
O tom, že je Kaplice opravdu atletikou
posedlá, přesvědčili ve čtvrtek dopoledne
trochu netradiční atleti. Seniorské hry v
Kaplici pořádají již pravidelně a zúčastňují
se jich desítky sportovců z celého regionu.
V Kaplici se tradičně konají i další atletická
klání, olympiády školní mládeže a Pohár
rozhlasu. Jitka Papežová, která je před-
sedkyní Spolku aktivních seniorů v Kaplici,
neskrývá radost a účast na seniorských
hrách si pochvaluje. Zároveň věří, že se
zájem dalších seniorů o hry v budoucnu
ještě zvýší. 

Ve čtvrtek zamířilo do Kaplice celkem
sedmdesát dva závodníků. Jak vysvětlil
místostarosta Kaplice Libor Lukš, který se
společně s dalšími kolegy každoročně

stará o organizační stránku, byli senioři
rozděleni do osmnácti družtev po čtyřech
závodnících. Na vítěze čekaly zajímavé
ceny včetně putovního poháru za celkové
vítězství v disiplínách: Pétanque, hod na
koš basketbalovým míčem, turnaj v šip-
kách a za závod v nordic walkingu. 

Pořadatelé děkují: Firmě PC Servis KB a
zvláště panu Jiřímu Bohatovi za zapůjčení
stanu na všechny sportovní akce, firmě
INOTECH a panu Karlu Machovi za mobilní
zábrany na atletických olympiádách a KIC
Kaplice za ozvučení na všech akcích a za
stany na seniorských hrách.

Video ze seniorských her s rozhovorem
s paní Jitkou Papežovou i video o atletické
olympiádě mládeže najdete na serveru
www.kaplicaci.cz.

Foto (zdroj): www.kaplicaci.cz 

Kaplice žila seniorskými sportovními
hrami, navázaly na školní olympiády

Jan Bohdal

Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
na prahu letních

prázdnin, které jsou
spojené s cestováním,
bych se rád zastavil u
problému zvýšeného
provozu na meziná-

rodní silnici E55. Za několik posled-
ních let jsem se snažil prosadit
snížení rychlosti v oblasti od křižo-
vatky u čerpací stanice MOL až po kři-
žovatku u lomu na 70 km/h. My
místní víme, jak složité je na silnici z
jakékoliv křižovatky najet, natož pak
přejít směrem k Jarmalům či k Omle-
nicím. Řada majitelů garáží a zahrá-
dek za E55 velmi často riskuje svůj
život při překonávání této silnice.
Letos na jaře svitla naděje, že by ke
snížení rychlosti došlo, ale poslední
jednání s ŘSD a Policií ČR naše oče-
kávání zklamala. Jedním z důvodů
bylo, že by se v takto dlouhém úseku
příliš zbrzdila doprava. Mnozí z nás,
kteří jezdíme po E 55 směrem do
Prahy, jsme si jistě všimli, že kolem
města Benešov u Prahy ke snížení
rychlosti došlo a k žádnému zpoma-
lování provozu zde nedochází. Je to
na stejné silnici, ale bohužel v jiném
kraji, kde náhled na bezpečnost sil-
ničního provozu je asi jiný. V každém
případě budeme v naší snaze o sní-
žení rychlosti pokračovat, protože
dalším efektem je i snížení hlučnosti
pro naše obyvatele sídliště Na Vy-
hlídce. S provozem na silnici souvisí i
zastávka autobusu u obchodu Penny.
V poslední době zaznamenávám čím
dál víc stížností na nepořádek v této
lokalitě. Bohužel musím konstatovat,
že někdy velmi pochybuji o inteligenci
lidí, když vidím, co je možného v za-
stávce „vykonat“. Vzhledem k neutě-
šené situaci jsme se rozhodli tuto
zastávku přebudovat do prosklené
podoby, naší snahou je vytvořit pří-
jemné prostředí s dostatečným poč-
tem laviček.    pokračování na str. 2

Mgr. Pavel Talíř
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Slovo z radnice

V posledním době jsme začali vní-
mat posun i ve stavbě dálnice D 3,
která se k nám již posouvá, a pevně
doufám, že se po ní i brzy projedeme.
Na posledních jednáních jsme byli in-
formováni o pokračujících pracích na
výkupu pozemků a stavebních přípra-
vách na dokončení celého úseku až
po státní hranici. Stále si říkám, že
některé procesní kroky jsou nám spíš
ke škodě než k užitku.

V minulém zpravodaji jsem již vzpo-
mínal na začátek prázdnin, děkoval
učitelům a přál všem našim spoluob-
čanům krásné prázdniny. Přál bych si,
ať jsou stále tak prosluněné a poho-
dové, jako poslední červnové dny.

Váš starosta Pavel Talíř
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám oznámili, že na hřbi-

tově v Kaplici probíhají dokončovací sta-
vební práce, jako je realizace chodníků
vedoucích z lokality Nové Domovy k nově
vybudované zadní brance ve hřbitovní zdi
a prostor u hlavního vstupu na hřbitov a
před smuteční síní. V celém prostoru hř-
bitova jsou rozmístěny nové stojany na
vodu. Jejich orientační umístění je znázor-
něno v zákresu. Stojany na vodu se ovlá-
dají zatlačením tlačítka nad kohoutem, ze
kterého teče voda přibližně 10 sekund a
poté se automaticky proud vody zastaví.
Proto nezastavujte proud vody jiným způ-
sobem. V blízkosti jednotlivých stojanů
jsou umístěny držáky na konve, na které
budou v nejbližší době rozmístěny další
konve na zalévání. Do prostoru hřbitova
budou také osazeny nové lavičky. 

Nové úpravy na hřbitově

Marika Laisková, MěÚ Kaplicepokračování ze str. 1

Informace pro občany

Kapličáci.cz - nový
webový a faceboo-
kový projekt pro
všechny Kapličáky

Nový webový projekt Kapličáci.cz
odstartoval v polovině června a nava-
zuje na již delší dobu fungující pro-
jekty v Českém Krumlově. Spojuje
obsahy v rámci facebooku a vlastních
webových stránek na adrese
www.kaplicaci.cz. 

"Chcete vyjádřit svůj názor na kon-
krétní (kaplické) téma či být svými
články, glosami a případně videi pra-
videlnými přispěvateli? Pokud ano,
stačí poslat svůj příspěvek na e-mail
redakce@kaplicaci.cz společně se
svou fotografií a jménem, článek se
pak objeví na portálu Kapličáci," vy-
světluje Jan Bohdal, který projekt ve
spolupráci s kaplickou radnicí koordi-
nuje. Vydavatelem je, stejně jako v
případě projektu Krumlováci.cz a ně-
kolika dalších celorepublikových pro-
jektů, českokrumlovská společnost
Czech info. Město Kaplice, KIC i Kap-
lický zpravodaj jsou partnery pro-
jektu. Projekt si klade za cíl "být
otevřenou platformou pro svobodné
vyjadřování názorů, platformou pro
vaše otevřené vyjádření." Uvádí vy-
davatel na webových stránkách. Již
nyní se v obsahu objevily videorozho-
vory s vedením města Kaplice i repor-
táže z několika akcí ve městě. Prostor
ale dostanou také textové příspěvky
či fotoreporty.

Jan Bohdal

Od roku 2013 Bezplatná právní poradna
působí v Kaplici. V dubnu 2019 změnila svůj
název Na Bezplatnou poradnu mezi §§,
adresa pobočky zůstala stejná: Náměstí 70,
Kaplice. Otevírací doba každý čtvrtek od
8:00 do 12:00 pro neobjednané klienty a
od 13:00 do 16:00 pro objednané klienty.
Objednávat se a klást dotazy můžete na te-
lefonním čísle 774 110 124, 380 727 600
(pevná linka v Českém Krumlově) nebo na
e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz.

Na poradnu se můžete obrátit v případě,
že jste se dostali do tíživé životní situace a
nedokáže ji řešit vlastními silami ani s pod-
porou rodiny či známých. V poradně vám
mohou sociální pracovníci poskytnout infor-
mace v těchto oblastech – pracovní právo
(ukončení pracovního poměru, nárok na do-
volenou), rodinné právo (výživné, rozvod,
úprava poměru k nezletilým dětem), ob-
čanské právo (nájem, ukončení nájmu), in-

formace o dávkách státní sociální podpory
a hmotné nouze, příspěvku na péči, inva-
lidním i starobním důchodu. Poskytujeme
základní informace z oblasti trestního
práva.

