
 
 
 

 
 

Slova starosty  
s  

Vážení spoluobčané, 
s počátkem měsíce června vstupujeme do letní 
etapy opravy klíčových komunikací v centru 
Kaplice, které zatím probíhají podle plánu. 
Termíny dokončení by neměly být ohroženy a 
od začátku července se chystáme na otevření 
průjezdnosti náměstí tak, aby nedošlo k 
omezení místních podnikatelských aktivit. Od 
září bude fungovat i křižovatka "u hasičů", kde 
byly zjištěny komplikace ve staré infrastruktuře 
ukryté pod povrchem vozovky. Jedná se o 

pracnější zásahy, ale i přesto věříme v dodržení termínů. Do konce 
měsíce května již bylo osazeno potrubí kanalizačních svodů, stejně 
jako vodovodních přípojek. Probíhá také výměna teplovodů. Při 
těchto zásazích se citlivě vyhodnocuje, zda není potřeba vyměnit či 
opravit některé další prvky tak, aby se do budoucna nemuselo 
zasahovat do nově zrekonstruovaných ulic. Výrazně přitom pomáhají 
vlastníci zasažených nemovitostí. Během rekonstrukce jsme se nad 
rámec původních plánů pokusili částečně zprůjezdnit náměstí z 
Českobudějovické a Horské ulice, abychom město zcela 
neparalyzovali. Děkujeme všem občanům Kaplice za trpělivost a 
pochopení. 
Několika občany jsem byl v poslední době dotazován ohledně 
rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště, včetně úprav 
parkovacích ploch u pivovaru. Při posledních povodních došlo 
k znehodnocení travnaté plochy fotbalového areálu včetně zanesení 
odvodňovacího potrubí. Při celkové rekonstrukci jsme v podzimním 
období provedli meliorační práce a s jarním obdobím jsme zahájili 
obnovu zeminy pro výsev trávníku. Celá akce by měla být 
zrealizována do konce června. Zároveň provádíme opravy 
prostranství mezi pivovarem a vchodem do sportovního areálu. Měly 
by zde vzniknout nové parkovací plochy. Předpokládám, že v září 
bude vše slavnostně otevřeno.   
V květnu proběhl den otevřených dveří ve firmě Hauser, která je 
jedním z významných zaměstnavatelů nejen na Českokrumlovsku, 
ale také v Jihočeském kraji. Vystoupení populární hudební skupiny 
Žlutý pes a další bohatý program, prezentace produktů a výrobních 
nástrojů i občerstvení přilákaly velkou pozornost lidí. Myslím, že se 
tím potvrzuje význam této firmy. Další významné podnikatelské 
subjekty, které dávají práci nejen občanům Kaplice, se na své dny 
otevřených dveří chystají. V nejbližší době to bude třeba firma 
Inotech, ale podobné tradiční setkání se zaměstnanci, veřejností a 
dětmi pořádá také firma Engel. Jako zástupci veřejnosti si dobře 
uvědomujeme dopady potřeby zaměstnanosti pro občany našeho 
města v těchto firmách, které jsou atraktivním pracovním prostředím. 
Už v dnešní době tyto firmy významně přispívají na dopravu do 
zaměstnání. Město by mělo rovněž participovat na tom, aby 
existovaly odpovídající možnosti dopravní obslužnosti a aby 
zaměstnanci firem pohodlně dojeli do i ze svého zaměstnání 
například v rámci systému integrované dopravy. Město tak získá 
přirozeně dobrou vizitku, což do budoucna může znamenat, že lidé 
budou uvažovat o trvalém bydlení v Kaplici. To by mělo pozitivní 

dopady také na rozpočet města. V nedávné době se spekulovalo o 
tom, že prodávané byty by se měly stát ubytovnami, to se však 
v žádném případě nepotvrdilo. Naopak se nám do budoucna otevírá 
možnost zpracování dlouhodobé rozvojové strategie, díky které by se 
zvýšil počet občanů Kaplice, a to nejde bez dostatečné infrastruktury. 
Tzn. v územním plánu jsou připravené další lokality k bytové 
výstavbě, už do budoucna bylo počítáno s dostatečnou kapacitou 
čistírny odpadních vod, v řešení je i zajištění dostatečného příkonu 
elektrické energie jak pro firmy, tak pro obyvatele města. 
Měsíc červen je jedním z nejkrásnějších období roku, neboť školáci 
se těší na prázdniny a my ostatní na dovolenou, řada z nás si ji užívá 
už v tomto čase. 

S přáním krásných letních dnů Váš starosta Pavel Talíř 
 
 

Rada města Kaplice informuje 
 

 Dne 26. dubna 2017 se konala 55. schůze Rady města Kaplice, která 
projednala následující záležitosti: 

 Zamítnutí propachtování pozemku p.č. 1233/1 o výměře 100 m2 

v k.ú. Kaplice. 
 Zamítnutí propachtování části pozemku p.č. 1730/2 v k.ú. Mostky. 
 Zamítnutí propachtování části pozemku p.č. 2029/34 v k.ú. Kaplice. 
 Schválení revokace usnesení rady města č. 1233 ze dne 09.01.2017, 

kterým schválila propachtování části pozemku p.č. 865 díl 7 
o výměře 50 m2 v k.ú. Kaplice fyzické osobě za účelem zřízení 
zahrádky. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 
2,00 Kč/m²/rok. 

 Schválení revokace usnesení rady města č. 1248 ze dne 09.01.2017, 
kterým schválila Pachtovní smlouvu č. KA-B/11/2017 mezi městem 
Kaplice a fyzickou osobou na propachtování části pozemku p.č. 865 
díl 7b o výměře 50 m² v k.ú. Kaplice za účelem zřízení zahrádky, 
s výší pachtovného 2,00 Kč/m²/rok tak, jak byla předložena. 

 Schválení zveřejnění záměru propachtování části pozemku p.č. 865 
díl 7b o výměře 12 m2 v k.ú. Kaplice za účelem zřízení zahrádky. 
Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 2,00 
Kč/m²/rok. 

 Zamítnutí žádosti společnosti CAPPANONE s.r.o., IČ 05964032, se 
sídlem Braunerova 563/7, Praha 8 – Libeň o zřízení předzahrádky 
před „Restaurací na Peróně“ v Kaplici, ul. Tržní čp. 115, na pozemku 
p.č. 328 v k.ú. Kaplice. 

 Souhlas s instalací zahradního altánu na pozemku města Kaplice p.č. 
869 díl 2 v k.ú. Kaplice dle žádosti fyzické osoby. 

 Souhlas dle § 21 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s udělením státního 
občanství České republiky fyzické osobě. 

 Schválení přenechání bytů v Kaplici do nájmu na dobu určitou. 
 Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, 

ul. Pobřežní bez čp., p.č. 225, přízemí o výměře 13,29 m². Pronájem 
se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro 
výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 
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 Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, 
ul. Kostelní čp. 128, p.č. 22, 2. patro o výměře 29,50 m². Pronájem se 
schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro 
výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

 Schválení provedení opravy a zateplení ploché střechy nad bytem u 
sportovní haly v Kaplici, ul. Bělidlo čp. 642 firmou Jiří Novák, IČ 
72123630, se sídlem Českobudějovická 321, Kaplice za cenu 
176.629,85 Kč bez DPH. 

 Vzetí na vědomí informaci o průběhu prací na stavbě „Rekonstrukce 
a náhrada krovu části objektu bývalého pivovaru Náměstí čp. 206, 
Kaplice“ a souhlas s pokračováním prací. 

 Schválení Všeobecných obchodních podmínek užívání elektrokol a 
elektroskútrů tak, jak byly předloženy s platností od 27.04.2017. 

 Schválení ceníku pro půjčovnu elektroskútrů a elektrokol tak, jak byl 
předložen s platností od 27.04.2017. 

 Vzetí na vědomí výsledku výběrového řízení a schvalení Smlouvy o 
dílo č. 12/M/2017 na realizaci díla „Snížení energetické náročnosti 
budovy č.p. 391, Linecká, Kaplice“ mezi městem Kaplice a 
společností VIDOX s.r.o., IČ 25160168, se sídlem U Poráků 511, 
Český Krumlov, s cenou díla ve výši 1.885.160,00 Kč bez DPH a 
s dobou realizace 01.05.‒28.09.2018 tak, jak byla předložena. 

 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1070/17, reg. č. 
452-03-22/17 na realizaci projektu „Pořízení dopravního automobilu 
pro JSDH Pořešín – JPO V“ mezi Jihočeským krajem, IČ 70890650, 
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (jako 
poskytovatel) a městem Kaplice (jako příjemce) tak, jak byla 
předložena. 

 Schválení Smlouvy č. 1030035467/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi městem Kaplice a společností E.ON 
Distribuce, a.s., IČ 28085400, zastoupenou společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
Č. Budějovice spočívající v umístění kabelu NN a pilíři NN na 
pozemky města Kaplice p.č. 1702/13, 1697/76 a 1697/44 v k.ú. 
Kaplice za jednorázovou úplatu ve výši 21.900,00 Kč bez DPH, 
v rámci stavební akce s názvem „Kaplice K/1702/3, Kovaříček chata 
- NN“ tak, jak byla předložena. 

 Schválení Nájemní smlouvy mezi městem Kaplice (jako 
pronajímatel) a fyzickou osobou (jako nájemce), jejímž předmětem je 
úplné přenechání bytu č. 1, o velikosti 3+0 v Kaplici, Šumavská 890 
pronajímatelem nájemci za účelem zajištění bytových potřeb nájemce 
na dobu určitou od 01.05.2017 po dobu trvání členství v družstvu tak, 
jak byla předložena. 

 Schválení Nájemní smlouvy č. 23/2017 na krátkodobý pronájem 
prostor kulturního domu v Kaplici, ul. Linecká čp. 305 mezi městem 
Kaplice a spolkem Rodinné centrum Budíček, z. s., se sídlem Luční 
552, Kaplice za účelem pořádání prodejní akce „Bazárek dětského 
zboží“ dne 20.05.2017 tak, jak byla předložena. 

 Schválení znění nájemních smluv pro elektrokola a elektroskútry tak, 
jak byly předloženy, a pověřuje starostu města podepisováním 
jednotlivých smluv. 

 Schválení Smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové 
spolupráci mezi městem Kaplice a společností E.ON Česká republika 
s.r.o., IČ 25733591, se sídlem F. A. Gertnera 2151/6, České 
Budějovice tak, jak byla předložena a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy. 

 Schválení Dodatku č. 2 Servisní smlouvy č. 5379S/10/440 (AFICIO 
MP 171SPF RICOH, v.č. V4409210648) mezi městem Kaplice a 
společností RICOH Czech Republic s.r.o., IČ 48117820, se sídlem 
Jihlavská 1558/21, Praha tak, jak byl předložen. 

 Schválení provedení rozpočtového opatření č. 6/2017 dle předlože-
ného návrhu Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice. 

 Schválení nového znění příloh č. 3, 7, 14, 15 a 19 Spisového a 
skartačního řádu MěÚ Kaplice s účinností od 01.05.2017 tak, jak 
byly předloženy. 

 Schválení revokace usnesení rady města č. 1433 ze dne 06.03.2017, 
kterým deleguje Pavlu Opekarovu, jako zástupce města Kaplice, na 

akce pořádané pro příjemce z programu INTERREG V-A Rakousko 
– Česká republika 2014‒2020. 

 Delegace Mgr. Libora Lukše, jako zástupce města Kaplice, na akce 
pořádané pro příjemce z programu INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika 2014‒2020. 

 

 Rada města Kaplice ve složení Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, 
Pavla Opekarová, JUDr. Vanda Kárová, Josef Šedivý, Ing. Jitka 
Sládková a Ing. Karel Mach 
 
 

Přívodní vodovodní řad pro Kaplici 
je rozdělen na dvě části 
 

Téměř čtyřkilometrový přívodní litinový vodovodní řad profilu 250 
mm zásobující obyvatele Kaplice pitnou vodou vodohospodáři 
rozdělili u obce Žďár na dvě pomyslné poloviny. Důvodem tohoto 
kroku je připravované přeložení části tohoto řadu v důsledku 
rozšiřování strojírenské firmy ENGEL. To je plánováno na srpen 
letošního roku.  
„Vzhledem k tomu, že právě tento řad ze šedesátých let minulého 
století zásobuje celou Kaplici, rozdělili jsme jej sekčním uzávěrem na 
dvě části,“ vysvětluje Petr Bolha, vedoucí provozního střediska 
Kaplice ze společnosti ČEVAK a.s. Aby po dobu prací nedošlo 
k přerušení dodávek pitné vody, využili vodohospodáři mobilní 
automatickou tlakovou stanici. V místech, kde to již nebylo možné, 
byly přistaveny cisterny. Celá akce trvala zhruba osm hodin a 
pracovníci společnosti ČEVAK a.s. ji provedli přes noc tak, aby měla 
co nejmenší dopad na obyvatele města. Po osazení sekčního šoupěte 
ještě celou vodovodní síť odkalili.  
„Touto akcí jsme se připravili na srpnovou přeložku vodovodního 
řadu, kterou bude nutné provést v souvislosti s rozšiřováním 
strojírenské firmy,“ doplňuje Petr Bolha. Rozčlenění vodovodní sítě 
na kratší úseky a osazení sekčního uzávěru navíc umožní 
vodohospodářům snadnější ovladatelnost vodovodní sítě při 
lokalizaci a následném odstraňování případných poruch.  

