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   Starost ův sloupek 
 
Ve vazbě na minulé číslo, kde bylo hovořeno o rozpočtu města 
na rok 2008 a jeho financování, bych vás rád informoval o 
pokračování na opravách a rekonstrukcích objektů bytového a 
nebytového fondu. Především se to bude týkat bývalého domu 
služeb na Vyhlídce, restaurace „Očko“, lékárny v zadním 
traktu, oprava dvora v čp. 202 na Náměstí, a oprav střech a 
fasád na domech čp. 30, 31 a 448 v Českobudějovické ul., 
pokračování na bývalé poliklinice vybudováním dalších 
malometrážních bytů a  opravy budovy v Dlouhé (prodejna u 
„Pilátů“). Dlouhodobě nedobrá stavební, hluková a tepelná 
situace na nástavbě čp. 509 a 510 zaviněná dodavatelskou 
firmou z doby před více než deseti lety bude řešena na základě 
projektu postupnou opravou jednotlivých bytů. Stávající trend 
oprav zastaralých a zanedbaných objektů je správný a po-
třebný, protože se tak výrazně zlepšuje vzhled města. 

pokračování na str. 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Památková pé če - informace 
 
Vzhledem k narůstajícím prohřeškům z hlediska památkové péče si 
tímto dovolujeme upozornit na tyto skutečnosti: 
 

Město Kaplice má na území svého historického jádra 
vyhlášenou městskou památkovou zónu (dále jen MPZ), kterou 
v listopadu 1990 prohlásil Jihočeský KNV v Českých 
Budějovicích a to Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve 
městech a obcích Jihočeského kraje.  
MPZ je tvořena historickým jádrem města se zachovalou půdo-
rysnou a hmotovou strukturou a s menším podílem památkově 
chráněných staveb. Památková zóna v Kaplici patří mezi jednu 
z nejhodnotnějších pro svoji historickou a kulturní hodnotu. 
Obec je středověkého původu, s hodnotnými objekty z různých 
slohových období na původním půdoryse uliční sítě sídla. 
Smyslem prohlášení MPZ je zajištění ochrany prostředí sídla 
jako celku s respektem k historickému charakteru a nápravy 
dřívějších nevhodných úprav.                   pokračování na str. 2 
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   Starost ův sloupek    pokračování ze str. 1 
 

Předposlední lednovou sobotu jsem se v jedné ze základních 
škol zúčastnil zajímavého dopoledne, které bylo zaměřeno 
nejen na nedávné výročí připomenutí 750 let Kaplice. 
Prohlídka školního města ve třiadvaceti samostatných 
expozicích ukázala na kreativitu a zaujetí pedagogů a žáků. 
Spolu s dalšími návštěvníky jsem si uvědomil nezastupitelnost 
role kantora na všech stupních školství a  při prohlídce části, 
v níž škola prezentuje svůj školní vzdělávací program, jsem 
s lítostí musel konstatovat, že školy vymýšlejí a vytvářejí již 
vymyšlené a učitelé jsou vlastně zpracováním programů 
odváděni od své základní činnosti, kterou je především učení. 
Je to jako kdyby musel elektrikář pro výměnu žárovky 
zpracovat technologii její výroby. 
Přeji vedení škol a učitelům dostatečný nadhled nad byrokracií 
školských úřadů, neboť všichni víme, že na půdě školy se 
podle nařízení jednoho bývalého ministra nesmí konzumovat 
alkohol. Ještě, že je vysoko. (ta půda) 
Kulturně společenský rok byl zahájen 6. ledna tříkrálovým 
koncertem Cestou světla, kdy sbor opery Jihočeského divadla 
zcela profesionálně provedl posluchače putováním s duchovní 
hudbou 16. - 20. století. Je škoda, že si do sálu kulturního 
domu nenašlo cestu více zájemců především z řad hudebníků a  
školské veřejnosti. Tak příště.  Mějte se dobře. 

           Ferdinand Jiskra 

 
Dne 15. ledna se na pozvání freistadtské radnice a jejího 
nového starosty pana Christiana Jachse zúčastnilo vedení 
města Kaplice akce ve Freistadtu, na níž se rakouský starosta 
sešel se sympatizanty a sponzory.  
 

   Památková pé če…  pokračování ze str. 1 
 

Od 1. ledna 2007 je v platnosti novela zákona č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči. Změny v tomto zákonu byly vyvolány 
nutností sladit právní normy s novým stavebním zákonem. 
Novelizovaný stavební zákon zrušil některé dřívější 
povinnosti, týkající se stavebních prací a úprav. Pro majitele 
kulturních památek či nemovitostí v památkové zóně je i 
nadále směrodatný zákon o památkové péči a z něj vyplývající 
povinnosti. 
 

Pro lepší orientaci majitelů kulturních památek a nemovitostí 
v památkové zóně uvádíme základní povinnosti, které vyplý-
vají ze zákona o památkové péči. 
 

1) Vlastník kulturní památky  je vždy povinen předem žádat 
o vydání závazného stanoviska oddělení památkové péče MěÚ 
Kaplice při jakékoli zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, 
restaurování nebo jiném stavebním zásahu vně i uvnitř 
nemovitosti.  

---------------------------------------------------------------------------- 
2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která se nachází 
v památkové zóně je vždy povinen předem žádat o vydání 
závazného stanoviska oddělení památkové péče MěÚ Kaplice 
k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, 
umístění nebo odstranění zařízení (reklamní značení apod.), 
odstranění stavby, úpravě dřevin (výsadba, kácení) nebo 
udržovacím pracím vně nemovitosti.  
3) Vlastník jakéhokoliv pozemku či nemovitosti je povinen při 
stavebních úpravách, jejichž součástí jsou zemní práce 
(základy, přípojky, terénní úpravy), oznámit stavební činnost 
Archeologickému ústavu (Letenská 4, 118 01 Praha 1) za 
účelem provedení archeologického výzkumu – zákonná 
povinnost.  
 

Na obnovu kulturních památek i nemovitostí v památkové zóně 
je možno čerpat finanční podporu z vyhlášených grantů 
Krajského úřadu JčK v Českých Budějovicích a také příspěvek 
z rozpočtu Města Kaplice za předpokladu splnění daných 
podmínek. Finanční prostředky jsou určeny na podporu 
zachování  a  obnovy památkově chráněných staveb a nelze je 
poskytnout na úpravy staveb, které jsou v rozporu se zásadami 
památkové péče.  
 