Každý čtvrtek je vám k dispozici pracov-
ník na problematiku spotřebitelského práva.
Jedná se o čas od 14:00 do 15:00 hodin. 

V poslední době se nejvíce věnujeme dlu-
hové problematice (exekuce, pomoc s vy-
pracováním návrhu na splátkový kalendář,
pomoc při vypracování odvolání). 

Od 1. 6. 2019 podáváme návrhy na povo-
lení oddlužení v novém režimu dle platné
novely Insolvenčního zákona.  Jsme akre-
ditovanou organizací v oblasti dluhového
poradenství. Za sepisování návrhu se u nás
nehradí žádná finanční odměna. V případě,
že máte více dluhů, které již nestíháte včas
splácet, můžete se obrátit na poradnu v Če-
ském Krumlově, ale i v Kaplici, kde zjistíme,
zda splňujete podmínky oddlužení. 

Bezplatná poradna mezi §§ v Kaplici

MěÚ Kaplice

Pečovatelská služba Charity Kaplice

V. Štěpánová, vedoucí peč. služby

Součástí Pečovatelské služby je i půj-
čovna Kompenzačních pomůcek. Nově
máme k dispozici možnost zapůjčit, mimo
jiné, i polohovací elektrickou postel, po
které byla velká poptávka z řad veřej-
nosti. Díky finančnímu daru Diecézní cha-
rity České Budějovice ve výši Kč 24.500,-
a z  našich vlastních zdrojů, jsme mohli
tuto postel pořídit.  Výše půjčovného je k
dispozici v aktuálním ceníku naší pečova-
telské služby.

Další velmi poptávanou pomocí od pečo-
vatelské služby je dovoz obědů. Na pod-
něty našich klientů, kteří odebírají obědy,
jsme od října loňského roku podepsali
smlouvu s novou vývařovnou obědů „Jí-
delny by A. Hoďánek s.r.o.“ ze Zubčic. Dle
ohlasů strávníků je kvalita a výběr jídel na
vysoké úrovni.  Nelze také opomenout
dlouholetou spolupráci s restaurací Slo-
vanský dům a na Velešínsku s firmou Foitl
řeznictví a uzenářství, v.o.s., jejich
ochotu, vstřícnost i chutná jídla.
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DEPO Kaplice – 
co se u nás děje ...

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Depo je klub, který je určen
pro každého ve věku 11-20 let.
Jedná se o službu, ve které může
kdokoliv trávit efektivně svůj volný
čas. Klub je vybaven fotbálkem, šip-
kami, kulečníkem, stolním tenisem a
velkým výběrem stolních her, které je
možno volně využívat. Dále je mož-
nost promítání filmů na přání, doučo-
vání, tvoření, ale především možnost
popovídat si nebo se svěřit se svým
trápením a společnými silami tak mů-
žeme najít nějaké řešení. Sídlíme na
adrese Horská 740, a máme otevřeno
každý den od pondělí do čtvrtka
12:00-17:00, v pátek od 12:00 do
16:00.

V měsíci lednu jsme se v souvislosti
s novým rokem věnovali tématu – no-
voroční předsevzetí. Společně s uži-
vateli jsme vedli diskuzi o tom, zda
něco chtějí na sobě změnit nebo v
čem by sami sebe chtěli zlepšit. Uži-
vatelům tak byla nabídnuta pomocná
ruka pro případ, že by se o nějakou
změnu chtěli alespoň pokusit.

Zamilovaný únor nebyl věnovaný ni-
čemu jinému než lásce. Nešlo však o
lásku pouze k okolnímu světu ale i k
člověku samotnému. Společně jsme
si povídali o tom, že člověk nemusí
mít rád pouze jiného člověka, ale i
domácího mazlíčka, nějakou kon-
krétní věc nebo svůj koníček. Uživa-
telé přemýšleli nad otázkami týkající
se toho, jak vidí sebe ve svých očích,
jak se starají o svůj zevnějšek, ale i o
své duševní zdraví či jak dosahují vni-
třního klidu.

Hlavním tématem v měsíci březnu
byla životospráva. S uživateli jsme
řešili jejich stravovací návyky, jak
často a jaké potraviny jí či zda do-
držují pitný režim. Cílem tohoto té-
matu bylo uvědomění si rizik
spojených se špatnou životosprávou
a rovněž poukázat na nedostatečný
pohyb, kterému se uživatelé vyhýbají
v důsledku dnešní doby, ve které dá-
vají přednost trávení času ve virtuál-
ním světě. V březnu se také tvořily
výrobky s velikonoční tématikou na
připravovaný jarmark.

Duben byl věnovaný Velikonocím.
Zopakovali jsme si původ velikonoč-
ních svátků, proč se slaví a jaké jsou
velikonoční zvyky. Poté jsme s uživa-
teli debatovali o tom, jak tuto tradici
slaví. 

Mgr. Ivana Žáčková

Kristina Štefánková
Na dětské hřiště v Blansku, které slouží

již od minulého roku, bylo v červnu insta-
lováno stylové posezení s grilem. "Toto
posezení jsme vyhráli a je nám bezplatně
zapůjčeno na dobu půl roku. Po této době
se můžeme rozhodnout o odkupu za zů-
statkovou cenu," vysvětlila kaplická radní
Vanda Kárová. V prostoru hřiště proběh-

nou ještě dočišťovací terénní úpravy
svahu, osázení živým plotem a budou in-
stalovány workoutové cvičební prvky,
které doplní již fungující prvky pro děti i
seniory. Pozitivní je, že již letos se v tomto
multifunkčním prostoru konala akce ke
dni dětí. Celý rozhovor s Vandou Károvou
o hřišti v Blansku a o koncepci podobných
volnočasových prostorů pro veřejnost na-
jdete na serveru www.kaplicaci.cz. 

Grilovali jste už na hřišti v Blansku? 
Můžete využít nového posezení s grilem  

Jan Bohdal

Ahoj Kapličáci, 
rád bych vás touto cestou informoval o akti-

vitě opozičních zastupitelů v našem městě.
Společně s měsícem červnem se nám již vý-
razně oteplilo a sluníčko vybízelo ke koupání.
Bohužel ale naše koupaliště nebylo otevřené.
Díky tomu se snesla vlna kritiky nejen na ve-
dení města. Minulé zastupitelstvo odsouhlasilo
pronájem celého areálu soukromému subjektu
a nyní musíme čekat, až se rozhodne letní se-
zonu zahájit. V době psaní tohoto sloupku
(21.6.) máme informace, že nastávající víkend
bude naše koupaliště plně v provozu.

V minulém roce proběhla na koupališti řada
stavebních úprav, jako je vybudování brouzda-
liště nebo beachvolejbalových hřišť. Právě zmí-
něnými hřišti se nyní opoziční zastupitelé
zabývají. Část z nich navštívila nově zbudované
hřiště SK Pedagog v Českých Budějovicích,
které Pedagog vybudoval za částku nepřevy-
šující  50 000,- Kč. Pro porovnání naše dvou-
hřiště stálo 1.200 000,- Kč. Musíme se nyní
zaobírat myšlenkou, zda se nevydat příště lev-
nější cestou a nekupovat písek za bezmála tři-
čtvrtě milionu.  Další možnost na nápravu bude
již velmi brzo, jelikož zastupitelstvo odsouhla-
silo rekonstrukci velkého bazénu na našem
koupališti. Všichni zastupitelé se zaobíráme ná-
vrhy budoucího vzhledu. 

Dalším tématem, kterým žije naše město, je
prodej pozemku nad poliklinikou směrem na
Vyhlídku. Předběžný zájem o jeho koupi pro-
jevily 3 subjekty. Celé zastupitelstvo se shodlo,
že vlastníkem se stane zájemce, který podá
nejvyšší nabídku, ale zároveň předloží i vizu-
alizaci budoucího obchodního domu. Jako no-

vinku město zavedlo vratnou kauci ve výši 500
000,- Kč. Touto kaucí by město rádo předchá-
zelo situacím, které se staly v minulých letech,
kdy například zájemce s nevyšší nabídkou od-
stoupil.  Je třeba si uvědomit, že město ne-
může preferovat jeden subjekt před druhým.
A tak se ale může stát, že nevyhraje super-
market, který si asi všichni přejeme.