ČEVAK a.s.,   
 
 

 
 

Lipno – výlet pro seniory 
 

Občanská komise města Kaplice pořádá výlet pro seniory na 
lipenskou přehradu. Připravili jsme pro Vás vyhlídkovou plavbu 
parníkem po lipenské přehradě s cílem ve Frymburku, kde bude 
následovat volný čas, který bude možné vyplnit programem dle 
Vašeho uvážení, např. procházkou po okolí, návštěvou muzea, Světa 
pod hladinou - akvária, obědem nebo příjemným posezením u kávy. 
Poté se přesuneme k Informačnímu centru vodní elektrárny Lipno, 
kde bude následovat prohlídka. Doprava autobusem a plavba 
parníkem bude hrazena z rozpočtu občanské komise. 
Výlet se uskuteční ve čtvrtek 22.06.2017, odjezd v 8:15 hodin 
z autobusového nádraží Kaplice, návrat zpět v odpoledních hodinách. 
Přihlásit se je možné osobně v kanceláři matriky MěÚ Kaplice, nebo 
na tel. čísle 380 303 125 – Pavlína Hanzalíková. 

Občanská komise 
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1.6.2017  Drama  (dabing)                                         110 min.  
čtvrtek        Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE   
20.00 hod.  Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih 

Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské dobrodruž-
ství. Jsou totiž židé a žijí v nacisty okupované zóně. Jejich 
cesta je jedinou možností, jak si můžou zachránit život.  

 Vstup 110,- Kč    
2.6.2017     Akční sci-fi (dabing)                                        140 min.  
pátek     STRÁŽCI GALAXIE VOL.2  
19.00 hod. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit 

tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají 
spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i 
další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového 
vesmíru studia Marvel.   

3.6 .2017  Akční fantasy (dabing)                                      100 min.  
sobota        PIRÁTI Z KARIBIKU:  
16.00 hod. SALAZAROVA POMSTA 3D 
 Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (J. Depp) a Will Turner 

(O. Bloom) se vracejí v pátém pokračování úspěšné série, 
ve kterém se společně postaví novému nepříteli, pirátu 
Salazarovi (J. Bardem). Ten dokázal uprchnout ze 
zakletého Bermudského trojúhelníku a nyní se snaží 
zničit všechny piráty.   

 Vstup 150,- Kč   
3.6.2017  Akční fantasy (titulky)                                                  
sobota         WONDER WOMAN 
19.00 hod.  Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna 

Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou 
bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, 
kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl 
jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.  

 Vstup 130,- Kč  
4.6.2017  Pásmo pohádek pro nejmenší                    70 min.   
neděle      PÁSMO POHÁDEK   
16.00 hod.  Animované pohádky.  
 Vstup 50,- Kč                  
4.6.2017  Drama (dabing)                                            110 min.  
neděle         Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE   
19.00 hod.  Dva malí bratři utíkají z Paříže na jih Francie. Jsou totiž 

židé a žijí v nacisty okupované zóně…  
 Vstup  110,- Kč  
7.6.2017  Film ČR/SR                                          89 min.   
středa      ŠPÍNA 
19.00 hod.  Film o dospívání citlivé, sedmnáctileté LENY, která 

prožíva svou první lásku a touží po svobodě a 
dobrodružství. Její magický svět se ale v jediné chvíli 
rozpadne na kusy, když ji znásilní učitel matematiky…  

 Vstup 100/80, - Kč, senior sleva  
8.6.2017 Akční  (titulky)                                                 115 min.  
čtvrtek        MUMIE 
20.00 hod.  Když ležíte celá století zafačovaní a zavření ve zdobené 

rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu 
udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla 
zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná 
Prodigium zastavit? Hrají: T. Cruise, R. Crowe  

 Vstup 130,- Kč                                                                   
9.6.2017  Historické drama                                               89 min. 
pátek           SMRTIHLAV                                    
19.00 hod.  1942. Reinhard Heydrich. Ve snímku Smrtihlav není jen 

pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní 
postavou...  

 Vstup  110,- Kč 

10.6.2017   Akční  (dabing)                                                 115 min.  
sobota         MUMIE 3D 
16.00 hod.  Mumifikovaná princezna Ahmanet by chtěla zničit celý 

svět. Dokáže ji tajná organizace Prodigium zastavit? 
 Vstup 150,- Kč  
10.6.2017   Historický poetický                                           75 min.  
sobota    TEHDY A SPOLU               
19.00 hod. Mladá Židovka Terezka Zágorová se na Valašsku ukrývá 

před hrozbou deportace v období II. světové války. Snaží 
se zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční 
řemesla, tradice, domácí zvířata a také zde prožívá svoji 
první dětskou lásku. Avšak tíha válečné doby doléhá i na 
venkov a dívka si musí dávat pozor, aby její tajemství 
nikdo neodhalil.           

11.6.2017 Pohádka                                                             120 min.  
neděle         KRÁSKA A ZVÍŘE                  
16.00 hod.  Hraná adaptace disneyovské klasiky je ohromující 

filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů... 
11.6.2017  Akční fantasy (dabing)                                   100 min.  
neděle         PIRÁTI Z KARIBIKU:  
19.00 hod. SALAZAROVA POMSTA  
 Jack Sparrow a Will Turner se společně postaví novému 

nepříteli, pirátu Salazarovi, který dokázal uprchnout ze 
zakletého Bermudského trojúhelníku… 

14.6.2017  Film SR                                                            100 min.  
středa         CUKY LUKY   
19.00 hod.  Cuky je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě a 

Luky je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by 
si člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí a tou je 
láska. Aby Luky získala muže svých snů, musí z 
obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. 

15.6.2017 Akční (titulky)                                                       
čtvrtek        POBŘEŽNÍ HLÍDKA                                
20.00 hod.  Kdo v současnosti zachraňuje zoufalé kalifornské 

neplavce, když David Hasselhof už nedoplave ani k první 
bójce? Hladinu oceánu v případě nouze čeří Dwayne 
Johnson a Zac Efron, kteří názorně ukazují, jak může být 
život vodních záchranářů sexy. 

 Vstup 120,- Kč            
16.5.2017 Horor sci-fi                                                        120 min.  
pátek           VETŘELEC: COVENANT              
19.00 hod.  Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém 

kultovní sérii Vetřelec. Posádka vesmírné lodi Covenant 
směřuje na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, 
která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale 
skrývá nepředstavitelné nebezpečí… 

                   Vstup 120,- Kč 
17.5.2017 Akční fantasy (titulky)                                        141 min.      
sobota         WONDER WOMAN 
16.00 hod.  Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna 

Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou 
bojovnici…  

 Vstup 150,- Kč 
17.5.2017 Historické drama                                89 min. 
sobota        SMRTIHLAV                                    
19.00 hod.  Operace Anthropoid tentokrát také z pohledu druhé 

strany barikády…   
 Vstup 110,- Kč 
18.6.2017   Pohádka                                                    80 min.   
neděle      PES RO(C)KU 
16.00 hod.  Pes Bodi se vydá naplnit svůj sen - stát se hudebníkem. 
 Vstup 90,- Kč 
18.6.2017  Dokument ČR                                                    100 min.  
neděle         V JEDNOM VŠE, VE VŠEM JEN JEDNO 
19.00 hod.  Film Lenky Ovčáčkové. Promítání česko-rakousko-

německého dokumentárního filmu o lidech a hranicích v 
Novohradských horách, který je orámován filosofickými 
a poetickými citáty z knih Jiřího Františka Augusta von 
Buquoy (1781-1851).      
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22.6.2017 Akční (titulky)                                                      
čtvrtek  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ                   
20.00 hod.  Další epická bitva se blíží!  
 Vstup 130,- Kč            
24.6.2017 Akční (dabing)                                                       
sobota         TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D                
19.00 hod.  Další epická bitva se blíží! 
 Vstup 150,- Kč         
25.6.2017 Pohádka (dabing)                                                                    
neděle         AUTA 3D                         
16.00 hod.  Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, 

že ho nová generace závodních aut poslala mimo milova-
nou závodní dráhu. Zpátky do hry mu může pomoci 
mladá automechanička Ramirezová, která však sama 
pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Horneta.  

 Vstup 140,- Kč   
25.6.2017 Akční (titulky)                                                       
neděle         POBŘEŽNÍ HLÍDKA                                
19.00 hod.  Hladinu oceánu dnes v případě nouze čeří Dwayne 

Johnson a Zac Efron... 
 Vstup 120,- Kč   
28.6.2017   Film ČR                                                     120 min.   
středa      ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL   
19.00 hod.  Příběh lásky, která nesměla být naplněna, o věrnosti, 

touze, vině a lásce, o odchodech a návratech… 
   Vstup 110/90,- Kč senior sleva        
29.6.2017  Premiéra (titulky)                            96 min.                        
čtvrtek        JÁ, PADOUCH 3 
20.00 hod.  Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 

pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství, budou čelit 
neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. 
Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde 
a adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. 

 Vstup 130,- Kč 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. polovina června 

VÝSTAVA: STOPY V NÁS 
Na výstavě se podílí žáci a učitelé MŠ Nové Domovy, MŠ 1. máje, 
ZŠ Školní, ZŠ Fantova, ZŠ Omlenická, DDM Kaplice, ZUŠ Kaplice 
a Akademie umění a kultury Kaplice.  
Výstavní síň kina Kaplice  
 

3. června, sobota od 14.00 hodin  

DEN DĚTÍ 2017  
Bohatý zábavný program pro děti provází král Jan a jeho družina... 
Připravilo DDM Kaplice, Město Kaplice a místní organizace.  
Městský park Kaplice  
 

8. června 2017, čtvrtek od 18.00 hodin 
"DÍLNA LIDSKOSTI" NEBO INVESTICE DO ŽIVOTA?  
JAKOU ŠKOLU POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA 21. STOLETÍ? 
Přednáška a beseda doc. Dr. phil. Pavla HIMLA, z Katedry obecné 
antropologie, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  
Kavárna Kap Café, Masná 200 Zve Strana zelených Kaplice 
 

9. června, pátek od 18.00 hodin  

NOC KOSTELŮ 
Večer otevřených dveří. Zve Římskokatolická farnost Kaplice. 
18-19   mše sv. s vysvětlením jednotlivých obřadů 
19-20   promítání krátkých videí se svědectvími lidí o víře, diskuse… 
20-21   komentovaná prohlídka 
21.00   koncert při svíčkách – ZUŠ Kaplice 
Program probíhá vždy jen v jednom kostele, ve druhém je možná 
individuální prohlídka nebo zde můžete v tichu posedět. Můžete 

navštívit místa kam se jindy nedostanete – sakristii, půdu, kůr 
s varhanami – zde můžete vyslechnout informace o nich i krátkou 
ukázku jejich zvuku.  
Kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Floriána 
 

10. června 2017, sobota 20.00 hodin  

MNOHO POVYKU PRO NIC,  
ANEB SIR WILLIAM BY SE DIVIL 
Komedie Divadla Kouřim. Teatro grando Šejkspíro vás přesvědčí, že 
pro komedianty není nic nemožné a chce vás pobaviti tutti bene 
špektáklem, kde nechybí opravdová láska, nefalšovaná zrada a 
přízemní negramotnost policejního sboru. 
Hrad Pořešín 
 

19. června, pondělí od 9.30 hodin  
SETKÁNÍ S NĚMECKY MLUVÍCÍMI RODÁKY 
Společná česko-německá mše sv. a pak následuje občerstvení na faře. 
Je možné s rodáky přijít pohovořit. 
Kostel sv. Petra a Pavla v Kaplici 
 

19. června 2017, pondělí od 13.00 hodin  
V JEDNOM VŠE – VE VŠEM JEN JEDNO 
Kaplicko očima Lenky Ovčáčkové, režisérky filmů přeshraničního 
charakteru. Nový film představuje region Novohradských hor a 
umožnuje publiku poznat známé krajiny a lidi jinými pohledy. 
Nádherná hudba, ale také myšlenky Jiřího Františka Augusta hraběte 
von Buquoy, doprovázejí celý film. Ve filmu vystupuje téměr 40 
osobností, které jsou spojeny s naším regionem... Po zhlédnutí filmu 
pokračuje beseda s režisérkou.  
Kino Kaplice 
 

24. června 2017, sobota od 8.30 hodin 

KOLEM KOLEM KAPLICKA 
Tři cyklotrasy různých délek v okolí Kaplice. Doprovodný program 
ve spolupráci s E.ON (elektrokoloběžka, skútry, kola, e-vůz, skákací 
hrad pro děti). Soutěž pro děti. Hudba: skupina Hastroš. Více na str. 5 
Start a cíl: koupaliště Kaplice  startovné 20,- Kč 
 

25. června, neděle od 9.30 hodin  

PETROPAVLOVSKÁ POUTNÍ 
SLAVNOST 
9.30    – kostel – slavnostní mše sv. 
12-15  – Farské nám. – skupina Pyškot 
15-18  – Farské nám. – skupina Hraje to 
15-17  – farní zahrada – soutěže a hry pro děti 
18.00  – kostel – koncert duchovní hudby  
Občerstvení na Farském náměstí zabezpečí Hospoda Kamila Vonce. 
Zve Římskokatolická farnost Kaplice  
 

30. června 2017, pátek od 17.00 – 01.00 hodin / od 10.00 hodin 

SUCHÁČ FEST 2017   
Kaplický hudební festival pod Suchým vrchem…  
 

MONKEY BUSINESS, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL 
BAND, PEKAŘ, TABASCO, D.O.R.A.  
Moderuje Milan Džuba. Doprovodný program s pouťovými 
atrakcemi pro děti od 10.00 hodin. Zábavné atrakce (Ruleta, 
Rodeo,…) Finlandia párty. Občerstvení. Více na www.ikaplice.cz. 
Městský park Kaplice  Předprodej 200,- Kč/ 250 na místě 
   
 
 

DDM Kaplice 
 

Činnost DDM Kaplice v letních měsících  probíhá formou 
příměstských a pobytových táborů (letos máme již kapacitu táborů 
zaplněnou).  
Děkujeme  našim externím pracovníkům i  spolupracovníkům za 
příkladnou spolupráci a pomoc při realizaci společných akcí pro 
veřejnost.  Všem členům našich kroužků přejeme pohodové letní dny 
a těšíme se na Vás opět v září 2017. Letos nově probíhá zápis 
elektronickou formou již od května 2017. 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
 Změna programu vyhrazena     červen  
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Kolem kolem Kaplicka  
 

V sobotu 24. června 2017 se s námi vydejte po cyklostezkách v okolí 
Kaplice při 14. ročníku výletu na kolech Kolem kolem Kaplicka.  
Čekají vás některé novinky a také změna startu i cílové rovinky. 
Letos KKK odstartujeme z parkoviště u kaplického koupaliště za 
Bělidlem. Hromadný start je naplánován na 9.00 hodinu a registrace 
účastníků bude probíhat mezi 8.30 až 9.00 hodinou v místě startu. 
Startovné je 20,- Kč. Pro účastníky bude k dispozici pitný režim a 
dárek pro každého, kdo dorazí do cíle.  
Na jaké trasy se budete moci vypravit?  
 

