen zajištěn pravidelný telefonický kontakt, ale především mají 
k dispozici (na ruce/krku) tlačítko, kterým si mohou v případě potřeby přivolat pomoc? Přivítali byste
monitoring pohybu či nepohybu v bytě svého blízkého? Chcete podpořit své blízké v aktivním životě 
a zprostředkování kontaktu s okolním světem a přitom vědět, že v případě krizové situace jim bude za-
jištěna rychlá pomoc?
Představte si situaci. Jste pracující a máte rodiče či prarodiče v seniorském věku. Nemusíte spolu žít 
v jedné domácnosti. Ve své pracovní době nemůžete být svým rodičům nablízku, abyste jim byli nápo-
mocní v případě náhlé zdravotní indispozice, zhoršeného zdravotního stavu či jiné krizové situace. Máte
obavy o jejich bezpečí.
Senioři i osoby se zdravotním postižením bývají ohroženi nabídkami falešných a podvodných prodejců,
příbuzných, opravářů…, kterým snadno uvěří a poskytnou jim požadované (finance, číslo účtu, vpustí je
do bytu…).
Pokud chcete prodloužit samostatnost seniorů/osob se zdravotním postižením nebo osob s chronickým
onemocněním v jejich přirozeném domácím prostředí, zajistit jejich bezpečí, popř. jim pomoci prožít ak-
tivní život, kontaktujte registrovaného poskytovatele sociálních služeb tísňovou péči Život Plus, z. ú.
(www.zivotplus.cz):
na telefonním čísle 724 182 325, 327 532 900,
e-mailové adrese operator@zivotplus.cz, kde se dozvíte více informací.

Chcete zajistit bezpečí svým rodičům či prarodičům? 
Moderním a chytrým řešením je tísňová péče.
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Hledáme pracovníky na roznos
Kaplického zpravodaje.

Vhodné jako brigáda pro stu-
denty, maminky na mateřské, ...

Více informací na infocentru
Kaplice.

info@kickaplice.cz
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