V uplynulých měsících se na nás obrátilo ně-
kolik obyvatel obytného souboru Bezručova.
Právě tento vnitroblok naše město rekonstru-
ovalo a ne vše se povedlo tak, jak by mělo.
Většině těchto obyvatel vadí tvar nové komu-
nikace, která se nyní celým prostorem vlní a
zasahuje do těsné blízkosti garáží. Díky tomu
poté nebylo ze dvou garáží úplně jednoduché
vyjet. Jak se později zjistilo, tak silnice měla být
dle projektu o pár metrů dále, ale kdo posunutí
silnice navrhl, či zda došlo k chybě zhotovitele,
jsme se nedozvěděli. Při důkladném studování
projektu, který je umístěn na stránkách města,
jsme zjistili daleko více nesrovnalostí. Namát-
kou uvedu parkovací místa, do kterých po re-
alizaci nebylo možno najet, protože stávající
komunikace měla jinou šíři než bylo v projektu,
a nebo parkovací místo v jednosměrné ulici,
kam se sice dalo zajet, ale už bohužel ne vy-
stoupit z auta (po zjištění této skutečnosti byl
změněn směr jednosměrky). Měli bychom
pečlivěji vybírat projektanty na takto vý-
znamné akce a příště daleko více zapojovat do
návrhů občany našeho města.

Na závěr si dovolím nejen školákům popřát
příjemně strávené následující dva prázdninové
měsíce.

Za PRO 2016, ČSSD, SPD a KSČM Váš zastu-
pitel Plza Luděk. 

Aktivita opozičních zastupitelů

Luděk Plza, zastupitel

Informace pro občany
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Pasování fantovác-
kých prvňáčků 
na čtenáře

V červnu proběhlo v Kaplici okresní kolo
atletické olympiády základních škol.
Účastnilo se jí 9 základních škol z 1.
stupně a 11 základních škol z 2. stupně.
Z 1. stupně naší školy závodilo 24 nejlep-
ších sportovců ve čtyřech disciplínách: v
běhu na 50m, skoku dalekém, hodu míč-
kem a běhu na 400m, 600m nebo 800m
podle věkových kategorií. Konkurence
byla veliká a každé z dětí mohlo získat pro
svou školu v každé disciplíně maximálně
10 bodů za první místo, 7 bodů za 2.
místo atd., přičemž každý závodník mohl
závodit maximálně ve třech disciplínách.
Naši malí atleti byli velmi šikovní, v celko-
vém pořadí škol se umístili pouze o 8 bodů
na 2. místě za vítězem, skoro každý z nich
se umístil do osmého místa, čímž získal
pro Fantovku alespoň jeden bod. Velká
gratulace patří V. Mezsárošovi za 2. místo,
V. Voráčkovi za 2. místo, M. Markovi za 3.
místo a D. Mazancové za 3. místo v hodu
míčkem, M. Fuchsíkovi za 1. místo, K.
Otavové za 3. místo, K. Mužíkové za 1.
místo a E. Haldové za 2. místo ve skoku
dalekém. V běhu na 600m získala K. Mu-
žíková 1. místo, v běhu na 800m T. Čoka
1. místo, v běhu na 50m S. Janošcová 2.
místo, P. Janek 3. místo a K. Mužíková 2.
místo. 

Z 2. stupně naší školy závodilo 29 nej-
lepších sportovců a to v sedmi disciplí-
nách: v běhu na 60m, vytrvalostním

běhu, skoku dalekém a vysokém, hodu
míčkem, vrhu koulí a štafetě na 4x60m.
Pravidla a bodování byly stejné jako u
soutěže 1. stupně a v součtu bodů se naše
škola umístila na 1. místě s velkým násko-
kem 63 bodů. Téměř všichni se také
umístili do bodovaného 8. místa a mezi
nejlepší, kteří vystoupili na stupně vítězů,
patří: běh na 60m – 1. místo J. Sučíková,
3. místo J. Kolouch, 2. místo B. Andru-
šková, skok daleký – 2. místo J. Kolouch,
3. místo K. Nováková, skok vysoký – 2.
místo J. Macháček, 3. místo M. Jan, vrh
koulí – 1. místo A. Ďuráková, 2. místo T.
Tříska, běh na 600m – 1. místo A. Ma-
cháčková, běh 800m – 2. místo Karolína
Cvachová, 3. místo Kristýna Cvachová,
běh na 1000m – 1. místo J. Janda, štafeta
– 1. místo J. Trinkl, J. Houdek, P. Hlíza, M.
Jan, 1. místo – B. Andrušková, T. Mar-
ková, L. Křížková, A. Macháčková, 2.
místo – J. Janda, J. Kolouch, J. Čoka, T.
Nhat a 2. místo – K. Nováková, J. Sučí-
ková, A. Ďuráková, D. Lučanová.

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás in-
formovali o úspěchu našich sportovců,
kteří zvítězili v okresním kole Poháru roz-
hlasu, a nyní můžeme s radostí pochválit
všechna tři postupující družstva za to, že
se v krajském kole neztratila a vybojovala
krásná 6. místa mezi krajskou atletickou
elitou.

Všem našim skvělým sportovcům ze
srdce gratulujeme a přejeme jim mnoho
dalších, nejen sportovních úspěchů. 

Úspěchy Fantovky na atletických 
olympiádách

M. Kratochvílová, V. Blažek

Dne 23. 5. 2019 jsme opět jeli do Rain-
bachu. Tato spolupráce zde probíhá celých
dvacet let. Buď žáci z místní základní
školy jezdí k nám a zapojí se do výuky u
nás, nebo my jezdíme k nim a zapojíme
se do výuky u nich. Tato škola, kde jsme
byli, je krásná nejen zvenku, ale i uvnitř.
Hned po našem příjezdu nás přivítal pan
ředitel a pan učitel Wagner. Poté jsme byli
rozděleni do skupinek a do tříd. Zaujala
mě jejich výuka - sice trvala 50 minut, ale
vůbec mi to tak nepřipadalo, protože byla
pestrá a nikdo v hodinách nevyrušoval.
Na přestávku pro nás připravili malé ob-
čerstvení na chodbě školy, a to zejména
čerstvou zeleninu a ovoce. Na této škole
je zakázáno pojídat žvýkačky a sladké
např. čokoládu, a proto nám škola nabídla
takovouto formu vitamínů.

My jsme měli pouze tři vyučovací hodiny,
jinak mají běžně stejně vyučovacích hodin
v rozvrhu jako my. Jelikož v Rakousku je
hodně lidí věřících, mají hodiny nábožen-
ství. Příjemně nás pohostili formou oběda,

dostali jsme vývar a kuřecí řízek s rýží a
řepu, tato kombinace u nás v Česku není
zvyklá, ale všichni jsme si pochutnali. Po
obědě jsme hráli stolní tenis i s místními
žáky. Musím uznat, že jsou tak dobří jako
my. Ukázali nám, jak jsou přátelští. Ptali
se nás na různé otázky, jako například:
“Kolik je vás přibližně ve třídě?" Odpově-
děla jsem: “Většinou okolo 25 a výš.“ Di-
vili se, protože jich je ve třídě do 20.
Úplně na konec jsme si udělali fotku a na-
sedli do mikrobusů a jeli zpět do Kaplice.
Tento zážitek je nezapomenutelný a inspi-
rativní. Moc děkujeme paní učitelce Svo-
bodové a Benešové, že jsme měli
možnost vidět a zažít něco jiného a no-
vého.

Žáci z Fantovky na návštěvě 
v partnerské škole v Rainbachu

Radka Pourová, 8. A

Na konci školního roku se všichni naši
prvňáčci zúčastnili tradiční akce „Pasování
prvňáčků na čtenáře“ v místní knihovně,
kde je vřele přivítaly dvorní dámy - paní
kněžny z Knížkovic. Naši novopečení čte-
náři museli nejprve překonat několik pře-
kážek, ukázat dvorním dámám své
čtenářské schopnosti a vyluštit heslo k
probuzení paní kněžny, která je poté slav-
nostně pasovala. Dětem se celá akce moc
líbila, a tímto bychom rádi poděkovali paní
kněžně a všem dvorním dámám z Měst-
ské knihovny Kaplice. 