Pro rodiny s dětmi jakéhokoliv věku je tu trasa zv. DĚTSKÁ  
Povede po in-line stezce podél řeky Malše, překročí krátký úsek 
polním terénem přes louku u GMA Stanztechnik, odtud pokračuje pár 
metrů po silnici směr Malonty, ale brzy se z ní stáčí vpravo po 
asfaltce po cyklostezce až na Zámeček. V okolí Zámečku si může 
každý dětský detektiv splnit lehký bojový úkol podle ukrytých 
indicií. Trasa zpátky pak vede přes ulici K Zámečku, Pohorskou, zpět 
Kaplicí až na koupaliště. Měří cca 6,5 km.  
 

Kdo neváhá najet 30 km,  
ten může vyzkoušet trasu zv. SEVERNÍ  
Startuje stejně jako Dětská, ale za in-line stezkou pokračuje do centra 
města, Dlouhou ulicí a pak přes Širokou, Horskou a 
Českobudějovickou na Pořešín, Výheň, Zvíkov, Zubčice, Dolní Pláně 
– kde se mohou účastníci odpojit na „horskou prémii“ na Polušce, 
nebo pokračovat na Střítež, Rejty, Chuchlíky a pak směrem 
k Rožnovu. Za viaduktem zhruba po 500 metrech sjedete na polní 
stezku, která vás doveze k rybníku Jermaly. Tento úsek je vhodný 
pouze pro terénní a horská kola.  
 

Nejdelší trasa vede na Cetviny a je zvaná JIŽNÍ  
40 km dlouhá trasa kopíruje až k Zámečku Dětskou variantu a na ní 
navazuje stezkou přes Ježkov, Rychnov nad Malší, Svatý Kámen, 
Tichou, Cetviny. Za Cetvinami bude příležitost získat prémii „Najdi 
vodní kámen“. Následuje Janova Ves, Bělá, Malonty, Dobechov, za 
Meziříčím terénní úsek, Mostky a Kaplice.  
Získáním některé z prémií, jak horské na Polušce, tak prémie s 
vodním kamenem, či splněním bojového úkolu pro děti na Zámečku, 
získáváte šanci vyhrát některou z cen. Důležité je si s sebou vzít 
fotoaparát, stačí v mobilu.  
 

Elektrokoloběžka, kola, skútry a skákací hrad na koupališti 
V cílové rovince u koupaliště v Kaplici je nejen pro účastníky závodu 
na kolech, ale pro každého, kdo se přijde podívat, připraven 
doprovodný program. Ve spolupráci s E.ON jsme připravili testovací 
jízdy na elektrokolech, elektroskútrech a elektrokoloběžce. Přislíbeny 
jsou i testovací jízdy s elektromobilem VW e-up. Děti se budou moci 
povozit na nafukovacím hradu v podobě skluzavky. Vyzkoušet jízdu 
zručnosti na kole. O dobrou náladu se postará Hastroš.  
Občerstvení na baru na koupališti.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrokola a elektroskútry  
půjčujeme v infocentru 
 

Kaplické infocentrum od května opět půjčuje elektrokola. Projekt 
probíhá ve spolupráci s energetickou společností E.ON a pro 
zákazníky E.ON je připravena zajímavá sleva na půjčovném (10% u 
kola a 30% u skútru). V nabídce jsou dvě pánská a dvě dámská 
elektrokola Lectron Voyager a skútry E.ON E-max Li+.  
Kola značky Lectron mají dojezd až 120 km (vše ale odvisí od váhy 
jezdce, stylu jízdy a náročnosti terénu), nosnost kola je max. 120 kg. 
Rám slitina ALU. Hydraulické brzdy, 27 převodů Shimano Alivio. 
Průměr kol 28". Kolo je vybaveno LCD digitálním panelem se 7 
stupni asistence. 
Toto crossové elektrokolo  je ideální pro všechny druhy cyklistických 
výletů. Kolo není vybaveno brašničkou na dokumenty, ani prostorem 
pro rychlonabíječku (v případě, že si ji budete chtít zapůjčit na trasu s 
sebou), proto doporučujeme vzít si s sebou alespoň malý batůžek. 
V letních měsících si bude možné v KIC Kaplice půjčit také 
elektroskútry. Jejich dojezd je cca 40 - 60 km na plné nabití baterie.  
Spolu s elektrokolem či elektroskútrem dostanete rovněž brožurku 
s návrhy tras s místy pro možné dobíjení baterií.  
Zapůjčení probíhá na základě předávacího protokolu a podnájemní 
smlouvy. Celodenní půjčovné elektrokol je 290 korun, skútrů za 390. 
Z těchto cen lze uplatit výše zmíněné zákaznické slevy. Vratná kauce 
činí u kol 1500 korun a u elektroskútrů 2500 korun. Cena zapůjčení 
přileb je 50,- Kč na den.  
Provozní doba půjčovny je od 8.00 do 16:30 hodin.  
 

 

Dopřejte si zážitek plavby po Dunaji  
 

KIC Kaplice pro vás ve spolupráci s Donauschiffahrt Linz připravili 
jedinečný zážitek plavby po Dunaji. Večerně osvícený Linec, 
temperamentní živá hudba a raut jižních zemí při tříhodinové plavbě 
zvané „Bella Italia“...  
Večerním Linzem poplujete na palubě lodi MS Linzerin, exkluzivní 
lodi s krytou spodní palubou v podobě stylové lodní restaurace a 
příjemnou horní sluneční palubou s vyhlídkou na nasvícené město a 
jeho památky. Užijete si perfektní servis a pochutnáte na vynikajícím 
rautu v podobě delikates jako jsou pochoutky z ryb, mořských plodů, 
masa, zeleninové saláty, zelenina jižních zemí, čerstvé pečivo, 
řízečky, stehýnka, vše připravované přímo na palubě v lodní kuchyni. 
Z dezertů pak celou škálu chutí nabízejí zmrzliny, šlehané krémy, 
zákusky a ovocné saláty... Cena tříhodinové plavby s rautem je 42,50 
Eur. Nalodění v 19.30, konec plavby ve 22.30 hodin. 
Plavby se konají každý pátek v době letních prázdnin. A vy se s KIC 
Kaplice můžete na loď vypravit v podvečer v pátek 18. srpna 2017. 
V případě zájmu zajistíme dopravu autobusem do Lince a zpět. Bližší 
informace získáte v infocentru Kaplice, tel. 380 311 388, nebo e-
mail: info@kickaplice.cz. 
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Zastupitelstvo Města Kaplice 
  

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne     
24. dubna 2017  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
I. schvaluje 

 Re cvokaci usnesení zastupitelstva města č. 370 ze dne 3. dubna 
2017, kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 528/4 o výměře 
63,03 m² v Kaplici, Na Vyhlídce čp. 528 včetně podílu na společných 
prostorech a podílu na pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. 
Kaplice fyzické osobě za cenu stanovenou soudním znalcem 
uvedenou ve znaleckém posudku č. 9/2017 ze dne 01.03.2017 ve výši 
794.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem   

 prodej bytové jednotky č. 528/4 o výměře 63,03 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 528 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice dvěma fyzickým 
osobám se souhlasem současného nájemce, za cenu stanovenou 
soudním znalcem uvedenou ve znaleckém posudku č. 9/2017 ze dne 
01.03.2017 ve výši 794.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a 
pověřuje starostu města podepsáním kupní smlouvy 

 prodej bytové jednotky č. 528/11 o výměře 62,62 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 528 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice fyzické osobě za 
cenu stanovenou soudním znalcem uvedenou ve znaleckém posudku 
č. 9/2017 ze dne 01.03.2017 ve výši 789.000,00 Kč + náklady spoje-
né s prodejem a pověřuje starostu města podepsáním kupní smlouvy 

 prodej bytové jednotky č. 528/14 o výměře 56,47 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 528 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice dvěma fyzickým 
osobám za cenu stanovenou soudním znalcem uvedenou ve 
znaleckém posudku č. 9/2017 ze dne 01.03.2017 ve výši 
783.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy 

 prodej bytové jednotky č. 526/5 o výměře 60,85 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 526 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice formou obálkové 
metody dvěma fyzickým osobám za nejvyšší nabídkovou cenu ve 
výši 820.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy 

 prodej bytové jednotky č. 527/3 o výměře 60,60 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 527 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice formou obálkové 
metody fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve výši 
910.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy 

 prodej bytové jednotky č. 527/4 o výměře 63,03 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 527 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice formou obálkové 
metody fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve výši 
833.300,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy 

 prodej bytové jednotky č. 528/6 o výměře 56,14 m² v Kaplici, Na 
Vyhlídce čp. 528 včetně podílu na společných prostorech a podílu na 
pozemkové parcele KN p.č. 1234/35 k.ú. Kaplice formou obálkové 
metody fyzické osobě za nejvyšší nabídkovou cenu ve výši 
910.000,00 Kč + náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu 
města podepsáním kupní smlouvy 

 zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových jednotek v Kaplici, 
Na Vyhlídce čp. 526 a 527 včetně pozemku st. p.č. 1235 jehož 
součástí je stavba, v k.ú. Kaplice, formou obálkové metody 
s minimální vyvolávací cenou  

  
Číslo bytové 
jednotky 

Výměra (m2) Podlaží Vyvolávací cena        
v Kč 

526/17 63,57 6. 928.000,00 
527/13 56,16 5. 819.000,00 

 
  

 Zájemci o prodej bytových jednotek za daných podmínek si podají 
písemnou žádost na Městský úřad Kaplice v termínu do 1. června 
2017 ve dvou obálkách – vnitřní označit nápisem NEOTVÍRAT – 
„PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY č. XY“, ve které bude uvedena 
nabídka s výší kupní ceny a s adresou žadatele. Konečné rozhodnutí o 
prodeji bytových jednotek učiní zastupitelstvo města na základě 
předložených nabídek. 

 prodej pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury „Dálnice D3 
03121/I Kaplice nádraží – Nažidla“ p.č. 1810/6 o výměře 460 m², p.č. 
1912/9 o výměře 170 m², p.č. 1912/10 o výměře 208 m², p.č. 1912/11 
o výměře 169 m², p.č. 1912/12 o výměře 59 m², p.č. 1912/13 o 
výměře 43 m² a p.č. 1912/16 o výměře 49 m² vše v k.ú. Kaplice 
Ředitelství silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha za kupní cenu 149.053,00 Kč s tím, že náklady spojené 
s převodem hradí kupující a pověřuje starostu města Kaplice 
podepsáním kupní smlouvy 

 směnu pozemkových parcel – pozemky p.č. 1601/2 o výměře 1530 
m² a p.č. 276/1 o výměře 39 m² vše v k.ú. Kaplice, v majetku 
vlastníka uvedeného na LV č. 2029 za pozemky ve vlastnictví města 
Kaplice – p.č. 591/6 o výměře 77 m², p.č. 591/22 o výměře 19 m², 
p.č. 591/23 o výměře 21 m², p.č. 591/71 o výměře 44 m², p.č. 1480 o 
výměře 354 m² a  p.č. 1481 o výměře 557 m² vše v k.ú. Kaplice, bez 
finanční náhrady s tím, že náklady spojené se směnou pozemků hradí 
každý ve výši ½ celkových nákladů a pověřuje starostu města 
Kaplice podepsáním směnné smlouvy 

 účetní závěrku města Kaplice za rok 2016 a závěrečný účet města 
Kaplice za rok 2016 a to bez výhrad 

 

 II. bere na vědomí 
 zprávu o přezkumu hospodaření města Kaplice za rok 2016 a zprávu 

o hospodaření Bytového družstva Města Kaplice.  
Mgr. Pavel Talíř, starosta městě       Mgr. Libor Lukš, místostarosta 

 
 