S veškerými dotazy, problémy a žádostmi se obracejte na 
oddělení památkové péče Městského úřadu v Kaplici. 
Vzhledem k časté práci pověřeného pracovníka v celém 
správním obvodu doporučujeme návštěvu mimo úřední dny 
předem domluvit telefonicky. Stavební záměry v celém 
správním obvodu je také možno konzultovat za účasti 
pracovníka Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Českých Budějovicích přibližně 1x za 
14 dní přímo v kanceláři MěÚ.  
Kontakt: Městský úřad Kaplice, kancelář tajemníka, oddělení 
památkové péče, paní Jana Fialová, Náměstí 70, Kaplice.  
Tel.: 380 303 138, 380 303 136, fax: 380 303 110,  
e-mail: fialova@mestokaplice.cz 

Jana Fialová, oddělení památkové péče MěÚ Kaplice 

 
   Zápis do 1. t říd - 7. a 8. února  
 

Základní škola Kaplice, Školní 226:  
čtvrtek 7. února 2008  od 14.00 do 17.00 hodin   
pátek 8. února 2008  od 14.00 do 16.00 hodin  
 

ZŠ Fantova:  
čtvrtek 7. února 2008  od 13.30 do 17.00 hodin   
pátek 8. února 2008  od 14.00 do 16.00 hodin. 
 

Tříkrálový koncert v Kaplici, Foto: Jihočeský kurýr
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4. pondělí Romantická komedie USA  126 min.  
20.00 hod. P.S. MILUJI TĚ  
  Mladá vdova objeví 10 dopisů, které jí zanechal 

manžel, a v nich na každý den instrukce, jež jí 
vrhnou do dobrodružství a pomohou překonat 
bolest… Režie: R. LaGravenese. Hrají: G. Butler, 
H. Swank, L. Kudrow 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
5. úterý Dobrodružný, fantasy USA   114 min.  
20.00 hod. BEOWULF  
  Severský mýtus ožívá, skandinávský válečník 

přijíždí pomoci králi  Hrothgarovi, jehož říši 
sužují útoky děsivého monstra Grendela. Režie: 
R. Zemeckis. Hrají: R. Winstone, A. Jolie, A. 
Hopkins 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
6. středa  Válečný film USA/VB/Francie 110 min.  
20.00 hod. POSLEDNÍ LEGIE  
 Když se začne Římská říše rozpadat, opustí mladý 

Romulus Augustus město a vydá se na 
nebezpečnou cestu, aby vytvořil legii věrných – 
poslední legii… Režie: D. Lefler. Hrají: C. Firth, 
B. Kingsley, J. Cosmo 

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
11. pondělí Komedie USA   90 min.  
20.00 hod. SKÓRUJ! 
  Bývalý šampión ve stolním tenise na stopě 

zločinecké organizace pořádající ilegální ping-
pongové turnaje, na kterých jde o život. Režie: B. 
Garant. Hrají: D. Fogler, Ch. Walken 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
12. úterý Promítání pro děti   86 min.  
17.30 hod. PAN VČELKA  
  Animovaná taškařice, v níž včelák Barry obžaluje 

lidstvo z bezohledného vykořisťování včel. Lidé 
si totiž přivlastňují med… Režie: S. J. Smith, S. 
Hickner. Mluví: P. Rychlý, H. Ševčíková 

   Vstup 60,- Kč 
13. středa Sci-fi, horor USA   89 min.  
20.00 hod. VETŘELCI VS PREDÁTOR 2 
 Vetřelci a predátoři se tentokrát utkají v malém 

městě v Coloradu, kde rozpoutají krveprolití. 
Americká armáda má ale v rukávu trumf v podobě 
účinné atomové zbraně… Režie: C. a G. Strause. 
Hrají: J. Ortiz, A. Gade, J. Lewis 

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
16. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší   61 min.  
 16.00 hod.           KRTEK A OSLAVA  
  Krtek a oslava, Krtek a kamarádi, Krtek a zajíček, 

Krtek a kachničky, Psí kusy a další pohádky... 
 Vstup 20,- Kč 
18. pondělí Fantasy USA/VB  / ČESKÉ ZNENÍ  113 min. 
20.00 hod. ZLATÝ KOMPAS 
19. úterý   Dívka Lyra dokáže číst v bájném Zlatém kompa- 
17.30 hod. su, a kdo v takovém kompasu umí číst, ten zná 

všechnu pravdu světa. Režie: Ch. Weitz. Hrají: N. 
Kidman, D. Craig, D. B. Richards, E. Green  

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
 

20. středa  Historické drama VB  114 min.  
20.00 hod. KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK 
  Rostoucí vliv Anglie a její královny Alžběty je 

španělskému králi Filipovi II. trnem v oku. Válka 
je na spadnutí, královna je zamilovaná… Režie: S. 
Kapur. Hrají: C. Blanchett, C. Owen, G. Rush 

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
25. pondělí Drama, krimi USA    100 min.  
20.00 hod. VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY 
 Svět ruské mafie uprostřed anglického Londýna. 

Režie: D. Cronenberg. Hrají: N. Watts, V. 
Mortensen, V. Cassel 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
26. úterý Promítání pro děti   94 min.  
17.30 hod. ŘÍŠE HRAČEK 
 Hračkářství pana Magoria  je snem každého dítěte: 

prohánějí se jím oživlé hračky. Režie: Z. Helm. 
Hrají: N. Portman, D. Hoffman   

   Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
27. středa Romantické drama Čína/USA    157 min.  
20.00 hod. TOUHA, OPATRNOST 
 Milostný trojúhelník v Šanhgaji v době druhé 

světové války. Mladičká Wang má provést vraždu 
kolaboranta, jakmile se ale celý podnik rozjede, 
uskutečnit vraždu není tak snadné… Režie: Ang 
Lee. Hrají: T. L. Chiu Wai, J. Chen 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

Na březen 2008 připravujeme: NA VLASTNÍ NEBEZ-
PEČÍ, HITMAN, JÁ, LEGENDA, SVATBA NA 
BITEVNÍM POLI, CHY ŤTE DOKTORA …   

 

   Úspěšná fotbalová p řípravka  
 

Dne 27. 12. 2007 se mužstvo starší přípravky Kaplice 
zúčastnilo memoriálu J. Straky konaného v Třeboni. V 
konkurenci kvalitních mužstev Jihočeského kraje se Kapličtí 
benjamínci určitě neztratili a obsadili překvapivě 2. místo. Na 
úvod sehráli vyrovnané utkání s Českým Krumlovem - 
budoucím vítězem turnaje a po chybě v obranné fázi prohráli 
2:0. V dalších utkáních již kapličtí bodovali a obsadili  2. místo 
s těmito výsledky: Kaplice - Hluboká n. Vltavou - 2:0 (o 
branky se podělili Dreiling a Urazil), remízovali s Trhovými 
Sviny - 0:0, porazili FK Tábor 2:0 branky - Štrbačka a Urazil, 
Milevsko 1:0 - skoroval Malický a na závěr remizovali se 
Soběslaví 0:0. Všichni hráči podali kvalitní výkony ke spoko-
jenosti trenéra Bohdana Malického a nadšeně povzbuzujících 
rodičů.  

Text: Bohdan Malický - trenér mužstva, foto: Petr Urazil  
 

Sestava (viz foto) Nahoře: Štrbačka J., Kozak Marek, Kozak Michal, 
Marek Fr., Flaška J., Malický B. - trenér 
Dole: Divoký J,. Urazil M., Malický M., Říha F., Dreiling P.        