A co o akci napsaly samotné děti?
„Skákali jsme na kamenech a podlezli pa-
vučinu. Holky se ozdobily šátky a kluci
zase klobouky. Dostali jsme knížky.“
(Kristýnka) „Vylosovali jsme si slova a po-
pisovali jsme, co to je. Věšeli jsme si je a
zkoušeli jsme probudit paní kněžnu. Když
jsme ji probudili, tak nás pasovala.“
(Anetka) „Před hradem byly úkoly a há-
danky. Dostali jsme klíč, abychom mohli
otevřít vrata od hradu. A už jsme se pa-
sovali na čtenáře.“ (Erik) „Skákali jsme po
kamenech přes bažinu a šli přes padací
most a přes pavučiny. Probudili jsme paní
kněžnu.“ (Kačenka) „Seděli jsme na žid-
ličkách. Pak jsme byli pasováni a dostali
jsme bonbónek a knížku. Nakonec jsme si
hráli na koberci.“ (Matěj)

Z kaplických škol

L. Preuslerová, R. Tvarohová
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Není letiště jako 
letiště

V pondělí 10. 6. 2019 se studenti ka-
plické obchodní akademie zúčastnili skoro
tříhodinové exkurze na jihočeském letišti
v Českých Budějovicích.

I přesto, že se mně osobně na tuto ex-
kurzi nechtělo, jelikož mi zrovna toto
„malé“ letiště nepřišlo nijak zajímavé,
byla jsem opravdu mile překvapena.
Nejen já, ale i mnoho dalších spolužáků.
Naše jihočeské letiště se tak může pyšnit
nejmodernějším vybavením, ranvejí o
délce 2,5 km, která se i nadále může pro-
dlužovat na rozdíl od Karlových Varů, kde
by byli rádi za každý metr navíc, výuko-
vým bunkrem pro začínající piloty stíha-
cích letounů MiG 21 přezdívaným taktéž
„Hobitín“, špičkově vycvičeným muž-
stvem hasičů a specialistů na vyplašení
ptactva z okolí a samozřejmě velmi pří-
jemným a vstřícným personálem. 

Naše paní průvodkyně s námi měla tr-
pělivost, vše vysvětlovala jasně, stručně
a navíc poutavě. Hned na začátku ex-
kurze jsme navštívili pány hasiče, kteří
opravdu zodpověděli veškeré otázky, na-
bízeli nám k vyzkoušení jejich výstroj a
nechali otevřený záchranný vůz k nahléd-
nutí. Měli jsme dokonce i prohlídku již
zmiňovaného bunkru, kam se obyčejný
návštěvník nemá šanci dostat. Dále jsme
se přesunuli do věže, kde jsme měli tu
možnost na vlastní oči vidět dispečera v
akci. V našem případě to byla paní Klárka,
kterou po hlase dokáže mnoho pilotů po-
znat, protože patří mezi jednu z mála žen
dispečerek u nás. Opravdu nejvíce mě za-
ujal prostor kanceláře. Takovou kancelář
bych si nechala také líbit. Je samozřejmé,
že tato práce vyžaduje naprostou kon-
centrovanost, přesnost a pečlivost. Na
vlastní kůži jsme si měli možnost vyzkou-
šet rychlost reakce všech ostatních pra-
covníků a musíme je pochválit. Pravidlo
pěti sekund opravdu dodrželi. Poté, co
nám paní Klárka vylíčila denní chod a po-
žadavky práce na věži, přítel Kryštof za-
kroužil na přání s vrtulníkem ve velké
blízkosti kolem řídící věže, aby nás po-
zdravil. To byl neuvěřitelný a ojedinělý
zážitek. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nás v pondělí po letišti provázeli a
umožnili nám zažít tyto neobvyklé situ-
ace.

Ohlédnutí:
V závěru školního roku je na ZUŠ tolik

aktivit a koncertů, že je těžkým úkolem
vybrat to nejvýznamnější. Rozhodně ne-
mohu opomenout absolventy, jejichž
dlouhodobá soustavná příprava (absol-
venti 1. stupně v délce sedmi let, absol-
venti 2. stupně další čtyři roky)
vyvrcholila třemi absolventskými koncerty
(10. 6. a 17. 6. 2019 v kapli ZUŠ, 12. 6.
2019 v ZUŠ V. Brod)  a  dvěma výstavami.
Celkem absolvovalo 23 žáků, z toho 2 žáci
druhého stupně, deset absolventů je z po-
bočky ve Vyšším Brodě.

Absolventi 2019
První stupeň: 

kytara: Tereza Andělová, 
Viktorie Pícková, Tereza Stuchlá, 
Pavlína Filipčíková, Jakub Svačina

klavír: Martin Balcar, Klára Pauknerová,
Šimon Mora, Jakub Svora

klávesy: Václav Doubek, Le Bao Ngoc 
housle: Zdeňka Matušincová, 

Ruadhan Ósúilleabháin 
violoncello: Ema Mičanová, 

Judita Žižková 
trubka: Tadeáš Tříska 

zobcová flétna: Šárka Plzová, 
Anna Žaloudková

výtvarný obor: Matěj Mazanec, 
Jiří Žitník, Eliška Ouředníková

Druhý stupeň:
trubka: Martin Balcar

zobcová flétna: Šárka Choulová

Všem žákům, vyučujícím i rodičům přeji
krásné léto k načerpání energie do dalšího
školního roku.

Na stávající a nově přijaté žáky se tě-
šíme v prvním zářijovém týdnu při do-
mluvě rozvrhu. Rodiče nově přijatých
žáků obdrží poštou do konce června vyro-
zumění o přijetí. Je nám velice líto, že ne-
budeme moci přijmout všechny zájemce
o studium, jejich počet letos výrazně pře-
výšil kapacitní možnosti školy.

Další informace na www.zuskaplice.cz

Základní umělecká škola informuje 

Anežka Opekarová, ZUŠ Kaplice

Z kaplických škol

Violoncellistky 
v Praze

V minulém čísle
zpravodaje jsme
psali o vystoupení
Jihočeského violon-
cellového orchestru
v rámci ZUŠ Open
1.6.2019 ve Vald-
štejnské zahradě v
Praze. 

Foto dole

Aneta Dongová, obchodní akademie
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Školy, kynologové

Dětský den se ZKO
Kaplice U Hřiště

První červnový den se jako každý rok
konal v Kaplickém parku dětský den. Už
tak bohatý program jsme se rozhodli
podpořit a jako klub jsme se zúčastnili.
Během celého dopoledne si u nás děti
mohly vyzkoušet psí překážkový běh, za
který na konci dostali nějakou tu sladkost
jako odměnu. Po té jsme pro děti, ale i
pro jejich rodiče, měli připravenou
ukázku z výcviku psa. 

Naším hlavním lákadlem byla možnost
vyfotit se s pejsky. Děti si dokonce mohly
vybrat s jakou rasou se chtějí vyfotit. Na
výběr jsme měli z dalmatina, border
kolie, německý ovčák a československý
vlčák, který se dost podobá vlkovi. 

Jsme moc rádi, že nám tento rok vyšlo
počasí a věříme, že se na našem stano-
višti dětem líbilo a těšíme se na další roč-
ník. 

Fotili jste se u nás a nemůžete nikde
najít svou fotku? Najdete ji na našich
stránkách www.zkokaplice.cz

Tým ZKO Kaplice U Hřiště

V pátek 14. června jsme vyrazili
na školní výlet do zážitko-
vého parku Zeměráj,
který se nachází neda-
leko Kovářova. Ihned
po příjezdu se nás
ujala milá průvod-
kyně, která nám
vysvětlila, jak
celý park funguje
a co všechno nás
čeká. 

Jako první jsme si
měli možnost vyz-
koušet a hlavně zažít 1
kilometr  dlouhou stezku
naboso divokou přírodou. Šli
jsme lesem, loukou, potokem,
přes skály a kameny, písek, šišky i bláto.
Cestou nás čekaly nejrůznější úkoly i ba-
lanční prvky. Stezku jsme všichni zvládli a

moc nás bavila. Poté jsme se přesunuli do
slovanské vesnice, kterou nás provázely

dvě místní obyvatelky. Zde jsme
se toho také dozvěděli

opravdu mnoho, napří-
klad jak se v této

době žilo, co se
jedlo a vyrábělo
a měli jsme
možnost se
podívat i do
s a m o t n ý c h
domů. Jelikož
už nám poté

nezbývalo moc
času, přesunuli

jsme se ještě do
kryté heny, kde se

děti náležitě vyřádily.
Celý areál byl velmi hezký a

nechyběla zde ani zvířátka. Moc se nám
tam všem líbilo.  