Kaplice má dostatek  
příležitostí a míst 
 

Místostarosta Libor Lukš: „Když děti nebo celá rodina tráví čas 
při aktivním pohybu, je to to nejsmysluplnější, co mohou ve svém 
volném čase udělat“ 
Kaplice má dostatek příležitostí a míst, kde sportovat. Děti, dospělí a 
celé rodiny mají možnost využívat městských sportovišť, která jsou 
veřejně přístupná. Město Kaplice pravidelně investuje do jejich 
modernizace, aby tato místa byla bezpečná a atraktivní. S 
místostarostou Kaplice Liborem Lukšem jsme hovořili o 
připravovaných sportovních akcích v Kaplici, ale také v obecnější 
rovině o stavu pohybových dovedností a chuti ke sportování dětí a 
mládeže školního věku.  
Sport v Kaplici je tradiční záležitostí, ale jak se daří motivovat 
veřejnost, aby přišla na místní sportoviště? 
Obecně jsme se pokoušeli lidi nalákat na sportoviště, ale to se zatím 
příliš nepodařilo. Prostřednictvím našich médií, například i 
Kaplického zpravodaje, který dostanou občané do svých schránek. 
Hlavním sportovním stánkem je atletický stadion v areálu ZŠ Školní, 
který je veřejnosti minimálně v pracovních dnech plně přístupný. 
Abychom sportoviště ještě více přiblížili místní veřejnosti, 
uspořádáme několik tradičních sportovních akcí. Ve dnech 30. a 31. 
května se bude konat již sedmý ročník Okresní atletické olympiády 
základních škol. Tato akce má svou tradici a kvalitu, vyšperkovanou 
například profesionální elektronickou časomírou a výsledkovým 
servisem, který průběh celé akce značně urychluje a je atraktivní jako 
pro děti – závodníky, tak pro organizátory i přítomné učitele. Školáci 
z celého okresu mají možnost si zazávodit na pěkně připravených 
závodech. 
Kolik se na Okresní olympiádu hlásí škol a jejich závodníků? 
V průměru přijíždí na závody třináct až šestnáct škol z celého okresu 
Český Krumlov. Z toho vyplývají zhruba tři stovky závodníků na 
jednom místě. Tak velkou akci musí zajišťovat organizační výbor, 
který je složen zejména z učitelů tělesné výchovy kaplických škol a 
velké školy participují na akci svým rozhodčím. Díky svému 
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působení ve školství jsem za město Kaplice do koordinaci akce 
zapojen i já. sám. Žáci 9. ročníků z místních základních škol pak 
pomáhají s technickým zajištěním jednotlivých disciplín, jako je 
třeba sbírání míčků či hrabání písku v doskočištích.  
Jak na akci reagují děti? 
Myslím si, že děti pokaždé zažijí hezkou atmosféru při kvalitně 
uspořádaných závodech. Například cílovou rovinku oddělujeme 
zábranami od sportoviště jednak kvůli bezpečnosti, ale také jako 
prostor pro vytvoření bohaté divácké kulisy. Děti fandí svým 
kamarádům a atmosféra se dá s trochou nadsázky přirovnat velkým 
atletickým mítinkům. Další motivací jsou pro děti pochopitelně ceny. 
Sluší se proto poděkovat společnosti PRO-SPORT Český Krumlov, 
který ceny pro vítěze každoročně zajišťuje. Jednotlivci si tak odnášejí 
medaile a diplomy, vítězné školy poháry.  
V jakých disciplínách děti závodí? 
Děti závodí v klasických a pro děti dostupných atletických 
disciplínách jako je sprint, hod míčkem a vrh koulí, skok daleký a 
vysoký, dlouhé běhy a štafety. Bohužel tato okresní olympiáda nemá 
žádnou návaznost na případná další krajská kola. Tento model 
funguje už delší dobu jen při Poháru rozhlasu, který je další tradiční 
akcí a každoročně se okresní kolo uskutečňuje v Českém Krumlově. 
V Poháru rozhlasu však nefungují individuální ocenění, ale jen 
hodnocení škol. Krajské kolo atletické olympiády se již několik let 
nepořádá. Děti ze základních škol tak ztrácejí možnost porovnat svou 
individuální výkonnost v tak krásném sportu jako je atletika na vyšší 
úrovni. To určitě nenapomáhá dalšímu rozvoji sportovních činnosti a 
školní atletiky. Proto jsme se v Kaplici s tělocvikáři dohodli a 
snažíme se udržet a vylepšovat alespoň okresní atletickou olympiádu 
pořádanou v našem městě. Byla by velká škoda nevyužít ideálních 
podmínek, které nám nabízí náš sportovní areál s atletickým 
stadionem a sportovní halou, kdy můžeme např. připravit dvě 
doskočiště na dálku i na výšku a máme i potřebné zázemí pro 
sportovce.  
Existuje nějaký projekt, jak rozšířit školní atletiku na okresní 
úrovni na krajskou úroveň, případně výše? 
Aktuálně žádný takový projekt neexistuje, nebo o něm kromě Poháru 
rozhlasu nevím. Je to na další obsáhlé téma. Myslím, že významný 
krok by v tom mohly a měly shora udělat organizace jako např. 
Česká unie sportu (ČUS), nebo AŠSK. Úspěšné školy s šikovnými a 
zapálenými tělocvikáři a talentovanými sportovci napříč všemi 
sportovními disciplínami strádají např. kvůli nákladnosti dopravy, 
protože systém pořádání soutěží není nijak centralizován. Proto se 
jednoduše ptám: Proč nedělat krajská kola v jihočeské metropoli – 
Českých Budějovicích, kam to všichni účastníci budou mít ze všech 
koutů kraje zhruba stejně daleko, za 
podobné náklady? Na jedné straně se 
odspodu snažíme, aby děti 
sportovaly a byly úspěšné s ambicí 
dosahovat výsledku, na druhé ale 
shora nepřichází potřebná motivace, 
jak se posunovat výš v podobě 
vytvoření ideálních podmínek.  
Produkce takové akce se 
samozřejmě neobejde bez peněz. 
Kdo ji financuje? 
Město Kaplice přispívá na pronájem 
elektronické časomíry, zmíněná 
společnost PRO-SPORT dodává 
ceny pro vítěze. Personálně akci 
zajišťují učitelé a další spolu-
pracovníci bez odměny, kaplická 
firma PC Servis vždy bezplatně 
zapůjčuje stan pro případ méně 
příznivého počasí a zábrany na 
ohraničení cílové rovinky nám 
zapůjčuje firma Inotech.  
S ozvučením stadionu nám pomáhá 
Kulturní a informační centrum 
Kaplice. Na dopravu přispívá 

Asociace školních sportovních klubů, které jsou zúčastněné školy 
členy.  
Když náš rozhovor trochu zobecníme, jak je na tom v současnosti 
stav pohybových aktivit a sportu u školních dětí? 
Myslím, že nelze přehlédnout, že děti ve školním věku čím dál tím 
méně sportují. V dnešních dětech není zakořeněná přirozená potřeba 
pohybu a pobytu venku. Rád bych se pletl, ale bohužel na úkor času 
stráveného u počítačů, či chytrých telefonů. Ano stále je tady skupina 
dětí zapojených do činnosti sportovních oddílů, ale myslím si, že je to 
málo. V ostatních dětech tak není budován dostatečně pevný zájem o 
pohyb a sport. Kde jsou ty časy, kdy byly různé městské plácky plné 
dětí, které si postavily jednoduché hřiště například na fotbal a hrály... 
Jako tělocvikáře mě tento stav trápí, a proto bych se chtěl pokusit děti 
i jejich rodiče opět na naše sportoviště dostat. Podmínky k tomu 
máme a s akcemi, které pořádáme a chtěli bychom do budoucna 
pořádat, věřím, že se to postupně povede. Moc bych si přál dostat co 
nejvíce lidí na sportoviště a tato postupně dobudovávat a vylepšovat. 
Když děti sami, nebo celá rodina tráví čas při aktivním pohybu, je to 
to nejsmysluplnější, co mohou ve svém volném čase udělat. Myslím 
si, že když jsou děti vedeny k určitému fyzickému výkonu, dochází i 
k rozvoji jejich morálně volních vlastností, které je posílí i v dalších 
například intelektuálních činnostech. Proto je třeba říct, že si strašně 
moc vážím práce všech trenérů a angažovaných a aktivních rodičů, 
jimž sportovní vyžití našich dětí není lhostejné.  
Bavili jsme se o okresních atletických olympiádách, jaké jsou jiné 
akce, které se v Kaplici konají, nebo budou konat? 
Velmi zajímavou akcí jsou seniorské hry, které se v minulém roce 
setkaly s pozitivním ohlasem a letos budeme pořádat 2. ročník těchto 
her u nás v Kaplici. Co se týká disciplín, na atletickém stadionu se 
senioři utkají v různých soutěžích, čeká je například turnaj v petangu, 
dále disciplíny nordic walking, či hod do dálky a hod na koš, ve 
kterých nastoupí proti sobě družstva, nebo tyto disciplíny budou moc 
absolvovat také jednotlivci. Na přípravě a organizaci akce 
spolupracuje město Kaplice se Spolkem aktivních seniorů v Kaplici, 
kaplickou střední školou, KIC Kaplice, ale i krajskou seniorskou 
organizací. Důležité je připomenout, že seniorské hry proběhnou 28. 
června. To máme seniory. A aby nám z toho nevypadla střední 
generace, připravujeme sportovní akci pro rodiče s dětmi. Řešíme, 
zda formou bude rodinný čtyřboj či jiný soubor disciplín, ve kterém 
si děti i jejich rodiče vyzkouší a porovnají svou fyzickou výkonnost. 
Tuto akci spojíme s mírovým během Sri Chinmoy Peace Run, jehož 
trasa se letos dotkne také Kaplice a ke spojení obou akcí by mělo 
dojít právě na atletickém stadionu v neděli 11. června. V létě se 
chceme vrátit na koupališti k turnaji v beachvolejbalu. Tentokrát se 

pokusíme oddělit amatéry od 
závodních hráčů, aby si každá 
výkonnostní skupina přišla na své. A 
aby toho nebylo málo, Kaplice bude 
po roční odmlce letos podruhé jedním 
z cílových měst cyklistického 
etapového závodu Okolo Jižních Čech. 
Na začátku září v rámci Kaplických 
slavností budou závodníci projíždět 
centrem města a spurtovat na 
kaplickém náměstí a kapličtí se tak 
opět setkají se sportem v jeho 
vrcholové podobě. Co se týká tradice a 
významu, v září proběhne jubilejní 50. 
ročník Večerního běhu Kaplicí, čímž 
se potvrzuje, jak je sport úzce svázán s 
naším městem. Právě počet účastníků 
v jednotlivých kategoriích na 
takovémto závodě může odhalit, jak je 
to se vztahem děti a sport. Jako politik, 
učitel a Kapličák chci přitáhnout lidi 
ke sportu. Jak jsem obsáhle popsal, 
nástroje k tomu máme, jen je potřeba, 
aby se do nich nyní zapojili lidé. 

Rozhovor připravili  
Libor Lukš a Jan Bohdal 
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Z KAPLICKÝCH ŠKOL 
 
Žáci ZŠ Omlenická  
v protidrogovém vlaku 
Prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně 
zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak 
ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy, je cílem projektu 
„REVOLUTION TRAIN“…..  Multimediální vlakovou soupravu, 
která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela 
nové pojetí protidrogové prevence, navštívili v Českých Budějovicích 
žáci 2. stupně. Jejich reakce svědčily o tom, jak silně vnímají 
problematiku užívání návykových látek a s tím spojené kriminality. 
Naprosto výjimečný projekt a zážitek pro naše děti!  

Mgr. Dagmar Kovaříková, ŠMP 
 

 

 

IZS 
 

Den se složkami integrovaného záchranného systému je již tradiční 
projekt pořádaný městem Kaplice, OSPOD MěÚ Kaplice, Městskou 
policií Kaplice a OO Policie ČR Kaplice pro žáky 1. stupně 
kaplických škol. Naši žáci I. a II. třídy byli nadšeni ukázkami práce 
hasičů, zdravotních záchranářů, policistů, policejních kynologů, 
městských strážníků a člena zásahových jednotek. Mohli si prohléd-
nout všechna vozidla a vybavení jednotlivých složek a na závěr i 
vyzkoušet výstroj zásahových jednotek. Ačkoliv se této akce zúčast-
ňujeme již několik let, nikdy není stejná. Letošním překvapením byla 
zábavná scénka kaplických hasičů „Hořící počítač“. 
Děkujeme touto cestou Bc. J. Kolínovi (OSPOD), npor. Bc. J. 
Kalinovi (Policie ČR), M. Grigovi (MP), panu Vejvarovi (HZS), 
nprap. D. Vráželovi (Policie ČR) a dalším členům IZS, jejichž jména 
ani neznáme za úžasný zážitek a také za jejich trpělivost. Tento 
projekt je díky Vám čím dál lepší! 

Žáci a učitelé ZŠ Omlenická, Kaplice 
 

 

Úspěchy Fantovky  
v Poháru rozhlasu  
Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo v prostorách atletického 
stadionu v Českém Krumlově okresní kolo Poháru rozhlasu. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 236 dětí z 8 škol okresu. Školy soutěžily 
v jednotlivých kategoriích v družstvech, nikoliv za jednotlivce. 
Mladší žactvo muselo zvládnout běh na 60 m a 600 m (dívky) / 1000 
m (chlapci), skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g a štafetu 
4x60 m. Starší žactvo si zaběhalo 60 m a 800 (dívky) / 1500 m 
(chlapci), dále soutěžili ve skoku vysokém, skoku dalekém, vrhu 
koulí 3 kg, 4 kg a ve štafetě 4x60 m. 
Za velký úspěch považujeme umístění všech kategorií na stupních 
vítězů. Stříbrné medaile si přivezli starší žáci a starší žákyně a 
bronzovou medaili vybojovali mladší žáci. Mladší žákyně postoupily 
z prvního místa do krajského kola. Všem našim sportovcům 
gratulujeme a přejeme jim spoustu sportovních úspěchů a radosti ze 
sportu. 