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
únor
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OBRAZY: L. F. Mathis  
Každý měsíc jeden obraz českého malíře, žijícího v Německu.  
Vestibul Kina Kaplice     
 

1. únor, pátek    od 20.00 hodin 

2. KŘESŤANSKÝ PLES  
Slovanský dům Kaplice 
 

2. únor, sobota  /  zvou  SDH Žďár a Hubenov + KIC Kaplice 

MASOPUST  
9.00   Průvod koledníků a masek na náměstí, starostův souhlas s 

koledou, taneční kolečka, muzika, občerstvení … 
19.00 Masopustní zábava ve Slovanském domě, půlnoční střílení 

Masopusta 
(v 18.30 pojede autobus od Hubenova přes vlakové nádraží, Pořešín, 
Pořešínec, atd. a nabere zájemce a odveze do Slovanského domu)  
Náměstí, Slovanský dům, Rozpoutí, Pořešín, Žďár, Hubenov… 
 

2. února, sobota    od 19.00 hodin 

MATURITNÍ PLES / G4 Kaplice  
Kulturní dům Kaplice 
 

5. února, úterý    od 18.00 hodin 

ON THE ROAD – na cestě  
ČÍNA - více tváří Číny  
Cestovatelská beseda s cestovatelem Davidem Vejslíkem.  
Kino Kaplice    Vstup 20,- Kč  
 

15. února, pátek    od 21.00 hodin 

DISCO SHOW  
Kulturní dům Kaplice      
 

22. únor, pátek    od 20.00 hodin 

6. ŠKOLNÍ PLES  
Hraje: Hyalit. Vstupenky k dispozici ve škole (tel. 380 347 917) 
Slovanský dům Kaplice 
 

23. února, sobota    od 20.00 hodin 

MUZIKANTSKÝ PLES  
Hrají: Agria, Swing band Agria, Malá kapela Havlíka, Harley, LIVE  
Kulturní dům Kaplice 
 

27. únor, středa      od 19.00 hodin 

TOMÁŠ HANÁK, 
ZUZANA NORISOVÁ 
Hvězdy, jak je neznáte…  
Zábavný pořad se známými herci.   
Předprodej 100,- Kč  
Kulturní dům Kaplice  

 

           Připravuje se:  
         1. 3. od 20.00 hodin 
MAŠKARNÍ BÁL TJ SPARTAKU 
 

         9. 3. od 14.00 hodin 
    DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

 
 
 
 
 
 
 

   O knihách a knihovn ě  
 

Vždy v lednu hodnotíme výsledky a úspěchy minulého roku. 
Nejdůležitější akce, jež proběhly loni v knihovně, zmíním jen 
ve stručnosti. Tradičně jsme se zúčastnili celostátních 
knihovnických akcí jako je Březen – měsíc Internetu, Noc 
s Andersenem, Pasování žáků 1. tříd do čtenářského stavu, 
Týden knihoven či Malé podzimní setkání. Program většiny 
akcí byl zaměřen na oslavy 750. výročí od první zmínky o 
městě Kaplice.  
V roce 2007 bylo v knihovně zapsáno 1.153 registrovaných 
čtenářů, z toho 379 dětí. Internet využilo 2062 zájemců. Počet 
návštěvníků knihovny činil 14.805 a čtenáři si odnesli domů 
knihy či časopisy v celkem 75.334 výpůjčkách. Do knihovny 
odebíráme 69 druhů novin a časopisů. Knihy a časopisy – 
FOND KNIHOVNY byl nakoupen za 313.000,- Kč.  
 

Nejčtenější a především nejpůčovanější byly tyto tituly: 
Beletrie v oddělení pro dospělé… * Dorothy Garlock; Na konci 
duhy, * Nora Roberts; Srdcová dáma, * Dan Brown; Šifra 
mistra Leonarda, * Iva Pekárková; Láska v New Yorku, * 
Candace Robb; Tajemství nevěsty Kristovy, * Jaroslav Rudiš; 
Grandhotel, * Noah Gordon; Šaman, * Danielle Steel; Nerovný 
vztah.   
 

Z naučné literatury se nejvíce půjčovaly knihy… * Eva 
Opravilová; Jaro v mateřské škole, * Alena Samohýlová; 
Drátované drobnosti, * Radoslav Šrot; 1000 dobrých rad 
zahrádkářům, * Raymond A. Moody; Světlo po životě, * Edita 
Doležalová; Hry pro rodiče s dětmi.   
 

A děti si nejraději odnášely domů knížky… * Eduard Petiška; 
Staré řecké báje a pověsti, * Pohádky na dobrou noc, * Astrid 
Lindgren; Děti z Bullerbynu, * Princezny, Popelka, * Gerit 
Kopietz; Dvojčata, * Disney; Pětiminutové pohádky, * Lene 
Kaaberbol; W.I.T.C.H. Plamen moře, * Christopher Paolini; 
Eldest, * Bob the Builder, * Farmář Kuba.   

Městská knihovna Kaplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horská ulice a její živnosti, zaznamenané podle čísla domů v roce 
1932 v obchodním rejstříku. Její východní strana. Na dnes už prázdné 
parcele při jižním ústí uličky do Linecké 
stával domek pekaře…(na kresbě je dům  
z pohledu od Linecké ulice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
únor
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 21. ledna 2008  
 

Zastupitelstvo města po projednání:           
 

I. schvaluje  
� prodej objektu čp. 123 v Kostelní ulici se stavební parcelou č. 27 k.ú. 

Kaplice o výměře 370 m² firmě AGRO EKO TREND s.r.o. České 
Budějovice za cenu 4.010.000,- Kč a schválených podmínek prodeje  

� prodej pozemku p.č. 763/10 k.ú. Kaplice o výměře 210 m² manželům 
Růženě a Pavlu Kubešovým, bytem Kaplice 291 za cenu 100,- Kč/m² 
+ náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 1165/22 k.ú. Kaplice o výměře 214 m² 
manželům Marii a Karlu Táchovým a manželům Alexandře a 
Miroslavu Přivřelovým, bytem Kaplice 564 s věcným břemenem el. a 
plyn. vedení za cenu 200,- Kč/m² + ¨NSP 

� prodej pozemku p.č. 1409/3 k.ú. Kaplice o výměře 21 m² Jiřímu 
Ševčíkovi, bytem Kaplice 543 za cenu 5.285,- Kč + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1409/4 k.ú. Kaplice o výměře 21 m² manželům 
Vlastě a Františkovi Urazilovým, bytem Kaplice 33 za cenu 5.285,- 
Kč + NSP  