Školní výlet ZŠ Omlenická - zážitkový
park ,,Zeměráj“
Učitelé a žáci ZŠ Kaplice, Omlenická

Každý rok pořádá OSPOD MěÚ Kaplice
akci, na které dětem kaplických škol před-
stavuje složky Integrovaného záchran-
ného systému. A protože jsme škola,
která má o málo větší počet žáků jako má
třída jiné základní školy, mohou se této
akce zúčastnit všechny naše děti. Chceme
proto poděkovat Bc. Jiřímu Kolínovi, ve-
doucímu OSPOD MěÚ Kaplice, npor. Mgr.

Jiřímu Kalinovi, zástupci velitele OO PČR
Kaplice, Martinovi Grigovi, vedoucímu
strážníkovi MP Kaplice, npor. Bc. Pavlovi
Vejvarovi, veliteli HZS Kaplice, nprap. Da-
vidovi Vráželovi, členu pořádkových jed-
notek PČR i kynologům PČR a členům
Záchranné služby. Množství dotazů našich
dětí svědčí o jejich zájmu o IZS. A nás pe-
dagogy těší, že žáci mají slušné znalosti v
této oblasti.

IZS 23.05.2019 - poděkování

D. Kovaříková, ZŠ Omlenická 

Výlet se ZKO Kaplice U Hřiště
Chtěli bychom Vás pozvat 6. 7. na výlet s naším klubem. Vydáme se společně s našimi čtyřnohými společníky prozkoumat

krásy Terčnina údolí. Tímto výletem bychom rádi pomohli Rafael o.p.s., který pečuje a pomáhá týraným psům. Více informací
o této akci naleznete na našich stránkách, kde se budete moci zaregistrovat, abychom Vás v případě změny termínu či času
mohli předem informovat. 

Budeme se na Vás všechny moc těšit!             Tým ZKO Kaplice U Hřiště, www.zkokaplice.cz
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Májové skotačení
Již tradiční akci jsme uspořádali tento-

krát na téma Harry Potter. Všechny účast-
níky jsme přivítali v bradavické
kouzelnické škole. Děti prošly čtyřmi zná-
mými kolejemi – Nebelvír, Zmijozel, Mrzi-
mor a Havraspár – a jednou speciální,
známou jen u Poutníků Aragín. V každé
koleji si pro děti připravili malý úkol, za
který pak dostaly potvrzení do učednické
knížky. V čarodějnické dílně si pak děti
mohly vyrobit jednoduchou záložku.

Bradavickou školu na Májovém skota-
čení navštívilo skoro 80 odvážných ma-
lých čarodějů.

Stezka
Tábornická soutěž Stezka se opět

po roce vrátila do Chvalšin a s ní i
my Poutníci. Do soutěže jsme vy-
slali 7 dvojčlenných hlídek a ty se v
konkurenci dalších soutěžících ne-
ztratily. Přivezli jsme 2 první místa,
1 druhé, 3 třetí a jedno brambo-
rové.

V doplňkovém turnaji ve vybíjené
jsme obhájili prvenství v mladší ka-
tegorii a přivezli jsme si pohár. 

Stanování v Netolicích
V polovině června jsme se vydali na ví-

kendové stanování. Tentokrát jsme jeli do
Netolic do kempu Podroužek.

Sobotu jsme měli nabitou zážitky. Dopo-
ledne se v Netolicích konalo historické při-
pomenutí 400let vypálení města „Jako
mušketýr“. Děti shlédly šermířské a stře-
lecké představení, zapojily se do průvodu
se slavnostním položením věnců a s čest-
nou mušketýrskou salvou a také při sou-
těži hasily město Netolice. Z Netolic jsme
se pak vydali na zámek Kratochvíle.

V neděli jsme pak před odjezdem domů
ještě stihli návštěvu muzea.

Krásné prázdniny . . .
Chtěli bychom popřát všem krásné léto

a dětem spoustu báječných prázdnino-
vých zážitků.

Začátek roku u Poutníků

Poutníci Kaplice, z.s.
Městská knihovna a její pobočky
budou celé léto otevřeny bez
omezení.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V měsíci červnu proběhlo v kni-

hovně pasování 108 prvňáčků na čte-
náře krásného slova.

Kněžna z Knížkovic a její dvorní
dámy si pro děti přichystaly malé
úkoly, jedním z úkolů byla zkouška ze
čtení.

Každý z prvňáčků si odnesl knížku s
básničkami a záložku.

Na všechny pasované prvňáčky z
obou základních škol se těšíme v naší
hradební knihovně.

10. 7. 2019  
Prázdninový den v knihovně 
10-17 hodin /dětské oddělení/
Co vás čeká ???
  + soutěžení
  + dílnička
  + deskové hry, luštění
Těšíme se na vás v knihovně. 

Městská knihovna

Společnost

V úterý 7. května 2019 odpoledne se v
kaplické knihovně sešli vyhodnocení
účastníci okresního kola celorepublikové
soutěže Požární ochrana očima dětí a mlá-
deže, aby si převzali ceny za své výtvarné
práce.

Slavnostní odpoledne zahájila hrou na
kytaru slečna Petra Horáková, žákyně
ZUŠ Kaplice. Úvodní slovo pronesl sta-
rosta města Kaplice Mgr. Pavel Talíř a po-
děkoval dětem za to, že se do soutěže
aktivně zapojily. Závěrečným slovem se k
němu připojil i starosta okresního sdru-
žení hasičů bratr Jaromír Marek.

Pro své ceny a diplomy si přišla většina
pozvaných, chyběla pouze jedna účast-
nice z kategorie MŠ 2, které byla cena
předána prostřednictvím paní učitelky do-
datečně. 

Celkem se do soutěže zapojilo na 120
dětí, do krajského kola bylo odesláno 22
prací v 9 kategoriích. V loňském roce tuto
soutěž podpořilo 250 dětí, letos došlo k
poklesu o 50%. Určitým zklamáním je
neúčast kaplických žáků ze základních
škol Fantova, Omlenická a Školní. Tyto
školy navštěvuje téměř 900 dětí, a přesto
byla odevzdána pouze jediná výtvarná

práce. Na omluvu snad jediné: pouze my
dospělí stále můžeme působit, ovlivnit a
směřovat děti k té či jiné různorodé
zájmové činnosti.

Další informace k postupu do vyššího –
republikového kola:

Z kategorie M2 postoupila Štěpánka
Ochotnická z MŠ Benešov n/Černou.
Stejně jako loni byli i letos úspěšní žáci ze
ZUŠ Kaplice a postupují dále Bára Kahov-
cová, Lukáš Vicány, Filip Janošec a Micha-
ela Šedivá. Celkové výsledky budou
zveřejněny až při oficiálním vyhodnocení
a předání ocenění 21.6.2019 na Zámku v
Přibyslavi, tj. po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje.

Touto cestou bychom rádi poděkovali
Městské knihovně v Kaplici za poskytnuté
zázemí při naší akci a za poskytnutí pro-
storu pro výstavu prací, kterou si zde zá-
jemci mohli prohlédnout do konce května
2019.

Další poděkování patří sponzorům, kteří
přispěli na ceny pro naše oceněné: Město
Kaplice, Obec Benešov nad Černou, HZS
JčK, OÚ Český Krumlov, OSH Český
Krumlov.

Za Okresní odbornou radu prevence Č.
Krumlov Růžena Lepšová a Zdeněk Ku-
čera

Okénko pro hasiče
R. Lepšová, Z. Kučera

V úterý dne 18. června 2019 osobně do
infocentra Kaplice přišel – viděl v čase
15:41:08 hodin Vrážek František IV. ze
Zdík č. 8. a píšu pochvalu a poděkování
přímo za pomoc Petře Švarcové z info-
centra a panu Karlu Vavříkovi z kina za
radu. Petře děkuji za mapu Lipno
1:100 000 od Stožce po Rožmberk pro
„Cestu kolem celého světa“ „Po sto-
pách“ s Františkem IV. 