Den Země 
 

V pátek 21. 4. jsme si připomněli Den Země povídáním o naší modré 
planetě. Jaké problémy ji sužují, jak bychom my, děti mohly přispět 
k její ochraně. Někdy stačí drobné maličkosti jako: 

 třídění odpadu 
 šetření vodou při mytí rukou  
 úsporné větrání 
 úsporné svícení 
 Hezký vztah k prostředí, kde žijeme a jeho zkrášlování 

Tyto a jiné věci jsou zahrnuty v našem školním ECOKODEXU. 
Úklid v okolí naší školy a třídění odpadu je pro naše děti 
samozřejmostí. Těmto činnostem se věnujeme průběžně po celý 
školní rok. Na závěr děti namalovaly planetě Zemi k jejímu svátku 
sluníčka se svým vzkazem.  
Za všechny jedno společné: Milá Země, přejeme Ti křišťálově 
čistou vodu, lesy a průzračné potůčky, svěží voňavý vzduch, dlouhou 
budoucnost a spousty krásným slunovratů.  
„Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím, svou přízeň dej i nám, 
dej Mír a Klid.“ 

Žáci a učitelé ZŠ Omlenická  
 

 

Den Země na Fantovce aneb Ukliďme 
svět, ukliďme Česko! 
Dne 21.4. se naše škola v rámci mezinárodního Dne Země zapojila 
do celorepublikového projektu – Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ten 
oficiálně probíhal 8. dubna a byl zaměřen na úklid prostředí, ve 
kterém žijeme, a na mapování a likvidaci černých skládek.   
Týden před samotným Dnem Země byl věnován tématům nakládání 
s odpady. Žáci se během některých hodin učili, jak s odpady 
zacházet, jak je třídit a co všechno lze ze správně vytříděného odpadu 
ještě vyrobit. V pátek dorazili všichni žáci vybaveni pohodlným 
oblečením a hlavně rukavicemi. Na naší škole je již tradicí, že tento 
den spolupracují žáci prvního i druhého stupně. Každá třída 
z druhého stupně si tedy připravila úkoly a aktivity pro své mladší 
spolužáky a mnohdy to bylo i naopak. Společně jsme pak vybaveni 
znalostmi o odpadech vyrazili všemi směry z Kaplice. Všichni byli 
překvapeni množstvím drobných odpadků, každá skupina jimi 
naplnila 3-4 velké pytle, celkem to bylo téměř 50 pytlů. Podařilo se 
nám objevit i černou skládku, o které jsme informovali Technické 
služby města Kaplice, protože nebylo v našich silách ji celou vyčistit. 
Každý z nás si jistě po cestě uvědomil, že až půjde příště ven, už 
žádné odpadky zahazovat nebude.  

ZŠ Fantova 
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Celostátní soutěž  
v odborných dovednostech v oboru Opravář země-
dělských strojů 
Naše střední škola se již tradičně každý školní rok zúčastňuje 
celostátní soutěže v odborných dovednostech. Letos se soutěž konala 
19. - 20. dubna a pořádala ji VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. 
Za naši střední školu se této soutěže zúčastnil žák třetího ročníku 
oboru - Opravář zemědělských strojů - Drobňák Filip. Soutěžilo se v 
osmi disciplínách a náš žák obsadil v celostátní konkurenci pěkné 24. 
místo. 
Děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Městecký Vladislav  G,SOŠE a SOU Kaplice 
 

 

Darovali jsme krev 
Naše střední škola se zapojila do projektu, pořádaného občanským 
sdružením Český červený kříž, pod názvem "Studentské krvebraní 
aneb Změň osud - daruj krev". Celkem darovalo krev 13 studentů - 
prvodárců a také někteří zaměstnanci naší školy. 
Děkujeme. 

Městecký Vladislav  G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vychováváme nové řidiče 
Na naší střední škole mají žáci některých učebních oborů možnost 
získat řidičské oprávnění skupin B, C, a T. Tuto možnost nabízíme 
jako jediné školské zařízení v okrese Český Krumlov a výcvik 
zajišťujeme vlastním moderním nákladním automobilem MAN TGL. 
Studenti ostatních oborů mají možnost získat řidičský průkaz skupiny 
B za zvýhodněných finančních podmínek s výukou teorie přímo v 
prostorách školy. O tyto kurzy je mezi studenty velký zájem a 
komunikace žáků s učitelem autoškoly je na vysoké úrovni. 

Městecký Vladislav  G, SOŠE a SOU Kaplice 
 

 

Neue Mittelschule Rainbach  
na Fantovce 
Již několik let trvá spolupráce mezi základní školou v rakouském 
Rainbachu a ZŠ Fantova. Každý rok podnikáme vzájemné návštěvy 
na obou školách, organizujeme společné projekty a výlety. Od 
loňského roku se naše spolupráce prohloubila a poprvé se naše 
dětiv rámci jednoho týdne intenzivně zapojily do výuky. Letos se 

strany otočily a žáci z Rakouska se v termínu 26. – 28. dubna plně 
zapojili do výuky na naší škole. Děti byly rozděleny do tří tříd, kde 
prošly hodinami nejen německého a anglického jazyka, ale také 
matematiky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, chemie, českého 
jazyka, tělesné a výtvarné výchovy. Po vydatném obědě v naší školní 
jídelně jsme měli pro naše kamarády na každé odpoledne připravený 
program. Ve středu jsme děti provedli městem Kaplice, ubytovali je 
v hotelu a poté jsme se opět vrátili do školy. Tady je čekal florbalový 
trénink, který byl pro ně velkým zážitkem, neboť ve škole florbal 
nehrají. Mezitím naše děti připravily občerstvení ke společenským 
hrám, které si potom společně zahrály. Ve čtvrtek ráno byla rakouská 
výprava oficiálně přivítána místostarostou Mgr. Liborem Lukšem na 
radnici města, kde se všichni dozvěděli důležité informace o Kaplici 
a jejím dění, prohlédli si obřadní síň a zasedací místnost. Odpoledne 
se společně s našimi žáky vydali do Českého Krumlova.  
Hlavním bodem našeho výletu byla návštěva interaktivní expozice 
lidských dovedností a umu našich předků v areálu krumlovských 
klášterů, kde si děti vyzkoušely šablonovou malbu, psaní brkem, 
samy si namíchaly vonné soli do koupele, zhlédly vynález knihtisku, 
gotické a renesanční kostýmy, skladování bylin, výstavu obrazů 
Emmy Srncové a mnohé další. Poté následovala procházka 
historickým centrem města a dětmi očekávaný rozchod spojený 
s ochutnávkou staročeského trdelníku . Jak už tomu bývá, vše 
hezké rychle uteče a před námi byl poslední den. Páteční ráno si děti 
z Rainbachu zpříjemnily návštěvou Galerie Krampus. Před obědem 
proběhlo oficiální rozloučení, které naši rakouští kamarádi zpestřili 
hudebním vystoupením. Během těchto tří dnů se děti velice 
spřátelily, a vznikly tak nové kamarádské vztahy. Obě strany hodnotí 
výměnu žáků za velmi pozitivní a těší se na další.  
V závěru patří velké PODĚKOVÁNÍ nejen našemu sponzorovi TIP 
TRADING, spol. s r.o., Kaplice, ale i všem vyučujícím, díky nimž 
proběhl projekt na výbornou.  
 
 
Spolek aktivních seniorů v Kaplici  
 

Spolek aktivních seniorů se v červnu připravuje na již 2. ročník 
seniorských sportovních her.  
Hry se uskuteční 28. června v areálu ZŠ Školní, začátek je v 9.00 
hodin. 
První ročník se vydařil, sjeli se k nám senioři z celého kraje. Soutěžní 
discipliny zůstávají stejné – petang, nordic walking, hod do dálky a 
na koš, štafetový závod.  
Akce má svého hlavního sponzora Městský úřad v Kaplici, významně 
pomáhá i firma Agro Svoboda s.r.o. Hledáme další sponzory této 
zajímavé a potřebné akce, která propaguje významně Kaplici i za 
hranicemi regionu.  
V květnu také proběhla i společná akce spolku s Infocentrem 
v Kaplici. V městském parku jsme si měli možnost vyzkoušet 
přednosti elektrokol pro seniory, které  horský terén naší oblasti již 
omezuje v aktivní cykloturistice v podhůří Novohradských hor.  

  Jitka Papežová, předseda spolku 
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ZUŠ Kaplice  
 

Výtvarný obor 
V úterý 25. 4. 2017 jsme 
s žáky výtvarného oboru 
z Kaplice a Vyššího Brodu 
navštívili výstavu Oči doko-
řán v Třeboni, kde jsme měli 
zastoupeny některé oceněné 
práce. Celkem 43 žáků všech 
věkových kategorií zhlédlo 
inspirativní výstavu s výbě-
rem toho nejlepšího z tvorby 
Základních uměleckých škol 
Jihočeského kraje.  
 

Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice 
Další čtyři ocenění ve formě čestného uznání nám též přineslo 
zastoupení výtvarných prací na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě 
v Lidicích, která je tradiční a velmi prestižní výtvarnou soutěží pro 
žáky všech typů škol. Do soutěže bylo zasláno téměř 26.000 prací 
z celkem 83 zemí.  
 

Hudební obor 
Návštěva Jihočeského divadla v Č. Budějovicích 
Žáci dechového orchestru ZUŠ Kaplice pod vedením p. učitele 
Václava Klaboucha navštívili ve čtvrtek 27. 4. 2017 Jihočeské 
divadlo, kde absolvovali komentovanou prohlídku budovy divadla. 
Byli zároveň svědky zkoušky orchestru Jihočeského divadla. Vidět a 
zejména slyšet profesionální soubor při práci bylo pro všechny 
zúčastněné velkým přínosem.  
 

Jazzánkování 
V pátek 12. 5. od 17 hodin se v kapli ZUŠ konal nenápadný, leč 
hravý, koncert s velmi příjemnou atmosférou a skvělými výkony 
interpretů. Učitelé ZUŠ (Leo Schwarz - klavír, Petr Vyroubal – 
kontrabas) improvizovali spolu se svými hosty a žáky školy (Dan 
Hubáček – bicí Johana Schwarzová – violoncello, Martin Balcar - 
klavír) a studentem Akademie umění a kultury (Otakarem Veselým – 
viola), na vybraná témata od klasické hudby po jazz. Koncert se 
velmi vydařil, všem interpretům děkujeme za příjemný hudební 
zážitek. 
 

Připravujeme: 
Červen je v Zuškách jeden z nejrušnějších měsíců. Žáci hudebního 
oboru se chystají na postupové zkoušky, probíhají závěrečné, třídní a 
absolvetnské koncerty, kde každý žák předvede výsledek práce, a 
zároveň má příležitost si vyzkoušet reprezentativní vystupování před 
publikem – úkol nelehký, který činí potíže i řadě dospělých. Přeji 
všem žákům hodně sil, tak aby se jim koncerty vydařily a svým 
vystoupením dokázali předat radost z hudby. 
2.6. od 17.00 Třídní koncert žáků  P. a L. Schwarzových 
  (violoncello, klavír) v kapli ZUŠ 
7.6. od 17.00 Třídní koncert žáků  Mgr. R. Kahovcové  
  (klavír) v kapli ZUŠ 
8.6. od  17.30 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru 
  v kapli ZUŠ 
9.6. od 21.00 Noc kostelů –  s koncertem žáků  
  v kostele sv. Petra a Pavla 
12.6. od 17.00 Třídní koncert L. Ferebauera (dechové nástroje, 
  klávesy) v kapli ZUŠ 
16.6. od 17.30  Absolventský koncert žáků II. stupně (L. Keist,  
  K. Mocková, B. Peraus, J. Schwarzová, M. Ko- 
  zak) v kapli ZUŠ 
19.6. od 17.30    Absolventský koncert I. stupeň (K. Chlaňová, M.  
  Morová, Z. Nguyen, A. Petroušková, Š. Tomeč- 
  ka, T. Sytařová, M.Plch) v kapli ZUŠ 
22.6. od 17.00  Třídní koncert žáků  T. Rožbouda  (akordeon,  
  klávesy) v kapli ZUŠ 
26.6. od 17.00 Než odplujem na prázdniny – koncert v sále ZUŠ 
27.6. od 17.00  Třídní koncert žáků  M. Neckáře  (kytary)  
  místo bude upřesněno na plakátech 

Zájemcům o studium v ZUŠ: 
Vážení rodiče, máte-li zájem, aby 
Vaše dítko studovalo od příštího září 
v ZUŠ – talentové průzkumy proběhly 
v MŠ a rodiči vyplněné předběžné 
přihlášky z MŠ byly předány do ZUŠ. 
Pokud bylo Vaše dítě vybráno a 
nestihli jste odevzdat přihlášku v MŠ, 
je možné ji doručit do kanceláře ZUŠ 
do 7.6.  
Pokud Vaše dítě má zájem o studium, 
a v MŠ se k průzkumu nedostalo, a pro 
zájemce z okolních obcí budou 
probíhat: Talentové průzkumy 
7.6. od 15.00 do 17.00 hodin, 
v budově Linecká č.p. 334. 
Po tomto termínu budou zájemci o 

studium zařazováni do tříd a do konce června rodiče dostanou 
informace o přijetí ke studiu. 
V posledních letech se počet žáků školy pohybuje na horní hranici 
kapacity, v praxi to znamená, že můžeme přijmout pouze tolik žáků, 
kolik jich předešlý rok ukončí studium. Budeme se snažit zařadit 
všechny talentované zájemce o studium, ale je možné, že v některých 
oborech nebude dostatek míst. 
 

Divadelní škola 
Vážení a milí rodiče, od září otevíráme na naší základní umělecké 
škole Divadelní školu – „SHAKESPEAROVY DĚTI“ pod vedením 
režiséra a dramaturga Městského divadla Český Krumlov MgA. 
Jaromíra Hrušky. 
Tato divadelní škola je určena jednak mladším dětem od 6 do 10 let 
a pak i starším od 11 do 14 let. Jejím smyslem je seznámit děti s tím, 
co je divadlo, jak funguje a samozřejmě si ho v praxi vyzkoušet. 
Dále by mělo dát mladším dětem základy jevištního pohybu, 
jevištní řeči a smysl pro základ divadla tj. dramatickou situaci. 
Starším dětem nabízí základy činoherního, muzikálového, 
televizního a filmového herectví s případnou možnou přípravou na 
talentové zkoušky na všechny stupně divadelních škol. Kromě toho 
též neopomeneme hravou formou dějiny českého a světového 
divadla a přehled české a světové dramatické literatury. Těm 
nejpokročilejším pak nabízí tato divadelní škola základy divadelní 
dramaturgie, režie i produkce. Základem bude nejen týmová 
spolupráce, která je nezbytným divadelním předpokladem, ale  
i individuální rozvoj talentu a osobnosti každého dítěte. 
Výstupem této divadelní školy bude divadelní představení, kterým 
bude zakončen každý školní rok, kde budou prezentovány 
hmatatelné výsledky sofistikované divadelní práce s vašimi dětmi. 
Pokud si myslíte, že vaše dítě má pro takovou divadelní školu talent, 
odvahu a předpoklady nebo by ho to opravdu bavilo, tak nás 
neváhejte oslovit, protože počet přijatých dětí do tohoto divadelního 
kurzu bude, z důvodu individuálního přístupu k dětem, omezen. 
 