� prodej pozemků p.č. 2029/86, 2029/87, 2029/95 a 2029/96 k.ú. 
Kaplice o výměře 21 m² pro výstavbu garáží Ivetě Haisové, bytem 
Kaplice 776 na základě výsledku výběrového řízení formou obálkové 
metody za cenu 501,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 40 k.ú. Blansko se stavební 
parcelou č. 16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m² za cenu 
minimálně 1.400.000,- Kč s tím, že prodejem uvedené nemovitosti 
pověřuje na základě Smlouvy o zprostředkování Realitní kancelář 
Reality Krumlov 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 479/1 k.ú. Kaplice o výměře 
33 m² za cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 395/15 o výměře cca 
525 m² a části p.č. 395/16 o výměře cca 485 m² obě v k.ú. Blansko za 
cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2148/8 k.ú. Pořešín o 
výměře cca 36 m² za cenu 80,- Kč/ m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 153 v Tržní ulici se 
stavebními parcelami č. 280/3 o výměře 188 m² a č. 279 o výměře 124 
m² obě v k.ú. Kaplice formou obálkové metody s minimální cenou dle 
znaleckého posudku ve výši 2.047.720,- Kč       

� zveřejnění záměru prodeje nemovitosti bez čísla popisného v Tržní 
ulici se stavební parcelou č. 278 k.ú. Kaplice o výměře 114 m² formou 
obálkové metody s minimální cenou dle znaleckého posudku ve výši 
877.470,- Kč  

� provedení rozpočtového opatření č. 25 – rozpočet města r. 2007 dle 
předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice  

� Dohody o poskytnutí účelového finančního příspěvku TJ SPARTAK 
Kaplice na činnost s mládeží a na provoz sportovišť tak, jak byly 
předloženy  

� výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru na investiční rámec 
na zajištění financování investičních akcí v rozpočtu města na rok 
2008 a uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto úvěru s Českou 
spořitelnou  
  
II. souhlasí  

� se zahájením jednání za účelem uzavření soudního smíru či 
mimosoudní dohody na odstranění vad reklamovaných u Obytného 
souboru Šumavská, podáním návrhu na přerušení soudního řízení 
spis. zn. 18 C 84/2007 s tím, že pověřuje vedení města, aby ustanovilo 
komisi odborníků k posouzení uzavřené příslušné dohody či soudního 
smíru     
 
III. pov ěřuje  

� Odbor životního prostředí MěÚ Kaplice informovat občany města o 
kontaminaci území města ve směru od lomu k Zámečku 
otrávenými návnadami a zajištěním označení této lokality    

� tajemníka MěÚ Kaplice odpovědět na příštím jednání zastupitelstva 
města na vznesené připomínky a dotazy v rámci interpelace.   

 

Mgr. F. Jiskra, starosta města       J. Kaloš, místostarosta města 

   Tolerance Kaplice                                     
 

Nabídka služeb poskytovaných v sociální službě 
 

Vedoucí sociální služby -  Bc. Michaela Fajtová 
tel. 731/604 507, michaela.fajtova@mchcb.org                                                      
                                                                 

Základní sociální poradenství                            
Pracovník  v sociálních službách - Alena Schmiedová 
tel. 731 604 505                                                               
Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 
jejich nepřiznivé sociální situace (pomoc v orientaci soc. 
služeb a zákonů, pomoc při hledání ubytování či zaměstnání, 
pomoc v krizových situacích).                                               
 

Zájmová dílna a Kuchyňka                                         
Vedoucí Zájmové dílny –  Markéta Kovářová  
tel. 731/604 507                                                                                             
Cílová skupina - lidé se zdravotním postižením z města 
Kaplice a blízkého okolí. Cílem této služby je pomoci 
uživatelům s nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv uživatelů aj.           
Činnosti – dle individuálních potřeb uživatelů např. nácvik 
vaření, tvořivé práce (malování na sklo, ubrousková technika, 
výroba korálků apod.), práce na zahradě, canisterapie, pomoc 
s péčí o vlastní osobu.                                           
 

Terénní program Fara       
Vedoucí Terénního programu Fara - Soňa Dvořáková 
 tel. 731/604 506                           
Cílová skupina: lidé ubytovaní na farnostech v Kaplici a 
blízkém okolí do 10 km. Cílem této služby je poskytovat 
obyvatelům fary sociální rehabilitaci dle zákona číslo 108/2006 
Sb. o sociálních službách. 
 

Canisterapie  
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes, už 
svojí přítomností, dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, 
kde je jí nedostatek. Ale už to dávno není jen o radosti, kterou 
psi lidem přinášejí. Pejsci navštěvují domovy důchodců, dětské 
domovy, sanatoria a hospice, ústavy pro tělesně nebo mentálně 
postižené a jiná podobná zařízení. Jsou různé druhy 
canisterapie (- aktivity za pomoci psa, - terapie za pomoci psa, 
- vzdělávání za pomoci psa) .  
Pokud jste rodič, co chce udělat něco pro své postižené dítě, 
paní učitelka, která by ráda oživila vyučování nebo jen chcete 
udělat radost v domově důchodců, máte možnost využít služeb 
naší sociální služby, která Vám canisterapii zprostředkuje. 
Pejsek může přijít k Vám, nebo Vy za ním. Vše je na indivi-
duální dohodě s vedoucí sociální služby, Tel. 731/604 507.  
 

V prostorách Tolerance Kaplice je počítač s Internetem od 
společnosti Attavena, o.p.s. pro veřejnost zdarma, a to od 
pondělí do pátku od 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 hodin.     
 

Veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA.          
 

Najdete nás na adrese: Linecká 413, Kaplice 382 41  
ve 3. patře, Po – Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin 
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   Prohlídka „školního“ m ěsta 
 

Ten, kdo se v sobotu 19. ledna přišel (zvláště poprvé) do školy 
na „Den pro rodiče a jejich děti“ podívat, mohl být opravdu 
příjemně překvapen vynalézavostí, fantazií a nasazením učitelů 
a jejich žáků. Základní škola v ulici Školní se jejich přičiněním 
proměnila v labyrint města, představovala Kaplici pod jednou 
střechou, šikovně využila některých svých učeben a návštěv-
níky tak nejen pobavila, ale i poučila.  
Školní město mělo svou knihovnu, požární zbrojnici, 
polikliniku s lékárnou, mateřskou školu, kino, laboratoř (kde se 
čistila voda), městskou policii, dokonce i tržnici, dům dětí a 
mládeže, základní uměleckou školu, pekárnu a další typické, 
ale i méně typické instituce (jako třeba muzeum starověku). 
Velmi zajímavé se zdálo městské muzeum s exponáty z dávné i 
nedávné historie školství (s „archaickými“ přístroji a pomůc-
kami; na některé si rodiče možná ještě vzpomínali) a také 
Expozice historie Kaplicka, která představila krásnou sbírku 
starých fotografií, srovnávacích snímků a především pak 
rozsáhlý keramický model kaplického náměstí. Lahůdkou se 
pro všechny diváky (hlavně ty, kteří dobloudili spletitým 
bludištěm až do „kulturního domu“ ve společenské místnosti 
školy) stalo divadelní představení divadelního spolku „Pár 
kluků a holek“ nazvané „Tatínku, ta se ti povedla“. Hra 
v podání žáků prvního stupně a jejich učitele měla spád a vtip 
(dalo by se říct cimrmanovský, jak by taky ne, když čerpala 
motiv z knihy Zdeňka Svěráka), ale hlavně byla herci báječně 
podaná.        red 