PS. Mapu Petra našla ve skříňce plné
map, a tato byla až vespod a moc mi
pomohla na cestě okolo přehrady
Lipno. 

František Vrážek

Poděkování
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2.7.2019    10 km                              
Kleť
Autobusem od školy v 6:10 do Čes-
kého Krumlova, v 7:00 do Krásetína,
lanovkou na Kleť. Trasa: Kleť – po ze-
lené, na modrou do Českého Krum-
lova. Autobus ve 12:45                   

9.7.2019       12 km                             
Z Trhových Svinů do Besednic  
Autobusem z autobusového nádraží v
6:30 do Benešova nad Černou – Tr-
hových Svinů. Trasa: Trhové Sviny –
po červené – Sv. Trojice – Slavče –
Dobrkovská Lhotka – lesní cestou Be-
sednic 

16.7.2019                 9 km                
Z Rožmitálu na Š. do Rožmberka
nad Vltavou
Autobusem od školy v 10:00 do Rož-
mitálu na Šumavě. Trasa:  Rožmitál
na Š. – po cyklo 1188 na červenou –
Metlice – Rožmberk nad Vlt. Autobus
ve 15:30  

23.7. 2019    8 km                             
Zřícenina hradu Kotek
Autobusem od školy  v 7:55 do Ka-
menného Újezdu. Trasa:  Kamenný
Újezd – po zelené – na modrou –
Hvízdalka – Kotek – Březí – Boršov –
Včelná. Autobus ve 12:40

30.7.2019     10 km                            
Z Černého Údolí do Benešova nad
Černou
Autobusem z autobusového nádraží  v
9:10 do Černého Údolí. Trasa: Černé
Údolí – Čtyřdomí – po zelené – Velký
Jindřichov – na červenou – Benešov
nad Černou. Autobus ve 13:15

TJ Cíl Kaplice

Sport, společnost

Ve čtvrtek 20.června  se konaly již 4. se-
niorské hry v Kaplici. Jejich úspěšný prů-
běh zajišťuje již tradičně zakladatel těchto
her Spolek aktivních seniorů v Kaplici ve
spolupráci s Městským úřadem. Místosta-
rosta Mgr. Libor Lukš je hlavním ředitelem
závodu, stará se o hladký průběh a do-
držování daných sportovních pravidel. Ne-
obejdeme se také bez spolupráce se
středními školami v Kaplici. 

Dík zde patří studentům, jejich vedoucí
paní učitelce Lídě Opelkové i vedení školy,
které nám své žáky na tuto akci již léta
ochotně uvolňuje. Mají důležitou funkci,
pracují ve štábu her jako vedoucí jednot-
livých sportovních stanovišť a pomáhají
tak zajišťovat regulérní a hladký průběh
celé soutěže.

Svou důležitou roli  v rámci her má i paní
Přibylová, která má na starost občerstvení
znavených sportovců i přihlížejících di-
váků. V neposlední řadě chceme poděko-
vat i vedení základní školy ve Školní ulici,
které nám k této akci propůjčuje svůj sta-
dion. Tak potřebný stín v parném skoro
letním dnu nám poskytly odpočinkové
stany.

Letošních sportovních her se zúčastnilo
103 seniorů  z celého kraje. Přijel plný
autobus  se  sportovci z  Českých Budějo-
vic a  družstva z celého Jihočeského kraje.
Zajímavá byla prezentace čtyř družstev
seniorek z Větřní (Mažoretky, Hopsandy,
Turbulenc a Borci). 

Celkem aktivně závodilo 72 seniorů (18
čtyřčlenných  družstev  petangu), putovní
pohár získalo družstvo Soutěživých seni-
orů od Malše. Takže putovní pohár zůs-
tává v našem regionu.

Přišla se na nás podívat i Televize Kap-
lice, kde najdete z naší akce i pár ob-
rázků.

Velmi důležitou roli má u nás i kaplické
informační středisko se svými plakáty na
naši akci, které si vysloužily i obdiv funk-
cionářů z kraje a pochvalu účastníků her.  

Infocentrum v Kaplici nám pomáhá  také
zprávami do kaplického rozhlasu i pravi-
delným zpravodajstvím o činnosti spolku
v Kaplickém zpravodaji. To vše má svůj
význam, můžeme tak rozšiřovat naši člen-
skou základnu a přibývají i naše tradiční
akce. Úplně nová bude Babička roku,
kterou plánujeme na letošní podzim. 

V červenci  bude v kinokavárně  probíhat
výstava fotografií z 1. ročníku fotosou-
těže pod názvem Senior-foto na téma
Kouzlo okamžiku. Fotografie  pochází z
přírody kaplického regionu a Novohrad-
ských hor.

Velké poděkování patří i hejtmance Jiho-
českého kraje, paní  Mgr. Ivaně Stráské.
Pravidelně poskytuje našim hrám svou
záštitu a přispívá hodnotnými cenami
našim vítězným družstvům i jednotliv-
cům.

Sportu zdar a přiměřenému sportování
seniorů zvlášť.  

Seniorské hry v Kaplici

Jitka Papežová 

SLAVNOST 
v ROZPOUTÍ

17. srpna 2019 od 14.00 hodin 

120 let Sboru dobrovolných 
hasičů a setkání rodáků

hraje dechová hudba 
BUDVARKA

Hledáme dobrovolníky do večerního večerního kostýmovaného prů-
vodu na Kaplické slavnosti. Průvod proběhne v pátek ve večerních ho-
dinách 30. srpna 2019. Dobové kostýmy vám zapůjčíme, uvítáme i
zájemce s vlastními kostýmy. Průvod s loučemi, věnovaný tématu
magie a mystiky, bude zasazen do období baroka. 

Přihlaste se nám, prosím, během července a srpna v infocentru či na
tel. 380 311 388, případně e-mailu: info@kickaplice.cz. 

Zveme vás do večerního kostý-
movaného průvodu slavností
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31. 8. 2019 se koná v motokrosovém
areálu v Blanské kotlině v Kaplici 1. ročník
extrémního překážkového běhu s názvem
Gorilla Race.  Od počátků motokrosu v Ka-
plici se zde konaly významné mezinárodní
závody. V posledních letech se jedná
především o každoroční závod Mezinárod-
ního mistrovství České Republiky. V roce
1998 se zde jel závod Mistrovství Evropy.
Rozhodli jsme se uspořádat v kotlině taky
něco trošku z jiného soudku. Extrémní
překážkový běh. Určitě se máte na co
těšit, závod je koncipován tak, aby si to
užil každý. Sportovci, kteří si chtějí změřit
své sily, méně zdatní sportovci, kteří to
berou jako formu zábavy a chtějí si užít
den, či rodina s dětmi.

Máme pro vás připraveny 2 různé obtíž-
nosti plus závod pro děti. 

Angry gorilla   - 10 km/ 30 překážek 
Gorilla             - 5 km/ 15 překážek
Baby gorilla    - 700 m/ 7 překážek

Závod Vás prověří jak po fyzické
stránce, tak i po té psychické. Zjistíte zda
netrpíte závratěmi či klaustrofobií. 

Dostali jsme povolení na pozemky Kap-
lice, Lesy ČR a povodí řeky Malše. Trať je
rozšířena přes lesy, louky a řeku. Veliké
plus nejen pro závodníky, ale i pro diváky. 

Při realizaci projektu jsme propojili dnes
již velmi moderní extrémní sport, který je
lidmi velmi vyhledávaný, a zapojili do
toho velmi důležité životní prostředí.

• za každého závodníka vysadíme 5
stromů (pomoc s obnovou lesů s Lesy ČR) 

• Žádné plastové nádobí
• Žádné plastové lahve s vodou pro zá-

vodníky 
• Třídění odpadu

Pokud se přijdete jen podívat a podpořit
známé, bude pro Vás připraven celodenní
program. Soutěže pro diváky, malování na
obličej pro děti, skákací hrad a spousty
dobrého jídla. 

Za historií

Sbor dobrovolných hasičů v Pořešíně osla-
vil 120. výročí trvání. V sobotu 22. června
2019 se uskutečnilo svěcení - žehnání
auta, hasičárny a praporu SDH Pořešín.   