Informace o vyučujícím: 
MgA. Jaromír Hruška – narozen 1. října 1973 v Českých Budějovicích, 
absolvent Gymnázia v Českém Krumlově (1988 – 1993), absolvent divadelní 
fakulty AMU v Praze oboru režie činoherního divadla v magisterském 
studijním programu – „dramatická umění“. Absolvent kurzů o práci K. S. 
Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy 
konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace „Mnoho povyku 
pro nic“) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících 
zemí v Mnichově. Režisér 20 celovečerních inscenací autorů světové i 
české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i 
nedramatických textů ke svým inscenacím. Jako režisér a pedagog 
působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na 
několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Po jisté 
odmlce se prostřednictvím Městského divadla v Českém Krumlově opět 
naplno vrací k dramatickému oboru jako jeho dramaturg a zástupce 
ředitele. Člen odborné rady NIPOS-ARTAMA při Ministerstvu kultury ČR 
pro činoherní amatérské divadlo, lektor a porotce řady krajských i 
národních přehlídek a divadelních festivalů. 
Více informací na www.zuskaplice.cz 

 

za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová,  
Mgr. Václav Kahovec  a Mgr. Jaromír Hruška 
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Městská knihovna Kaplice 
 

Letos poprvé jsme se zapojili do 11. ročníku populární literární akce 
Noc literatury, předčítalo se z knih současných evropských autorů 
na neobvyklých místech v Kaplici, v Knihovně Kaplice, Kapli Svaté 
Barbory, radnici a Galerii Krampus. Děkujeme za přednes 
dobrovolným interpretům A. Sirové, D. Wimmerové, J.  Krbovi a 
P. Petrovi. Hudební doprovod  zajistil M. Neckář a A. Doucha. 
Poděkování patří také KIC Kaplice, Městu Kaplice, ZUŠ za 
poskytnutí příjemných prostor. Děkujeme všem a těšíme se na další 
ročník Noci literatury v Kaplici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve středu 7. 6. 2017 BERUŠKOHRANÍ  
Od 12 – 17 hodin.  Start v dětském oddělení knihovny. Tradičně jsou 
pro děti připraveny hry a soutěže v knihovně a jejím okolí. Připojíme 
se k celostátní akci „Celé Česko čte dětem“. Srdečně zveme děti 
všech věkových kategorií s jejich rodiči a prarodiči  
 

Prázdninová knihovna 7. 8. – 11. 8. 2017  
Od 8 hodin do 16 hodin v knihovně. Co vás čeká? Čtení, soutěžení, 
vyrábění, výlet, pobyt venku, pro děti  od  1. do 3. třídy. Přihlásit se 
můžete  v  dětském oddělení knihovny u paní  Urazilové na tel. 
380 312 641 nebo knihovna@mestokaplice.cz. Neváhejte, zbývají 
poslední volná místa  
 

19. 6. 2017 od 13 hodin v kině Kaplice „V jednom vše – ve všem 
jen jedno“ 
Kaplicko očima režisérky Lenky Ovčáčkové, původem z Moravy, 
žije a pracuje v Praze a natočila vedle své práce již několik filmů 
přeshraničního charakteru.                                         
Nový film představuje náš region nejen dvěma jazyky. Způsob, jak 
film putuje časem, umožnuje publiku poznat známe krajiny a lidi 
jinými pohledy. Tím třeba pochopíme lépe i dosud neznámé 
skutečnosti Novohradských hor. Nádherná hudba, ale také myšlenky 
Jiřího Františka Augusta hraběte von Buquoy doprovázejí celý film. 
Ve filmu vystupuje skoro 40 osobností, vtipně a nejednou dojemně, 
které jsou nějak spojeny s naším regionem, se svou vlastí. Snad 
nejzajímavější je scéna, kde skoro 100-letá žena z Nových Hradů 
popisuje česky, jak před válkou v rámci návštěvy německého divadla 
ruku „just“ nezvedla. Vystupují zde pamětníci i mladí lidé, kteří se 
sem přestěhovali. Také Kaplice nepřijde zkrátka. Po zhlédnutí filmu 
pokračuje beseda s režisérkou Lenkou Ovčáčkovou. Srdečně zveme 
veřejnost, seniory, pamětníky a školy.   
 

 

Krátké zamyšlení 
Je tomu rok, co jsem byla jmenována do funkce kronikářky našeho 
města. Mohu tedy konstatovat, že mám za sebou „zkušební dobu“. 
Když jsem přebírala „pomyslnou kronikářskou štafetu“ od svého 
předchůdce PhDr. Zdeňka Rohlíčka, netušila jsem, že mezi mé 
prvotní zápisy bude také patřit definitivní rozloučení s tímto vzácným 
člověkem. 
Na první pohled by se mohlo zdát, že se toho v průběhu roku v našem 
městě zas tak moc neděje. Mnohé věci bereme jako samozřejmost a 
uvědomíme si je, až když z nějakého důvodu přestanou fungovat. 

Teprve, když život ve městě začneme sledovat systematičtěji, udiví 
nás rozsah realizovaných akcí a událostí. 
Největší rozruch v první polovině minulého roku způsobilo 
vystoupení Města Kaplice ze svazku Hrady na Malši, v druhém 
pololetí to zase byl prodej bytů na sídlišti Na Vyhlídce. Tyto dvě 
kauzy sledovali téměř všichni obyvatelé našeho města. Připomenuli 
jsme si také dvě zajímavá výročí – 60. let založení basketbalového 
oddílu (spolu s odhalením pamětní desky panu Jaromíru Sypalovi) a 
stejnou dobu působí v Kaplici také Základní umělecká škola (i když 
v průběhu let několikrát změnila své jméno). Poprvé se v našem 
městě slavila „kamenná svatba“ (manželé Bečvářovi). 
Úkolem kronikáře je objektivně zaznamenávat události. Ideálním 
stavem je osobní účast na jednotlivých akcích – pak si lze udělat 
vlastní nezkreslený pohled na danou věc. Není však v lidských silách 
„být u všeho“, je třeba získat spolupracovníky, kteří nejen upozorní 
na zajímavé dění, ale jsou také schopni dodat do kroniky fotografie 
nebo plakáty, které se pak ukládají jako přílohy k jednotlivým 
zápisům, které jsou v průběhu roku do kroniky zapsány. 
Pročítáme-li pravidelně Kaplický zpravodaj, můžeme během roku 
získat ucelený přehled o tom, co se v průběhu roku v našem městě 
událo. Mohu zodpovědně konstatovat, že se vedení města snaží 
vyhovět všem kategoriím obyvatel. Naše představy se ale mnohdy liší 
a tak je jen samozřejmé, že nemusí být všichni spokojeni. Je to dobře, 
protože právě tato nespokojenost pohání lidi k tomu, aby hledali 
řešení, na jehož konci pak bude zlepšení stávající situace. 
Aby mé zápisy do městské kroniky byly co nejobjektivnější a hlavně, 
abych nezapomněla nic zásadního, obracím se tedy na své 
spoluobčany, aby mi, pokud je něco v průběhu roku zaujme, napsali 
svůj názor, případně doplnili fotografii a poslali vše na adresu: 
kronikakaplice@seznam.cz 
Všem děkuji za zajímavé příspěvky a těším se na spolupráci ! 

                        Daniela Wimmerová, kronikářka města Kaplice 
 

 
Zjišťování spokojenosti  
s Charitní pečovatelskou službou 
Ve dnech 20. 3. – 10. 4. 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi 
uživateli Charitní pečovatelské služby za účelem dalšího 
zkvalitňování poskytovaných služeb a z důvodu zjištění zájmu o 
rozšíření provozní doby sociální služby. Pracovníci Charitní 
pečovatelské služby rozdali uživatelům celkem 107 dotazníků 
spokojenosti. Návratnost vyplněných dotazníků byla 43% (celkem 
tedy 46 dotazníků). Z dotazníků vyplynulo, že uživatelé jsou 
s kvalitou a způsobem poskytování sociální služby z 96% případů 
spokojení. Respondenti v Charitní pečovatelské službě hodnotili 
kladně např.: „Velmi vstřícný a poctivý přístup pracovníků po 
jakékoli stránce k nám, starším. Navíc nikdy nechybí úsměv a milá 
slova porozumění.“ „Kladný přístup pracovnic, ochotny vždy 
vyhovět, milé chování.“ „Jsou ochotné, mají hezký přístup, jsou 
milé.“ „Spolehlivost, dobré jednání, přátelské a vstřícné chování 
všech pečovatelek.“ 
9 uživatelů uvedlo, že vyžadují pomoc pečovatelské služby také 
v úkonech, které sami zvládají. Proto bude kladen větší důraz na 
zjišťování nepříznivé situace a  oprávněných potřeb během jednání se 
zájemcem o službu a během místního šetření. Dále bude pečlivě 
přehodnocována nepříznivá soc. situace a potřeby stávajících 
uživatelů pečovatelské služby v průběhu samotného poskytování soc. 
služby, kontrolních místních šetření a revizí individuálních plánů. 
Pouze 5 respondentů cítí potřebu rozšíření pracovních hodin 
pečovatelské služby na volné dny – soboty, neděle a svátky. Poptávka 
prozatím není tak veliká, aby byl provoz pečovatelské služby rozšířen 
o soboty, neděle a svátky. Potřebu zajištění pečovatelské služby 
během těchto dní, případně i ve večerních hodinách ve všední dny 
budeme i nadále sledovat u uživatelů i zájemců o službu. 
Více informací na: www.kaplice.charita.cz 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Žižková,  
vedoucí Charitní pečovatelské služby 

Mgr. Ivana Žáčková 
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Rodinné centrum Budíček Kaplice 
   

Hlavní vchod do SOU Kaplice, Pohorská 86 
www.rcbudicek.estranky.cz, facebook 
MATEŘSKÉ CENTRUM BUDÍČEK 
ÚTERKY: 9:00 – 11:00 hodin  
ČTVRTKY: 9:00 – 11:00 hodin 
 

Dopoledne jsou pro ty, kteří mají rádi aktivně trávený čas se svými 
dětmi. Učíme se básničky, písničky, cvičíme, tančíme, tvoříme s 
dětmi, „hrajeme si“ s různými didaktickými pomůckami a rozvíjíme 
tak dětské dovednosti, schopnosti a jejich přirozenost. Vše 
přizpůsobené věku dětí, v krátkých intervalech, aby se činnosti mohlo 
účastnit každé dítě. Samozřejmě je dostatek času i na to, aby si děti 
spolu pohrály, maminky si vychutnaly kávu či čaj a společně si 
popovídaly… 
DEN DĚTÍ V PARKU   sobota 3. 6. 2017 od 14 hodin 
Přijďte si odpočinout a pohrát do našeho koutku v parku, těšíme se na 
vás.  
Odpočinkové odpoledne s antistresovými omalovánkami 
Úterý 6. 6. 2017 od 15:00 hodin. 
Program tentokrát pro maminky :o) Přijďte si dát dobrou kávu, 
odpočinout si a pobavit se u antistresových omalovánek. Pro děti 
budou v herně připraveny různé hry, skládačky apod. 
Malování v přírodě 
Čtvrtek 15. 6. 2017   od 9:00– 11:00 hodin 
Pokud nám to počasí dovolí, strávíme toto dopoledne v městském 
parku a budeme malovat, ale tentokrát nebudeme používat tužky, 
pastelky ani jiné barvičky, ale co si kdo najde. Pro případnou změnu 
termínu z důvodu nepříznivého počasí sledujte náš FB. 
Bližší informace o programu sledujte na našem facebooku :o) Těšíme 
se na Vás… 
 

Rádi přivítáme i nové maminky a především NOVÉ AKTIVNÍ 
ČLENKY !  
 

PRÁZDNINOVÝ BUDÍČEK PRO DĚTI 3 – 6 LET 
Rodinné centrum Budíček nabízí rodičům prázdninový program pro děti 
ve věku 3 – 6 let. Program je všestranně zaměřený a bude probíhat 
v prostorách MC Budíček, Pohorská 86, Kaplice i venku. Děti je možné 
přihlásit na jednotlivé týdenní turnusy. Stravování není zajištěno. 
Termíny:   
10. – 14. 7. 2017 8:00 – 12:00 
17. – 21. 7. 2017 8:00 – 12:00 
  7. – 11. 8. 2017 8:00 – 12:00 
14. – 18. 8. 2017 8:00 – 12:00 
Cena programu: 1.000 Kč/týden 
Přihlášky je možné vyzvednout v rámci otevírací doby Mateřského centra 
/út a čt: 9:00 – 11:00/ nebo je možné zaslat na e-mail a odevzdat 
nejpozději do 16. 6. 2017 v MC. Bližší informace na tel. čísle: 602 179 
119 nebo rcbudicek@centrum.cz.  
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BUDÍČEK 1.7. – 1.9.2017 
V období letních prázdnin je dětem, které navštěvují 1. stupeň ZŠ (1. – 5.  
třída ve šk. r. 2016/2017) k dispozici Příměstský tábor Budíček. Tábora 
se mohou děti účastnit jakýkoliv pracovní den v čase 6:00 – 20:00 hodin, 
dle potřeb rodičů. Příměstský tábor je financován z projektu OP 
Zaměstnanost, díky němuž je zdarma - po splnění podmínek projektu. 
Rodiče platí dětem pouze oběd v ceně 65 Kč/den. 
Program probíhá v prostorách G, SOŠE, Linecká 368, Kaplice, 2. patro, 
kde mají děti k dispozici různé hry, výtvarné potřeby, sportovní vybavení 
aj. Kromě těchto činností trávíme čas venku, jezdíme na různé výlety, to 
vše s ohledem na věk a potřeby dětí. 
Přihlášky jsou k dispozici na výše uvedené adrese, kde se dozvíte i 
všechny podrobnosti. Předem je možné se domluvit na tel. čísle: 
605439653. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodám stavební pozemek (1065 m²) ve Strádově. Více informací 
na tel. 605 252 401.  
 