 

   Charita Kaplice a T říkrálová sbírka 
 

„My t ři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví přejeme Vám!“, 
tato věta zaznívala začátkem roku 2008 ve městě Kaplici i v 
okolním regionu od koledníků Charity Kaplice. Děkujeme 
všem, kteří přijali naše přání do nového roku a přispěli na 
poskytování níže uvedených sociálních služeb. Dohromady jste 
darovali 59.528,- Kč. DĚKUJEME  VÁM!!! 
Peníze vybrané v roce 2007 byly použity na zabezpečení chodu 
Charitní pečovatelské služby Kaplice a na upomínkové 
předměty pro seniory. 
Od 1. 1. 2008 začala oficiálně působit ve městě Kaplice 
nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou 
Charita Kaplice. Tato organizace postuje tyto služby: 
 

Charitní pečovatelská služba Kaplice 
Posláním CHPS Kaplice je poskytovat služby lidem, kteří trpí 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem Charitní 
pečovatelské služby je, aby tito lidé mohli co nejdéle setrvat ve 

svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do 
běžného života společnosti v takové míře, jak si sami přejí.  
  

Tolerance Kaplice 
Posláním je podpora uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní a sociální krizi při jejich integraci do většinové 
společnosti.  1)  Základní sociální poradenství 

2)  Základní činnosti dle zákona: 
a) nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitost. 
                          

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určeno dětem a 
mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě, 
nebo jinak neorganizovaně, ocitly se v obtížné životní situaci 
nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy 
institucionalizované pomoci a péče.  
Cílem je minimalizovat rizika související s jejich způsobem 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly 
řešit svoji nepříznivou situaci. Snahou je aktivní zapojení 
uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní 
situace a zvyšování jejich sociálních dovedností. 
NZDM nabízí výchovné a vzdělávací aktivity, dále činnosti, 
které napomáhají udržovat a rozvíjet sociální dovednosti 
ve skupině vrstevníků a při začleňování se do společnosti a 
hlavně sociální poradenství a informační servis, které přispívají 
k řešení aktuálních problémů a zvyšování schopností uživatelů 
tyto problémy řešit. 
Za celý tým Charity Kaplice si Vám dovoluji popřát mnoho 
úspěšných dní v roce 2008. 

Marie Froulíková – ředitelka Charity Kaplice,  
Tel: 731 604 509, marie.froulikova@mchcb.org 

 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Poděkování z pečovatelského domu 
 

Obyvatelé DPS v Kaplici by rádi poděkovali všem firmám za 
sponzorské dary a všem, kdo se podíleli na zlepšení zahrady, domu a 
našeho bydlení. Díky městu Kaplice.  
Díky paní Měšťanové, která nás překvapila s Mikulášem, čerty a 
bohatou nadílkou. Paní Kašparové za adventní věnec a vánoční 
cukroví. Děkujeme též našim pečovatelkám za jejich práci, úsměv a 
trpělivost. Vánoční besídka se nám líbila – díky.  
Přejeme všem zdravíčko, štěstíčko a porozumění v roce 2008 a pokoj 
lidem dobré vůle.  

obyvatelé Domu s pečovatelskou službou  
 

Zlatá svatba 
Životních let jste žili spolu řadu,  
poznali, co je radost a co žal. 
Vždy věrni sobě, když potkat jste měli zradu, 
vždy silni svorně jste vykročili dál. 
 

Dne 28. prosince oslavili manželé Milan a Irena Zikešovi 50 let 
společného života – zlatou svatbu. Za občanskou komisi MěÚ v Kap-
lici přejeme ještě jednou pevné zdraví a spokojenost do dalších let.  

M. Ešpandrová, občanská komise 
 

Poděkování sponzorům  
 

Restaurace Bašta dodatečně děkuje sponzorům Mikulášské nadílky z  
5. 12. 2007: Restaurace U Sedláčků, I-Kontakt, pan Dvořák a 
Zlatnictví Nataši Mockové.  Děkujeme… 
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   Sociáln ě patologické jevy 
 

V průběhu roku 2008 pro Vás Mgr. Jana Vráželová (protidrogový 
koordinátor) a Mgr. Karel Světlý (sociální kurátor) - zaměstnanci 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kaplice - 
připravili sérii článků o sociálně patologických jevech.  
Sociálně patologické jevy jsou společensky nežádoucí jevy (např. 
nezaměstnanost, chudoba, vysoká rozvodovost, extrémně zvýšená 
nemocnost) a především společensky nebezpečné jevy (např. násilí, 
vandalismus, terorismus, šikana, kriminalita, rasismus, drogové 
závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství)(6). 
Některé z těchto jevů jsou velmi aktuálním tématem hlavně na 
základních školách. A těmto jevům se výše zmíněná série věnuje. 
 

Šikana I. 
Definice: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je: ublížit, 
ohrozit nebo zastrašovat jiného(1). Je to cílené a obvykle opakované 
užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině, kteří se 
neumí nebo nemohou bránit. 
Zahrnuje: * fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 
poškozování věcí druhého,  
* slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, ponižování či vyhrožování, 
* může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. 
O šikaně mluvíme pouze tehdy, je-li oběť z jakéhokoliv důvodu 
bezbranná. Nelze tak označovat všechno zlé a nepříjemné, čím si lidé 
navzájem ubližují(3). 
 
Druhy šikany: 
1) šikana ve škole - šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje 
prakticky na všech školách. Probíhá nejčastěji mezi žáky ve stejné 
třídě či výchovné skupině a odehrává se v době přestávek, cestou do 
školy a ze školy nebo v době osobního volna. Škola či školské 
zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky v době 
vyučování a školních akcí. Všechny školy a školská zařízení mají 
proto povinnost předcházet všem náznakům agresivity a všem 
způsobům šikanování mezi žáky a svěřenci. Šikanování nesmí být 
pracovníky školy v jakékoli formě akceptováno(4). 
 
2) šikana v práci (mobbing) - termín „mobbing“ pochází 
z anglického slovesa "to mob" - obtěžovat, dotírat. V současném době 
se jím označuje šikanování či psychoteror na pracovišti. O mobbingu 
se hovoří v případě, kdy je jeho oběť vystavena systematickému 
šikanování ze strany svých kolegů nebo i nadřízeného pracovníka. 
Cílem takového teroru je snížení sebevědomí oběti, ale zároveň se 
často projevují i škody na zdraví. V těch nejkrutějších případech je 
pak důsledkem mobbingu sebevražda oběti(5) . 
 