Václav Holemý, SDH Pořešín

SDH Pořešín 
120 let trvání

Společnost, sport

V našem regionu se nacházejí mnohé
pamětihodnosti a přírodní krásy, které k
nám lákají tuzemské i zahraniční turisty.
My „domorodci“ si často neuvědomujeme,
jaké unikáty tady máme. Kolik lidí si při-
pomene cestou do Českých Budějovic
(zvláště, jede-li vlakem), že projíždí
místy, kde vznikla první „koněspřežná
dráha“ na území Rakouska-Uherska,
předchůdkyně dnešní vlakové dopravy?

Stejně ojedinělou technickou památkou
je i Schwarzenberský kanál na plavení
dříví ze Šumavy do Vídně. Členové spolku
Hyalit měli před časem to štěstí, že se
potkali s odborníkem a znalcem historie
budování tohoto unikátu panem Ing. Hyn-
kem Hladíkem. První společná schůzka
byla besedou o budování, provozu a poz-
dější obnově „kanálu“. Pan Hladík „pro-
vedl“ účastníky podél celého kanálu od
ústí řeky Grosse Mühl, až k bavorským
hranicím, připomenul autora díla Josefa
Rosenauera a vysvětlil způsob fungování
plavení dřeva. Zajímavé vyprávění a
množství krásných fotografií vzbudilo u
členů spolku touhu spatřit dílo na vlastní
oči. Odtud již nebylo daleko k uspořádání
exkurze přímo do terénu.

Výprava podél Schwarzenberského ka-
nálu začala na Jeleních Vrších. Prvním
bodem byla návštěva expozice KANÁL

EXPO, kde si na maketě plavebního ka-
nálu a panoramatické mapě ukázali jeho
trasu a připomenuli historii jeho budování.
Celá stavba byla vytvořena s velkou přes-
ností na spád, za použití minimálního
množství techniky, jen pomocí lopat,
krumpáčů a hlavně lidí. Cesta pokračovala
podél Starého kanálu k Jelenímu smyku,
následovala prohlídka plavebního tunelu.
Během cesty pan Hladík upozorňoval na
jednotlivé části kanálu a připomínal také
některé jeho nevhodné rekonstrukce.
Tunel je dlouhý 419 metrů a práce v něm
byla náročná. Kanál sloužil svému účelu
zhruba 100 let, kdy palivové dříví nahra-
dilo uhlí. Opuštěný kanál postupně zarůs-
tal náletovými dřevinami, tunel se stal
domovem netopýrů. Až v 90. letech mi-
nulého století došlo ze soukromé iniciativy
ke znovuobjevení kanálu. Na tyto práce
bylo navázáno v roce 1995 první velkou
záchranou prací pod vedením Lesů České
republiky.

Pro turisty v současnosti každoročně
probíhá Setkání s tradicí na Schwarzen-
berském plavebním kanálu.

Přesto, že se počasí ráno netvářilo nej-
lépe, během dne se umoudřilo, vysvitlo
sluníčko, které ozářilo krásnou scenérii
Šumavy. Všichni, kteří se naší „expedice“
za historií zúčastnili, vyhodnotili akci jako
krásně a zajímavě prožitý den. Všem po-
dobný výlet doporučujeme.

Chystá se u nás extrémní překážkový běh

Občanské sdružení Hyalit

Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Ka-
plického Zpravodaje, tj. v infocentru Kaplice v Li-
necké ulici 305 v Kaplici. Cena inzerátu 24,- Kč.

Nabízím k prodeji stavební pozemek o
výměře 836 m2 pro výstavbu RD. Poloha
parcely je mezi ulicemi Šumavská a Lipová.
Na pozemku se nachází veškeré inženýrské
sítě - kaplička el. energie, vodovodní a ka-
nalizační šachta, plynová přípojka. Cena
1 170 000,- Kč. Tel: 607499527.

Ruším skleník s kaktusy, prodám 1 ks
za 10,- Kč. Daruji africké fialky. Prodám
knihy tzv. minigalerie z Odeonu o malířích.
Volejte večer 380 313 606.

Přijmu prodavačku na zkrácený úvazek
do prodejny Harmonie Kaplice (Zdravá vý-
živa), tel. 777 699 330. 

Prodám stavební pozemek 1300 m2 ve
Chvalšinech, možnost napojení na vodu, el.
a kanalizaci, cena 600 000,- Kč. Tel. 722
101 900. 

Výkup starého a nedraného peří. Tel.
606 514 445. 

Koupím i vyměním staré pivní lahve.
Hledám reklamní cedule, sifonové a limo-
nádové lahve. Cena dohodou. Tel. 723 747
750. Český Krumlov. 

Prodám zděný byt 2+1, 57 m2 v Kaplici
bez věcných břemen. Prodej formou obál-
kové metody, kontakt a bližší informace
+420 737 215 926.

Astrologické poradenství, písemné ho-
roskopy, konzultace, ukázky: web/FB ves-
mírná astrologie, kontakt +420 737 215
926.
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6.7.2019 sobota, 16.00, akční
SPIDER-MAN: 
DALEKO OD DOMOVA 3D
Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se
svými kamarády na prázdniny do Evropy. Jeho
plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat
si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi
zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi
chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý
kontinent útočí obří elementálové..
Vstup 150,- Kč (dabing)                

6.7.2019 sobota, 19.00, horror-komedie 
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru
války s hordami zombie vylézajících z hrobů.
Nový snímek J. Jarmushe s vynikajícím obsaze-
ním.
Vstup 120,- Kč (titulky)

7.7.2019  neděle, 16.00, pohádka 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí
kamarádi, když jsou sami doma. Teď se do-
zvíme, co se jim honí hlavou, když skončí v
rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu
objeví vetřelec v podobě dítěte.
Vstup 130,- Kč (dabing)

7.7.2019 neděle, 19.00, rodinný 
PSÍ POSLÁNÍ 2 
Začíná Baileyho dobrodružná cesta několika ži-
voty naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a
také několika fakt skvělými drbáními na bříšku. 
Vstup 110,- Kč                

10.7.2019 středa, 19.00, horror-komedie 
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ              
Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru
války s hordami zombie vylézajících z hrobů. 
Vstup 120,- Kč (titulky)

13.7.2019  sobota, 16.00, akční sci-fi  
SPIDER-MAN: 
DALEKO OD DOMOVA
Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství
a užívat si vezme brzy za své, neboť Spider-Ma-
novi zkříží cestu agent Nick Fury. 
Vstup 130,- Kč (dabing)

13.7.2019 sobota, 19.00 horror
KOŘIST        
Na malé floridské městečko udeří hurikán a
Haley nalézá ztraceného zraněného otce ve
sklepě jejich domu. Než ho stačí zachránit,
ocitne se i ona v nesnázích, když záplavová vlna
dorazí rychleji, než se čekalo. Stoupající voda
však brzy přestane být největším problémem,
když připlavou hladoví nezvaní návštěvníci.
Vstup  120,- Kč (titulky)

14.7.2019 neděle, 16.00, pohádka            
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA 3D    
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě
vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli do-
stává na neznámou, divokou planetu. Naštěstí
má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. 
Vstup 140,- Kč (dabing) 

14.7.2019 neděle, 19.00, akční komedie 
SPOLUJÍZDA                  
Když krotký řidič Uberu nabere do svého auta
dalšího zákazníka, rozezleného inkognito poli-

cajta, který je na stopě brutálního vraha, čeká
ho šílená jízda, během které si musí zachovat
zdravý rozum a pětihvězdičkové hodnocení.
Vstup 120,- Kč (titulky)

17.7.2019 středa, 19.00, akční komedie 
SPOLUJÍZDA                  
Čeká ho šílená jízda, během které si musí za-
chovat zdravý rozum…
Vstup 120,- Kč (titulky) 

20.7.2019 sobota, 16.00, rodinný 
PSÍ POSLÁNÍ 2 
Baileyho dobrodružná cesta několika životy
naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také
několika fakt skvělými drbáními na bříšku.
Vstup 110,- Kč (dabing) 

20.7.2019 sobota, 19.00, komedie  
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ!        
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají
díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dosta-
nou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy
si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít,
je přátelství.
Vstup 130,- Kč 