Prodám zahradu s dřevěnou chatou u Zátoně, Ceský Krumlov, cena 
345.000,- Kč. Vhodné pro rybáře. Tel. 722 101 900.  
 

Nabízíme kompletní vyklizení nemovitostí (byty, chalupy, atd.) tel. 
722 101 900.  
 

Prodám Škoda 100 r.v. 1970. STK platná do dubna 2018. Cena 
60.000,- Kč. Tel. 607 535 623 (po 17.00 hodině).  
 

Prodám zánovní válendu s úložným prostorem – 3 šuplíky v buku, 
d. 205, š. 95, v. 55 cm. Cena 3.300,- Kč. Dále 4 ks zimních kol obuté 
1 rok používané, 165/70R – 13, rozteč 100. Zrušení auta. Cena 
3.200,- Kč. Tel. 607 538 991.  

 
 
 
 
Rodinné centrum Budíček, o. s. Kaplice 
hledá pro zajištění provozu 
Dětského klubu a příměstského tábora Budíček 
vhodné kandidáty pro přímou práci s dětmi: 
 

Požadujeme: 
ŠŠ vzdělání, zkušenosti s dětmi - 1. stupeň ZŠ, časovou flexibilitu, 
aktivní přístup, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, kurz první 
pomoci výhodou, odpovědnost. 
 

Nabízíme pozici: Pečující osoba - brigáda 
 
1. 7. 2017 – 1. 9. 2017 
pracovní doba dle potřeby, obvykle 6 – 8 hodin/den, 2-3 týdny/měsíc 
Ohodnocení: 85 Kč/h, práce na Dohodu o provedení práce (max. 
10 000,- Kč / měsíc) 
Aktivní práce s dětmi ve vybaveném prostředí učebny č. 29 
v prvním poschodí budovy Gymnázia a SOŠE, Linecká 368, Kaplice, 
výlety, pobyt venku.  
 

ŽIVOTOPIS zaměřený na Vámi získané zkušenosti s dětmi a Vaše 
zájmy zašlete, prosím na mail: rcbudicek@centrum.cz nejpozději do 
25.6.2017.  
Bližší informace: Eliška Nováková, tel.: 602 179 119,  
Koordinátorka projektu Dětský klub a příměstský tábor Budíček. 
www.dkbudicek.estranky.cz  

 
Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. 

Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,  IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3100 
výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76.  Uzávěrka 6. čísla 20. 5. 2017. Tisk Tiskárna FOP Černá v 
ošumaví. Redakce: KIC Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice,  tel.: 380 311 388, info@kickaplice.cz.  

Redakční rada: Magdalena Špičáková, Mgr. Stanislav Trs, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Pavel Janota, 
Magdalena Opolzerová a Ing. Lukáš Bodnár. Internetová verze: www.mestokaplice.cz          

Redakce se nemusí ztotožňovat  s názory zveřejněných příspěvků. 
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5.6. - 11.6.2017 Pobytový zájezd do Hoštky (Litoměřicko) 
Odjezd z Kaplice – vlak v 8.22. Bližší informace obdrží každý 
účastník zájezdu včas. Vedoucí: p. Merhoutová 
13.6.2017   Slabošovka                                          12 km 
Odchod z parku v 8.00 – bývalá krytá lávka – Přísečno – Smrhov – 
Malče – Slabošovka – Besednice – autobus ve 12.06.  
17.6.2017    Z Netolic do Čimelic          cyklotrasa 65 km 
Odjezd v 6.00 zvláštním autobusem. Možno doplnit zájemci pěší 
trasy. Přihlášky od 1.6.2017.                                         
20.6.2017        Z Herbertova do Vyššího Brodu       11 km 
Autobusem od školy v 7.55 na vlak v 8.43 do zastávky Herbertov. 
Trasa: Herbertov – Dolní Drkolná – Studánky – Vyšší Brod – 
autobus ve 13.05.  
27.6.2017              Z Kamenné do Benešova nad Černou        
Autobusem z autobusového nádraží v 6.30 do Benešova – Kamenné. 
Trasa: Kamenná – Kondrač – Valtéřov – Benešov nad Černou – 
autobus ve 13.15.  
 

 
Judista Ondřej Svoboda získal 
juniorský titul mistra republiky  
 

V neděli 23. 4. 2017 se do Hranic sjela republiková judistická špička. 
V tamní sportovní hale Naparia se uskutečnilo letošní Mistrovství 
České republiky juniorů a juniorek. Startovalo 154 závodníků a 
závodnic z 54 klubů. Hmotnostní kategorie do 73 kg byla, co do 
počtu, nejobsazenější. Prezentací prošlo 29 závodníků, mezi nimi 
také vyšebrodský Ondřej Svoboda, člen SK Kaplice. Na základě 
dosavadních výsledků byl Ondřej nasazen do turnajového pavouka 
jako trojka. Po třech vyhraných utkání hladce postoupil mezi čtyři 
semifinalisty, čímž splnil svou roli spolufavorita. Zde ho čekal souboj 
s velkým „ES“. Na tatami se postavil proti současné jedničce 
Adamovi Bydžovskému, který v letošní sezóně prokázal dobrou 
výkonnost na juniorských evropských pohárech v Řecku a Itálii, kde 
shodně obsadil bodovaná 7. místa. „Ondra začal opatrně, byl pozorný 

v soubojích o úchop a 
hlídal soupeřovo akce. 
Určitě ale nebyl ten, 
který by řídil tempo 
utkání, proto byl také 
dvakrát napomínán za 
neaktivní judo.  
V druhé polovině se 
vše otočilo, Ondra 
pomalu přebíral akti-
vitu, stupňoval tempo a 
jeho akce byly pro 
soupeře nebezpečné. O 
postupu do finále 
rozhodl v prodloužení, 
kdy svého soupeře 
hodil chvatem O-soto-
gari“, zhodnotil důle-
žitý zápas trenér 
kaplického juda Libor 

Štěpánek. Obdobný průběh mělo také finále s Václavem Žemlou 
(USK Praha), který v druhém semifinále přešel přes Peška. O tom, že 
Svoboda získá zlato, rozhodl až v Golden Score. Nekompromisně 
nastoupil do chvatu O-uchi-gari, skóroval a získal potřebné body pro 
ukončení zápasu. Pak už jeho radost z premiérového titulu mohla 
propuknout naplno. 

Foto Miroslav Petřík 
Libor Štěpánek, SK Kaplice judo 

Florbal 
 

Ohlédnutí za ukončenou florbalovou sezónou 
mladších žákovských kategorií v roce 2016/2017 
Jihočeské ligy se zúčastnila družstva elévů mladších žáků a žákyň. 
Celkem bylo odehráno 29 ligových turnajů a 2 neligové s výsledky: 
Mladší žáci - 36 zápasů, z toho 29 vítězných, 4 prohry a 3 remízy 
Žákyně – 16 vítězných zápasů. Brankařka M. Kvapilová bude 
reprezentovat jihočeský kraj v červnu na olympiádě mládeže v Brně.  
Elévové – 39 zápasů s jedinou porážkou 
Neligových turnajů se zúčastnili pouze elévové. V Českých 
Budějovicích obsadili ze zúčastněných 13 družstev 3. místo a 
v turnaji 6. ročníku o „Pohár starosty města Kaplice“ jejich zásluhou 
pohár opět zůstal doma. K dobrému průběhu turnaje a radost dětem 
udělali tito sponzoři: Město Kaplice, FBC Spartak, P. Rous – 
bagetárna, drogerie TETA, cukrárna IPEMA, kterým tímto děkujeme. 

za Spartak Kaplice M. Románková 
 

 
FK Spartak Kaplice / výsledky  
 
"A"  mužstvo – I. B třída sk. B   
18. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Nová Ves u ČB 2:2 (1:1) - B: Janura, 
Lesňák. 20. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Jiskra Chlum u Třeboně 2:0 
(0:0) - B: Štrbačka, Lesňák. 19. kolo TJ Sokol Kamenný Újezd – FK 
Spartak Kaplice 2:2 (0:0) - B: M.Urazil, Hami. 21. kolo Sokol Suchdol 
nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice 2:2 (0:0) - B: Micák, Řepa.  
 

Dorost U19 – ČEZ I. A třída sk. A 
14. kolo FK Spartak Kaplice – SK Mladé 6:0 (3:0) - B: Urazil 3, Pál 2, 
Flaška. 15. kolo TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Spartak Kaplice 
0:1 (0:0) - B: Urazil. 16. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Slavoj 
Hrdějovice / SK Lišov 7:1 (3:0) - B: F.Říha 4, M.Urazil 2, Lašák. 17. 
kolo Dolní Dvořiště / Malonty – FK Spartak Kaplice 1:15 (0:7) - B: 
F.Říha 4, Sulzer, M.Urazil 3, Hájek 2, Ovádek, Vaniš, Čutka. 
 

starší žáci – ČEZ  I. A třída sk. A 
10. kolo FK Spartak Kaplice – FK Meteor Tábor B 1:6 (0:1) - B: 
Mat.Lhotský. 11. kolo TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Spartak 
Kaplice 5:1 (4:1) - B: F.Janda. 12. kolo FK Spartak Kaplice – Suchdol 
nad Lužnicí / České Velenice 0:7 (0:2) 
 

mladší žáci – ČEZ  I. A třída sk. A 
10. kolo FK Spartak Kaplice – FK Meteor Tábor B 5:1 (2:1) - B: Pecha, 
Beránek, Gahír, J.Kaňka, Mokoš. 11. kolo TJ Tatran Lomnice nad 
Lužnicí – FK Spartak Kaplice 2:6 (1:2) - B: Beránek, Mokoš, Muška, 
Procházka, Koubek, Výlet. 12. kolo FK Spartak Kaplice – Suchdol nad 
Lužnicí / České Velenice 5:1 (2:1) - B: Kubák 2, Beránek, Výlet, 
Koubek.  
 

starší přípravka – okresní přebor 
13. kolo Vltavan Loučovice – FK Spartak Kaplice 7:10 (5:5) - B: 
J.Kaňka 4, Plach 3, Šedivý, J.Janda, Janošec. 14. kolo FK Spartak 
Kaplice – FK Dynamo Vyšší Brod 19:0 (9:0) - B: J.Kaňka 9, Plach 4, 
Šedivý 3, Lexa 2, Vimr. 1. kolo nadstavba o 1. – 4. místo FK Spartak 
Kaplice – SK Zlatá Koruna B 10:3 (1:2) - B: Plach 4, J.Kaňka 3, 
J.Janda, Šedivý, Seltsam.  
 

mladší přípravka – okresní přebor 
8. kolo – hráno v Křemži Sokol Křemže B / SK Holubov B – FK 
Spartak Kaplice 0:10 (0:3) - B: Jak.Fejtek 3, L.Vávra, Mat.Románek, 
Janů 2, Zajíček. * SK Zlatá Koruna – FK Spartak Kaplice 0:8 (0:5) - B: 
Janů, Melnyk, Mat.Románek 2, Jak.Fejtek, L.Vávra. 9. kolo – hráno 
v Malontech FK Slavoj Český Krumlov B – FK Spartak Kaplice 6:1 
(4:1) - B: Jak.Fejtek. * TJ Hraničář Malonty / FC Lipno – FK Spartak 
Kaplice 0:8 (0:6) - B: Janů 4, Melnyk 2, Jak.Fejtek, Šimek. 10. kolo – 
hráno v Loučovicích SK Větřní – FK Spartak Kaplice 4:4 (3:4) pen. 
4:3 - B: Jak.Marek 3, L.Vávra. * Vltavan Loučovice – FK Spartak 
Kaplice 2:9 (1:1) - B: Jak.Marek 3, Jak.Fejtek 2, Janů, Mat.Románek, 
Melnyk, L.Vávra.  
 

ženy – divize 
18. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Hrádek 3:1 (2:1) - B: Praizlerová, 
Bartoníčková, Křivová. 19. kolo TJ Calofrig Borovany – FK Spartak 
Kaplice 1:4 (1:2) - B: Suchanová, Bartoníčková, Praizlerová, Pálková. 
20. kolo FK Spartak Kaplice – TJ Blatná 3:1 (2:0) - B: Křivová 2, 
Matoušková. 21. kolo TJ Mokré – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - B: 
Praizlerová.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice      červen 2017 
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Spolupráce Sociální rehabilitace  
Tolerance Charity Kaplice s Městskou policií Kaplice 
 

Již třetím rokem trvá spolupráce Sociální rehabilitace (SR) Charity 
Kaplice  s Městskou policií Kaplice. V průběhu roku 2016 proběhly 
celkem čtyři přednášky, v roce 2017 další dvě. Jsme za to velmi rádi. 
Klienti naší služby si přednášky vedené zejména panem Martinem 
Grigou, vedoucím strážníkem Městské policie, velmi pochvalují. 
Mají rádi jeho bezprostřední a lidský přístup, založený na jeho 
profesních i osobních zkušenostech. Zajímají je informace o práci 
městských strážníků, novinky o dění v Kaplici. Zároveň získávají 
vědomosti o tom, jak se s ohledem na zákony a předpisy mají chovat, 
jak se ochránit, jak se bránit, jak zvládnout krizové situace, jak si říci 
o pomoc nebo co a kam nahlásit. 
Přednášky nejsou jen suchopárným výkladem, většinou mají formu 
besedy, probíhá diskuse. Jedna z nich proběhla přímo v parku 
s ukázkami odchytového vozu a vyprávěním o tom, jak a která 
zvířata policie odchytává. Posledními tématy byla práce městské 
policie, rozdíl mezi městskou a státní policií, ukázky sebeobrany.  
Doufáme, že dobrá spolupráce SR Tolerance a Městské policie 
Kaplice bude pokračovat i v dalších letech. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat panu Martinu Grigovi a jeho kolegům za ochotu a 
za to, že těmito přednáškami přispívají k obecnému povědomí klientů 
SR Tolerance. 