Pět stupňů šikany: 
1. stupeň -  Jedná se o etapu vzniku počátků šikany. Stačí, aby se ve 
třídě objevily méně oblíbené děti, „obětní beránci“, „černé ovce“, 
outsideři. Ostatní se s ním nebaví, odstrkují jej, povyšují se nad ním, 
baví se na jeho účet. 
2. stupeň  -  Je charakteristický tím, že psychický nátlak přerůstá ve 
fyzickou agresi, přitvrzuje se manipulace s obětí. Agresor v této etapě 
vstřebává zážitek jak chutná moc, jaké uspokojení mu přináší to, když 
bije, týrá, ponižuje.  
3. stupeň -  Je prakticky rozhodující. K agresorům se přidají další 
jednotlivci. Cílem tohoto „úderného jádra" budou stále ti nejslabší, ti 
nejníže postavení.  
4. stupeň -  Šikana se rozjíždí v plném rozsahu. Působení agresorů je 
tak silné, že jejich normy přejímá celá skupina. Klást odpor v této fázi 
se již nedá. I mírní a ukáznění žáci se začínají chovat krutě, aktivně se 
zúčastňují týrání spolužáka. 
5. stupeň -  Zpravidla se na základní škole nestačí vytvořit, je to spíše 
záležitost věznic, výchovných ústavů, případně středních škol. Vůdce 
tyranů zaujímá vedoucí místo, rozhoduje o všem, co se ve skupině 
děje. Oběť v tomto stadiu utíká do nemoci, má mnoho absencí, často i 
neomluvených, vyhýbá se škole a v nejhorším případě končí 
psychickým zhroucením nebo pokusem o sebevraždu (2).  
 

V příštím čísle se budeme věnovat varovným signálům, jak 
postupovat pokud je Vaše dítě šikanováno, šikaně a paragrafům, a 
prevenci šikany. 

 
 
 
 

únor   / www.ddmkaplice.cz 
 

1.  Opičí dráha 
sraz v 9.00 hodin před ZŠ Fantova /přezůvky s sebou/ 
Disko hrátky  – za dobré vysvědčení, sraz v 10.30 hodin 
před ZŠ Omlenická /přezůvky s sebou/ 

11. - 17. února - Jarní prázdniny v DDM  
Denně od 9.00 - 12.00 hodin zajištěn pro děti program. 
Nezapomeňte na přezůvky! 

11. Víceboj Človíčku nezlob se  
           Keramická dílna – vytvoříme si velikonoční svícínek 
12. Hrajeme si na rybáře – dopoledne plné her, soutěží a 

tvořeníčka  
13. Výlet do Č. Budějovic na výstavu Návrat dino-

saurů + návštěva multikina /předběžná cena vstupného 
170,- Kč + doprava/. Nutno závazně nahlásit účast a zaplatit 
cenu vstupného do 8. 2. 2008! 

14. Zachraňme krtečka! – pohybové hry, soutěže a výtvarné 
tvoření 

15.  Loučení se zimou – dopoledne věnované ekologii spojené 
s vycházkou do přírody 

20. Minikarneval - pro děti do 6 let /vstupné dobrovolné/, 
od 16.00 hodin v KD Kaplice.   

25. okrskové kolo AŠSK v halové kopané pro žáky 6. a 7. třídy  
28. okresní kolo AŠSK v halové kopané pro žáky 6. a 7. třídy  
 - obě kola od 9.00 hodin, Sportovní hala Technic. služeb 
 

V březnu připravujeme zájezd na muzikál „Tři mušketýři“  
spojený se samostatnou prohlídkou města Prahy. 
 

Pozvánka na k řesťanský ples 
 

Zveme všechny občany, kteří si chtějí zazpívat, zatancovat 
nebo posedět v příjemném, nezakouřeném sálu Slovanského 
domu v Kaplici na 2. Křesťanský ples. Kapela Swing band 
Agria začne hrát 1. 2. 2008 od 20.00 hodin. Těšíme se na Vás.  
 

 

  Zajímavá kultura v okolí  
 

9. únor - Zámecký ples 
Pořádá Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady – 
Zámek. Začátek v 19.00 hodin. Zámek, Nové Hrady.  
 

15. únor - „Expedice – PERU“  
Setkání s cestovateli Honzou Vávrou a Zdeňkem Tomášem. 
Nevšední zážitky a zajímavosti z cest, strhující reportážní film, 
komentované snímky, instruktážní přednáška a beseda. 
V jídelně KD Beseda od 17.30 hodin (vstup ze zahrady KD), 
České Velenice.  
 

19. únor - Koncert Pavla Nováka a kapely 
Kinosál Nové Hrady, od 18.00 hodin, Vstupné: 150,- Kč 
(předprodej a rezervace vstupenek KIC Nové Hrady, tel. 386  
362 195). Nové Hrady 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Seznam použitých zdrojů (článek Sociálně patologické jevy): 
1) Drtilová, J. Šikana. Praha: Nadace Naše dítě, 2003 
2) KOLÁŘ, Michal. Pět stupňů šikany [online].[cit. 2007-10-30]. Dostupný z WWW: 
http://www.poradenskecentrum.cz/pet-stupnu-sikany.html 
3) Lovasová, L. Šikana. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2005. 27s. 
4) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - čj.: 28 275/2000-22 
5) Mobbing - psychoteror na pracovišti [online].[cit. 2007-10-30]. 
http://www.jobpilot.cz/content/service/jobjournal/trendy/mobbing.html 
6) Pojem sociálně patologické jevy [online].[cit. 2007-12-17]. http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/socialne-patologicke-jevy 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009
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  Centrum STROOM DUB o.p.s. 
 

(Společnost Trvalého Rozvoje Osob s Omezením) 
 

Obecně prospěšná společnost STROOM DUB o.p.s. je 
centrem sociálních služeb a pracovních rehabilitací. Naším 
posláním je zajišťovat pomoc a podporu osobám 
v nepříznivé sociální nebo zdravotní situaci, motivovat je a 
pomáhat jim začlenit se do společnosti. Své služby 
nabízíme lidem s tělesným, mentálním, duševním, 
smyslovým nebo kombinovaným postižením. Naše centrum 
se nachází v klidném šumavském koutku v Dubu u 
Prachatic. Sídlíme v nově zrekonstruované budově přímo 
na malém náměstí.  
 