21.7.2019 neděle, 16.00, rodinná pohádka
LVÍ KRÁL 3D            
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího
krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí
vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby ra-
dují. Mufasův bratr Scar, původní následník
trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. 
Vstup 150/130,- Kč (dabing) 

21.7.2019 neděle, 
19.00 komedie ČR
UZLY 
A POMERANČE         
Láska k dívce vonící po
pomerančích, zauzlo-
vaný vztah k otci, síla a
něha věnovaná malé se-
stře a stádo koní. To je
Darkův svět, to je příběh
o šťastném i bolestném
dospívání v odloučenosti
a kráse Lužických hor. 
Vstup 120,- Kč

24.7.2019 středa, 
19.00, komedie ČR
UZLY 
A POMERANČE         
Láska k dívce vonící po
pomerančích, zauzlo-
vaný vztah k otci, síla a
něha věnovaná malé se-
stře a stádo koní. 
Vstup 120,- Kč

27.7.2019 sobota, 
19.00, rodinná pohádka                                                                                       
LVÍ KRÁL              
Souboj o Lví skálu plný
intrik, dramat skončí
Simbovým vyhnanstvím.
Za pomoci dvou nových
přátel musí Simba do-
spět a stát se tím, kým
je mu souzeno být…
Vstup 130/110,- Kč 

27.7.2019 sobota, 19.00, horror 
DĚTSKÁ HRA               
Na plátna kin se vrací zlovolná zabijácká pa-
nenka Chucky. Andy dostane od mámy k naro-
zeninám úchvatnou hračku, nejnovější výkřik
technologií, panenku, která umí cokoliv. Už to
není jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád.
Zatím ale nikdo neví, že dokáže i zabíjet, že
vraždí moc ráda a s vynalézavostí těch největ-
ších psychopatů. Přišel čas si trochu pohrát.
Vstup 120,- Kč (titulky)

28.7.2019 neděle, 16.00, pohádka             
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA     
Malý Willy se po nehodě vesmírné lodi sám v zá-
chranné kapsli dostává na neznámou, divokou
planetu. Naštěstí má s sebou robota Bucka. 
Vstup 120,- Kč (dabing)

28.7.2019 neděle, 19.00, komedie
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ!        
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají
díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dosta-
nou jednu ze svých věcí zpět. 
Vstup 130,- Kč (dabing)

31.7.2019 středa, 19.00 horror             
KOŘIST
Po úderu hurikánu přestane být stoupající voda
brzy jejich největším problémem, když připla-
vou hladoví nezvaní návštěvníci… 
Vstup 120,- Kč (titulky)

Červenec 2019
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Červenec 2019

Od 4. – 26. července 2019, 
čtvrtky a pátky od 21.30 hodin
LETNÍ KINO KAPLICE
4.7.  Ženy v běhu (česká komedie) 
5.7.  Jak vycvičit draka 3 (rodinný film) 
11.7. Po čem muži touží 

(česká komedie)
12.7. Hanební pancharti 

(dobrodružné drama)
18.7. Tátova volha (česká komedie)
19.7. Jurský svět: Zánik říše 

(dobrodružné sci-fi)
25.7.  Bajkeři (česká komedie) 
26.7.  Psí domov (rodinný film)
Městský park / prostranství před KD

vstup 80,- Kč 

6. července 2019, sobota od 18.00 hodin
DĚTSKÝ POKOJÍČEK
Kavárna pod Věží, koncert

19. července 2019, pátek od 18.00 hodin 
CHLAPI V SOBĚ
Kavárna pod Věží, koncert

20. července 2019, sobota 
od 11.00 hodin
DEN SLOVENSKÉ HUDBY 
A KUCHYNĚ
Kdo by neznal halušky, oštiepok, plněné
pirohy nebo kapustnicu. Po celý den pro
vás budou vařit naši vyhlášení kuchaři to
nejlepší ze slovenské kuchyně a hrát
cimbálová hudba Majerán. 
Hrad Pořešín    vstupné běžné 

Červenec 2019, 
úterý až neděle 15.00 – 20.00 hodin 
KOUZLO OKAMŽIKU 
– VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií z fotosoutěže Senior –
foto s motivy přírody kaplického regionu
a Novohradských hor.  
Výstavní síň kina Kaplice

Společnost MAT CB s.r.o. hledá na HPP
„PRACOVNICI ÚKLIDU“, 
na plný pracovní úvazek 8 hod. 

v jednosměnném provozu. 
Místo pracoviště: Výrobní společnost v Kaplici

Mzda: Dle dohody + benefity
Nástup: ihned nebo dle dohody. 

Kontaktní osoba: Ing. Libor Matoušek, 
tel: 731 430 508, email: matousek@matcb.cz

PŘIPRAVUJEME: 

3. 10. 2019
TRAVESTI SHOW 

15. 10. 2019
HANA ZAGOROVÁ
KONCERT

21. 11. 2019 
MICHAL DAVID
KONCERT

Předprodeje vstupenek
na tyto akce jsou již
spuštěny přes web
www.ikaplice.cz či ka-
plické infocentrum. 
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Pro naši prodejnu Trefa Velešín hledáme
kolegu nebo kolegyni na pozici:

prodavač/ka – pokladní
nástupní mzda 20 000 Kč
Na co se u nás můžete těšit:

• zázemí stabilní české společnosti
• hlavní pracovní poměr
• příjemný kolektiv zaměstnanců
• možnost dalšího kariérního růstu
• � remní bene� ty:

 - 20% příplatek za práci o víkendu
 - stravenky v hodnotě 100 Kč
 - odborná školení
 - příspěvek na Vaše další SŠ/VŠ vzdělání 2500 Kč/5000 Kč
 - příspěvek na lyžařské kurzy Vašich dětí 1000 Kč
 - příspěvek na letní tábory Vašich dětí 1000 Kč
 - příspěvek na volnočasové aktivity 2000 Kč
 - rekreační zařízení (Lipno, Novohradské hory)
 - možnost odběru produktů Vltavotýnských lahůdek
 - za zvýhodněné ceny

Pro více informací kontaktujte vedoucí prodejny 773 764 619
nebo navštivte www.jednotacb.cz, sekce KARIÉRA.
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Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at
www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Máš chuť se k nám připojit?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!

ZPRÁVY

Z ENGELU

Hejtmanka Jihočeského kraje, paní Mgr. Ivana 
Stráská, předává ocenění ekonomickému řediteli 
závodu, panu Ing. Mag. Peteru Jungwirthovi

ekonomický ředitel závodu,  
Ing. Mag. Peter Jungwirth,  
a HR manažer závodu, David Dědič, při proslovu

ENGEL JE NA TŘETÍM MÍSTĚ
 V PRESTIŽNÍ ANKETĚ

ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky  
Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost  
v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci

ENGEL patří mezi společnosti, jejichž cílem není pouze podnikat  
a vytvářet zisk. Je to společnost, které záleží na tom, jak spokojené 
má zaměstnance a jaký obraz vytváří v regionu.

S ohledem na to je v ENGELu každoročně pečlivě plánována a připra-
vována řada menších či větších projektů posilujících míru zodpověd-
nosti, kterou firma cítí jak sama k sobě, tak ke svému okolí. Ať už jde 
o podporu handicapovaných dětí, místních sportovních klubů, škol  
a zájmových sdružení či organizaci volnočasových aktivit pro své 
zaměstnance. Jsou to aktivity, které ENGEL dělá dobrovolně, nad 
rámec svých povinností, a které hlavně dávají smysl.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří i v roce 2018 vytvářeli  
a prohlubovali dobrou a eticky správnou pracovní atmosféru, kteří 
se podíleli na přípravě zábavních či sportovních akcí pro své kolegy  
a zejména děkujeme všem, kterým není lhostejné ani dění mimo brá-
ny závodu.
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ÚPLNĚ NOVÝ PROJEKT

RŮZNORODÁ ČISTÁ PRÁCE

DESET VOLNÝCH MÍST
NA POZICI
MONTÁŽNÍK  
CHLADICÍCH AGREGÁTŮ

Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.hauser.cz

Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás:

✶ kompletace chladicích agregátů  
 dle výrobní dokumentace
✶ montáž kompresorů  
 a chladicích okruhů
✶ letování, případně úprava  
 měděných trubek
✶ další zámečnické činnosti

Manuální zručnost  
a váš zájem je rozhodující,  
vše ostatní vás naučíme.