Napsal: Petr Šípek, vedoucí SR Tolerance, Charita Kaplice 
Mgr. Ivana Žáčková 

 

 
Stammtisch – 150. setkání  
 

V sobotu 8. dubna 2017 se v Kaplici uskutečnilo 150. setkání 
českých a rakouských přátel – tzv. Stammtisch. U zrodu této akce byl 
malý inzerát v novinách, který vybízel zájemce z Čech i Rakouska k 
vzájemnému setkávání, poznávání zajímavých míst a hlavně 
procvičování jazyka sousední země.  
Nejkrásnější na těchto setkáních je, že účastníky nespojuje žádná 
ideologie, náboženství či politika. Jsou to posezení obyčejných lidí, 
kteří chtějí rozvíjet společné vztahy bez jakéhokoli prospěchu, dobře 
spolu vycházet a radovat se. Stammtisch nemá žádnou reklamu, není 
zatížen žádným spolkem ani penězi, a přesto vše skvěle funguje.  
Každou druhou sobotu v měsíci někdo z účastníků zorganizuje 
zajímavý program a následné posezení. Tak zájemci poznali mnoho 
různých míst z obou stran hranice, vymysleli řadu besed a přednášek. 
Organizátoři vždy měli spoustu práce a patří jim velké poděkování, 
protože vše je dobrovolně a bez nároku na odměnu.  
V jazyce svých sousedů se všichni za těch několik let zdokonalili. 
Někteří Rakušané dokonce navštěvují kurzy češtiny a při společných 
posezeních v praxi uplatňují nabyté znalosti. 
Při posledním 150. Stammtischi, který se konal ve Slovanském domě 
v Kaplici, jsme se sešli v hojném počtu. Po krátkém úvodu jsme 
ochutnali výborný česko-rakouský dort. K nahlédnutí byly také tři 
kroniky doplněné fotografiemi z jednotlivých akcí. K tanci a 
poslechu zahráli heligonkáři z Českého Krumlova a Rakouska. 
Strávili jsme tak velmi příjemný večer. 

Eva Zemánková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce úklid v okolí Kaplice 
Ve dnech 1.4. a 15.4. se na Kaplicku uskutečnili dvě úklidové akce, 
při nichž se uklízelo z přírody vše, co do ní nepatří. První akce 
probíhala podél cesty na zámeček a druhá od parku k čističce. 
Společně jsme odstranilli 650 kilogramů odpadu. Tyto akce pořádala 
nově vzniklá nekomerční organizace Jedna láska, jeden svět. 
Děkujeme zúčastněným dobrovolníkům, všem kdo nás podpořili a 
Technickým službám Kaplice za perfektní odvoz nasbíraného 
odpadu. Pomozte nám udržet čistou přírodu kolem nás. Více 
informací na facebook/Jedna láska, jeden svět. 

Organizace Jedna láska, jeden svět 
 

 
 

Z HISTORIE KAPLICE 
 

Ferdinand Kindermann  
a školní reforma 
 

Když bylo během vlády Marie Terezie reformováno školství a 
vzdělávání, získal Karl Heinrich Seibt, pocházející ze severních Čech, 
v Praze velký vliv na široké vrstvy měšťanů a šlechticů. Byl zástupcem 
umírněného osvícenství a reformního katolicismu. Přednášel na 
univerzitě estetiku, jazykovědu a dějiny církve, zavedl zde pedagogiku 
jako odborný předmět a zdůrazňoval nutnost vzdělávání pro blaho 
národa a jeho prospěšnost pro stát. 
Na jeho přednáškách se potkávali student teologie Ferdinand 
Kindermann, syn chalupníka ze vsi  Království v severních Čechách, 
čerstvý doktor práv Johann hrabě Buquoy a Bernhard Josef Spatzierer, 
syn ředitele buquoyského panství v Nových Hradech.  
Kindermann učil v Buquoyském paláci v Praze jako domácí učitel 
mladší bratry hraběte Johanna, po svém vysvěcení na kněze roku 1765 
zde byl domácím kaplanem. 
Johann Nepomuk von Buquoy působil několik let jako právník ve 
státní službě. Po smrti svého otce v roce 1767 převzal jeho dědictví a 
odešel do Nových Hradů, aby na svých statcích uskutečňoval nejen 
pokrokové hospodářské poznatky, ale také své filantropické myšlenky. 
Vždyť „povznesení životní úrovně poddaných“ bylo jedním z velkých 
cílů osvícenství. Bernhard Spatzierer se stal jeho sekretářem a 
pomocníkem.    
Když roku 1771 v Kaplici zemřel farář, dosáhl hrabě Johann Nepomuk 
von Buquoy jakožto patron toho, že Ferdinand Kindermann získal 
místo faráře, ačkoliv mu bylo teprve 31 let. Ještě téhož roku získal též 
titul děkana. Zde v Kaplici chtěl realizovat Seibtovy podněty. 
Před příchodem Kindermanna mělo vyučování v Kaplici značné 
nedostatky, jak tomu tenkrát bylo ve většině škol. Žáci museli platit 
školné. Učitelé, kteří často měli nedostačující vzdělání, jen těžce vyžili 
ze své mzdy od obce a z toho, co vydělali jako varhaníci, sbormistři a 
kostelníci na faře. Roku 1659 zde byl učitelem Balthasar Freytag, poté 
do roku 1689 Melchior Freytag a do roku 1701 Matthias Freytag 
(dědeček, otec a syn?)              

pokračování na str. 16 
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Stará školní budova stála šikmo naproti faře. Východně byl k tomu pod 
jednu střechu měšťanský špitál. Podle tvaru štítů musely být obě 
budovy vystavěny pravděpodobně již někdy před rokem 1650.  
Školní budova byla před příchodem Kindermanna ve špatném stavu. 
Měla jen jednu učebnu, ve které se musely učit společně všechny děti. 
Byl zde nedostatek učebních pomůcek a především učebnic.  Učitel si 
ze svého skromného příjmu nemohl dovolit žádného pomocníka. 
Chyběla tak disciplína, ve třídě děti dělaly to, co se jim zrovna zalíbilo. 
Mnoho dětí muselo doma pomáhat v hospodářství nebo s řemeslem. 
Proto rodiče neposílali své děti často vůbec do školy a uspořili tak 
školné. 
Dříve než Kindermann zaujal místo faráře, odjel do Zaháně v pruském 
Slezsku, kde Johann Ignaz Felbiger, probošt augustiánského kláštera, 
založil školu, která se jako vzorová škola a místo vzdělávání učitelů 
těšila takové pověsti, že se sem zdaleka sjížděli žáci a zájemci. Zde 
studoval novou tabulkovou metodu, která značně ulehčovala práci 
s učením nazpaměť.     
Když na konci roku 1771 přišel Kindermann do Kaplice, začal hned 
realizovat své pedagogické myšlenky. Do farní kroniky napsal: ,,První 
kroky, které jsem věnoval starosti o duše, byly také prvními, které jsem 
učinil ve škole.“  
Učitel Anton Holl (narozen 1749 ve Volarech/Wallern) byl, jak on sám 
říkal, jeho pravá ruka. (1) 
Nejdříve svolal Kindermann učitele a pár dětí do svého pokoje a začal 
pomalu používat novou metodu, nedržel se jí však nijak striktně. Brzy 
se dostavily úspěchy a ostatní děti začaly být zvědavé. Holl (2) byl brzy 
zasvěcen do nové metody a mohl podle ní již také vyučovat. Nyní 
nastal čas získat i rodiče. Osobními pohovory a svým kázáním se 
Kindermannovi podařilo odbourat jejich předsudky. Vyučování hudbě, 
které u hudebně nadaných dětí podporoval, tomu také přispělo. Stále 
více rodičů posílalo své děti do školy. Na Kindermannův popud byl 
roku 1772 zaměstnán druhý učitel, zbrojíř Ignatius Tjiatiovn, snad 
Nizozemec, neboť v té době pobýval v Kaplici oddíl batávského 
dělostřeleckého pluku z Nizozemí. Dle nařízení vrchního úřadu mu 
muselo být z obecního fondu vypláceno 30 zlatých jako roční mzda. 
Také ve svém kaplanovi Simonu Kudlerovi měl Kindermann velkou 
oporu. 
Nyní již měl tři spolupracovníky. Z počátku museli být přítomni 
vyučování v různých odděleních, aby získali potřebné znalosti, potom 
je již nechal samostatně vyučovat. Vyučování mělo být praktické a 
realistické. Odmítal jakékoliv násilné metody. Děti se látku neměly jen 
učit zpaměti, nýbrž ji opravdu chápat. Učební metody byly proto 
přizpůsobeny jejich stádiu vývoje. 
Do kaplické školy docházely také děti z vesnic. Když se v Malontech 
uprázdnila pozice učitele, hrabě Buquoy tam vyslal Antona Holla, a 
Kindermann připravil Johanna Riedla z Benešova na školní službu. 
Jakmile byl zasvěcen do nové metody, odešel do Malont a Holl se 
vrátil zpět do Kaplice. Ke svým spolupracovníkům ve starosti o duše a 
školu získal Kindermann dále P. Christiana Fischera, kterého znal již 
z Prahy. 
Johann von Buquoy nechal opravit školní budovu, vybavil školu 
potřebným zařízením a knihami a staral se o topivo. Jelikož byla 
k dispozici jenom jedna třída, muselo se učit ve dvou odděleních 
rozdělených podle věku. V každém oddělení se vyučovaly čtyři různé 
předměty čtyři hodiny denně. 
Kindermannův učební plán zahrnoval na prvním stupni čtení, psaní, 
biblické dějiny, katechismus (učení zpaměti) a na druhém stupni čtení, 
mravouku a zdravovědu, náboženství a nauku o bibli, katechismus pro 
správné pochopení, krasopis, pravopis a aritmetiku.  Každý učitel 
vyučoval více předmětů. Aby také i chudým dětem bylo umožněno 
chodit do školy, začala za ně obec platit školné.  
Nad rámec řádné výuky zřídil Kindermann ještě soukromý kurz dalšího 
vzdělávání pro talentované děti, coby kurz určený pro budoucí 
gymnazisty, ve kterém bezplatně vyučoval on sám se svými kaplany 
Kudlerem a Fischerem. Pokračování článku v příštím zpravodaji… 
 
 

 (1) H. Waltenberger, Budweiser Zeitung 1938, č. 45 
(2) Jméno bylo psáno také jako Hall. Jeho syn P. Placidus Hall OSB byl v Kremsmünsteru 
učitelem Adalberta Stiftera v humanitních oborech. 

Překlad kapitoly „Ferdinand Kindermann a školní reforma“  
do češtiny: Veronika Povišerová, Hluboká nad Vltavou 
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REPAROSERVIS spol. s r.o. 
prodej a servis harvestorových technologií 
lesní a dřevařská technika 
Středisko KAPLICE 
 

Nabízí volná pracovní místa: 
 

 
 

Vedoucí střediska dílny KAPLICE 
 
Pracovní náplň: 

 Samostatné vedení celého střediska 

Požadujeme: 
 minimálně SŠ vzdělání technického směru 
 komunikační dovednosti, odpovědnost, pečlivost a spolehlivost 
 schopnost pracovat samostatně 
 řidičský průkaz sk. B 
 znalost jazyka výhodou 

 

Samostatný referent skladu náhradních dílů 
 
Pracovní náplň: 

 kompletní administrace zakázek v informačním systému VISION 
 fakturace vydaných ND 
 podpora prodeje ND 

 
Požadujeme: 

 minimálně SŠ vzdělání 
 komunikační dovednosti, odpovědnost, pečlivost a spolehlivost 
 znalost problematiky ve skladovém hospodářství 
 dobrá uživatelská znalost PC 
 řidičský průkaz sk. B 
 znalost jazyka výhodou 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nabízíme: 

 práce na plný úvazek - HPP na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 
 nadstandardní finanční ohodnocení 
 výkonnostní bonusy po zapracování 
 příspěvky na stravování 
 dlouhodobé zaměstnání 
 dobrý a zkušený pracovní kolektiv 

 
Kontakt: 
REPAROSERVIS spol. s r.o. 
Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10 
Telefon: +420 271 960 431, 602 210 844 
E-mail: info@lesni-technika.cz 
 
 

www.reparoservis.eu  www.lesni-technika.cz 

 
 

Firma ISOTHERM s. r. o. hledá spolupracovníky na tato 
 

VOLNÁ  PRACOVNÍ  MÍSTA 
 
Do našeho kolektivu hledáme: 

 administrativního pracovníka / pracovnici 
 přípraváře či přípravářku do výroby opracovaného skla 
 obsluhu CNC strojů 
 obsluhu strojů a zařízení na výrobu izolačních skel 

 

Nabízíme: 

 práci v moderním prostředí s možností seberealizace 
 nadstandardní platové ohodnocení  
 5 týdnů dovolené 
 náborový příspěvek 
 zaměstnanecké benefity -příspěvek na penz. připojištění, příspěvek na dopravu, závodní 

stravování, náborový příspěvek 
 13. 14. plat dle hospodářského výsledku společnosti 

 

Druh PP: PP na plný úvazek  

Místo výkonu práce: Kaplice, Linecká 646  

 

Termín nástupu: ihned 
 

Chcete pracovat ve stabilní firmě, která je ve svém oboru jednou z nejmodernějších na trhu? 
Přijďte se přesvědčit o kvalitách společnosti ISOTHERM s.r.o. denně mezi 7:00-14:00 na adrese 
Linecká 646, Kaplice nebo zašlete svůj životopis na personalista@isotherm.cz 
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½ Konference Ministerstvo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ Jihostroj  
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¼ EKOPALIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ SGA SCHODY  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ Kejšar reality  
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