V současné době poskytujeme tyto služby: 
Sociálně terapeutické dílny – jedná se o ambulantní 
(denní) služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou 
z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném 
trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Provádíme 
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a 
soběstačnosti, podporujeme vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a dovedností. 
Sociální rehabilitace - jedná se o pobytovou službu, a 
to od pondělí do pátku. Sociální rehabilitace je soubor 
činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na 
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti. 
Kapacita nově zrekonstruovaného zařízení je 12 lůžek, z toho 4 pro 
vozíčkáře. Objekt je bezbariérový, vybavený pojízdnou rampou. Naši 
uživatelé bydlí ve dvoulůžkových pokojích. Máme svou společenskou 
místnost, kde klienti tráví volný čas a společně se zde učí základům 
matematiky, českého jazyka, společenské výchovy atd. Rádi se 
podílejí i na práci v keramické, tkalcovské a výtvarné dílně. Spolu se 
sociálními pracovnicemi se učí postarat se sami o sebe – nakoupit, 
uklidit pokoj, uvařit čaj a další potřebné činnosti každodenního života. 
Stravování je zajištěno přímo v naší jídelně, která je společně 
s kuchyní součástí zařízení. Naše zařízení a dílny jsou velmi dobře a 
účelně vybaveny, aby se zde uživatelé i zaměstnanci cítili jako doma. 
V současné době jsou v našem centru ještě volná místa, jak ubytovací 
tak i denní služby. Pokud máte zájem o naši nabídku nebo byste 
věděli o někom, komu bychom mohli pomoci, můžete se obrátit přímo 
na STROOM DUB o.p.s. Dub 26, 384 25, tel. 388 328 159, 
724 746 525, e-mail: info@stroomdub.cz, www.stroomdub.cz.  
Jsme tu pro vás, přijďte mezi nás. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 2.  Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ DO RYBNÍKA  9 km 
Autobusem od školy v 8.20 hodin na nádr. ČD Kaplice. Dále vlakem 
v 9.07 hodin do Horního Dvořiště. Trasa: Horní Dvořiště - po 
cyklotrase do Rybníka; autobus v 13.21 hodin. 
12. 2.   Z ROŽMITÁLU NA ŠUM. DO OMLENI ČKY  13 km  
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Rožmitálu na Šumavě. Trasa: 
Rožmitál n. Š. - Močerady - Zahrádka - Vracov - Omlenička; autobus 
v 13.35, 14.11 hodin. 
19. 2.   Z Č. KRUMLOVA P ŘES VYŠNÝ DO KÁJOVA  
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Českého Krumlova. Trasa: Č. 
Krumlov - Vyšný - Křenův Dvůr - Kájov; vlak v 12.20; 14.32 hodin; 
aut. v 13.15 hodin do Č.K.     10 km 
26. 2.  KLENÍ      11 km  
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Benešova nad Černou. Trasa: 
Valtéřov - Klení - Benešov nad Černou; autobus.  

   Z historie  
 

Kaplice a cechy  
 

V Kaplici postupně vzrůstal od druhé 
poloviny 13. století počet řemeslníků a jejich 
dílny byly rozmístěny v domě, který vlastnil 
měšťan. Do roku 1600 jsem našel v Kaplici 
koželuhy, kožešníky, kamnáře, barvíře, 
pekaře, krejčí, kobliháře, ševce, sládky, 
lázeňské, kramáře, hrnčíře, mlynáře, 
hamerníky, kováře a tkalce. Dohromady tedy 
nejméně 16 řemesel. Některá řemesla se 
soustřeďovala k vodě, či kvůli možnosti 
požáru na okraj Kaplice. Rozvinutá řemeslná 
výroba nejen stačila pokrýt potřebu obyvatel 
Kaplice, ale přebytky byly prodávány na 
trzích, které se konaly na náměstí v Kaplici. 
Řemeslníci v Kaplici se zpočátku spojovali v 
řemeslné bratrstvo, které bylo určeno k 
ochraně práv řemeslníků. K tomu sloužilo 
omezení počtu mistrů jednotlivých řemesel, 
vytvoření stejných odbytových podmínek 
včetně kontroly kvality a množství, odstranění 
konkurence cizích řemeslníků. 

Postupně bylo tolik mistrů jednoho řemesla, že bylo třeba 
vytvořit cechy. Výraz cech byl odvozen od staroněmeckého 
slova Zeche, které znamenalo řád nebo pořádek. Cech bylo 
sdružení jednoho nebo několika příbuzných řemesel. 
Cechy měly ochranářské poslání, právo obstarávání surovin, 
určování schopných tovaryšů pro přijetí za mistra, stanovení 
doby učení a jeho pravidel, omezování výroby určením 
povoleného množství výrobků a dohlížením na dodržování 
sortimentu a kvality. Později však svými hospodářskými a 
sociálními opatřeními brzdily rozvoj výroby. 
Až do roku 1708 uděloval cechovní privilegia majitel panství, 
v Kaplici Rožmberkové a později Buquoyové. V Kaplickém 
zpravodaji jsem se již podrobněji zabýval cechy soukeníků, 
krejčích, ševců a pekařů. V současné době připravuji další 
kaplické cechy. Od roku 1708 zřizování nových cechů 
uděloval pouze panovník. V roce 1739 byly vyhlášeny 
„generální cechovní artikule“, které sjednotily cechovní 
předpisy v českých zemích. Působení cechů bylo zřetelně 
omezeno a od konce 18. století ztratily vůbec na významu. 
Cechy v českých zemích zanikly 20. prosince 1859 vydáním 
patentu o Živnostenském řádu. 
První cechy, kam měli řemeslníci z Kaplice přístup, však 
vznikly v městě Nové Hrady, které bylo sídlem panství. Byly 
to cechy textilních, potravinářských a kožedělných řemesel. 
První samostatný cech v Kaplici povolil již v roce 1481 pátý 
rožmberský vladař Vok II. z Rožmberka. Byl to cech 
soukeníků. Předposlední rožmberský vladař Vilém z Rožm-
berka povolil samostatné cechy v Kaplici krejčím (1569), 
pekařům (1575), koželuhům (1577) a hrnčířům (1586). 
Poslední rožmberský panovník Petr Vok z Rožmberka povolil 
samostatné cechy v Kaplici kožešníkům (1603) a řezníkům 
(1607) V roce 1602 Petr Vok z Rožmberka „novelizoval“ 
privilegia cechu soukeníků. Poslední samostatný cech vznikl v 
Kaplici až v roce 1684, kdy hrabě Karel Philipp Buquoy udělil 
privilegia cechu punčochářů. Zde musím připomenout, že 
Vladislav II. Jagellonský v roce 1482 udělil Kaplici právo, aby 
se v okruhu jedné míle (asi 7 km) neusazovali řemeslníci. 
U všech privilegií cechům v městě Kaplice byl kladen důraz na 
vnitřní mechanismus fungování cechu. Podrobně byly vždy 
stanoveny podmínky přijetí do cechu, jeho schůze, upřesněno 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              únor 
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kdo stojí v čele cechu, rozveden způsob zprávy financí, problé-
my spojené s učedníky a tovaryši. Poměrně značná pozornost 
byla věnována i náboženským záležitostem v cechu a důležitou 
složkou cechového privilegia v souvislosti s odbytem bylo 
„mílové právo“, tedy zákaz prodeje jiných řemeslníků. 
Každý cech měl svou vlastní samosprávu v čele s cechmistrem, 
členy byli mistři, tovaryši a učedníci a patřila k nim také 
bratrstva sdružující vdovy a sirotky zemřelých mistrů. Činnost 
cechu se řídila daným pořádkem, artikulemi. Na cechovních 
hromadách bylo projednáváno přijímání nových členů a 
vystavovány výuční a mistrovské listy. Každý cech měl svou 
samostatnou cechovní knihu, seznamy členů s datem přijetí do 
cechu a rejstříky příjmů a vydání. Každý cech měl svou 
cechovní truhlici k úschově artikulů, privilegií a písemností, 
pečetidla a hotovosti z poplatků a pokut. Členové se povinně 
zúčastňovali nedělních mší a pohřbů svých členů. Odrazem 
vážnosti jednotlivých cechů bylo jejich ustálené pořadí při 
církevních průvodech. V Kaplici byl v čele průvodu a v prvé 
lavici v kostele cech řezníků.  

František Schusser 
 

   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby  vždy v 9.00 hodin 
Barevný dramaťák  čtvrtek ve 14.10 hodin  
Setkání nad Biblí čtvrtek v 19.00 hodin   
Setkání střední generace  pátek v 19.00 hodin  
----------------------- 
3. cestovatelský večer  ve čtvrtek 21. února v 18.00 hodin   

SANKT-PETĚRBURG 
Přednáší Zuzana Freitinger Skalická. Pořádá YMCA České 
Budějovice, občanské sdružení, Křesťanské sdružení mladých lidí  
    
 
 
½ A4  ČSOB banka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RReeaall ii ttnníí  kkaanncceelláářř  PPRROOXXII MM AA  vv..oo..ss..  
Náměstí 206,  382 41  Kaplice 

e-mail: info@proxima-kaplice.cz 
 

Tel., fax  380 312 827,  602 285 230 
_____________________________________ 

 
•  PRODEJ, KOUPĚ A PŘEVODY  
    NEMOVITOSTÍ  
 

•  PROJEKT NA VÁŠ RODINNÝ DŮM 
 

•  MĚŘENÍ RADONU NA STAVENIŠTI 
   A KE KOLAUDACI STAVEB 
 

•  KOMPLETNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
 

•  SMĚNÁRNA – NÁKUP A PRODEJ VALUT 
    BEZ POPLATKŮ   
 
 
   HLEDÁME PRO SVÉ KLIENTY DOMY, 
   BYTY, POZEMKY.     

   POMŮŽEME VY ŘÍDIT ÚV ĚR NA KOUPI 
   NEMOVITOSTI.     

   PRODEJTE SVOJI NEMOVITOST,  
   DOSTANETE PENÍZE, KTERÉ  
   POŽADUJETE. 
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¼ A4  CBPS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
½ A4 ČASOPOL – KOVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¼ A4 PC Servis  
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Zlatá fontána, Kaplice /  Linecká 340 (u hřbitova)  
 

TTT eeelll ...   333888000   333111444   555000888            BRÝLE NA POČKÁNÍ 
 

VVVýýýrrr aaazzznnnééé   sssllleeevvvyyy   nnnaaa   llloooňňňssskkkééé   mmmooodddeeelllyyy   
      sssllluuunnneeečččnnníííccchhh   bbbrrr ýýýlll ííí      
               až do vyprodání zásob  
 
 

  
 
 

 
ČSOB Pojišťovna přijme pro oblast Kaplicka 
finančního poradce.  
Počáteční finanční podpora (5 měsíců) až 59 tis. Kč., 
vysoké provize, motivační odměny. Požadujeme 
SŠ/VŠ vzdělání, dobré komunikační schopnosti. 
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na 
e-mailovou adresu josef.holub@obchod.csobpoj.cz, 
případně volejte mobil : 604 293 146. 
 

 Hledáme řidiče autobusu 
 

na Karosu na občasnou výpomoc  
– vhodné pro důchodce nebo na VPP. 

Jízdy pouze po jihočeském kraji.  
Bydliště kdekoli v okrese Český Krumlov. 

Vyšetření zdravotní způsobilosti a psychotesty 
hradíme. Praxe nutná. Upozornění odměníme. 

 
Kontaktní telefon: 603 498 466 – p. Keliš 

e–mail: david@c-krumlov.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ A4 Kooperativa pojišťovna 
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VRAKOVIŠTĚ 
AUTOSERVIS 

NOVÉ DÍLY
 
 
PEUGEOT  
 

RENAULT  
 

ŠKODA  

EKOLOGICKÁ  LIKVIDACE 
ZDARMA

Provozní doba  
Po – Pá   9.00 – 17.00, Sobota  9.00 – 12.00  
 

Tel.  602 619 839, 602 443 196  
Tel./fax 387 998 899    Výkup  602 619 839  
e-mail: info@autocizek.cz, www.autocizek.cz 
 

 

Přijmeme pracovníky na demontáž aut 
 

 

Kosov 34, Kamenný Újezd 
370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

 

 
 
 
 

 

P O Z O R ! 
Výrazné slevy 

 
na zimní zboží  např. snowboardy, 
snowboard. obuv, běžky, lyžařské a 

snowboard. přilby, brusle a jiné. 
 

Stále platí výprodej modelů kol 2007  
za snížené ceny. 

 

  Dále provádíme :  ski servis 
                                 půjčovnu lyží 
                                 broušení bruslí 
                                 opravy kol 
  

Provozní doba prodejny a servisu 
Po-Pá   9.00-12.00   13.00-17.00 

So   9.00-11.30 
Tel. 380 312 586    Mob. 606 387 596 

 

Firma Jihostroj a.s.  působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel,
 leteckých motorů, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky.

Podnik má jasnou strategii v oboru hydrauliky vozidel a palivových, hydraulických 
a dalších systémů letadel se zaměřením na světový trh a má špičkové vybavení.

V současné době nabízíme absolventům VŠ s technickým zaměřením 
a se znalostí angličtiny ve vývojových konstrukcích a v technologii na těchto pozicích:

 

Konst ruktér  d iv ize hydraul iky 
Konst ruktér  le tecké d iv ize 
Technolog 
 

Zájemcům s výučním listem ve strojírenském oboru nabízíme  
         prác i  na NC st ro j ích  ve výrobním provoze divize hydrauliky a letecké divize 

                   a v nástrojárn ě  
Zaměstnancům nabízíme 
-  vysoké finanční ohodnocení 

- tvůrčí práci na projektech společného vývoje v hi-tech oborech (aplikovaný výzkum a 
vývoj) 

- práci v moderním pracovním prostředí (špičková technologie) 
- řešení bytové situace (ubytovna hotelového typu, byt) 
-  další vzdělávání, možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace 

- týden dovolené navíc 
- penzijní nebo životní pojištění 

                                                                       -      odměny při pracovních a životních výročích 
                                                                       -      firemní stravování a příspěvky na stravu 
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám poskytneme bližší informace.  
Kontakt:  Jihostroj a.s., Budějovická 148, 382 32  Velešín, personální oddělení; 
walnerova.ilona@jihostroj.cz, 380 340 681, 380 340 725 
 


