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1. úterý Česká komedie   90 min.  
2. středa O ŽIVOT  
20.00 hod. Po oslavě na chatě v hlubokých lesích zůstane Michal 

sám s úplně cizí dívkou, a teď mají pouhý den na to, 
aby sehnali antikoncepční pilulku „po“, jinak mají asi 
pořádný problém… Režie: M. Šteindler. Hrají: V. 
Kotek, D. Nvotová, B. Klepl  

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
7. pondělí Válečné drama USA   92 min.  
20.00 hod. HRDINOVÉ A ZBABĚLCI  
  Do osudů mladých vojáků, kteří odjeli bojovat do 

Afghanistánu, začíná zasahovat ambiciózní senátor, 
když se rozhodne v televizním interview s dravou 
reportérkou prozradit zásadní informace o válečné 
strategii. Režie: R. Redford. Hrají: T. Cruise, M. Streep 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
8. úterý Horor USA    96 min.  
9. středa OKO 
20.00 hod. Mladá slepá dívka podstoupí transplantaci cizích očí. 
 Teď vidí záhadné stínové přízraky a lidi po smrti… 
 Režie: D. Moreau a další. Hl. role: J. Alba 
  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
12. sobota Pásmo pohádek pro děti   60 min.  
16.00 hod. O PEJSKOVI A KOČIČCE 
  Krakonoš a sklínkař Matěj, Jak si pejsek roztrhal 

kalhoty, Jak pejsek a kočička myli podlahu … 
  Vstup 20,- Kč 
14. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  87 min.  
17.30 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
  Tři bratři veverky natáčejí desku a zpívají na 

koncertech. Partička je to ale pořádně nezbedná… 
Režie: T. Hill. Hrají: J. Lee, C. Richardson 

  Vstup 60,- Kč 
15. úterý Akční sci-fi USA   84 min.  
16. středa MONSTRUM  
20.00 hod. Na New York útočí neznámé monstrum. Záběry 

natočené roztřesenou ruční kamerou vám až děsivě 
dokonale přiblíží hrůzu, paniku a strach z toho, že vás 
něco honí, a vy netušíte co… Režie: M. Reeves. Hrají: 
M. Stahl-David, J. Lucas, B. Lively  

  Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
21. pondělí Německo-české drama   123 min. 
20.00 hod. POSLEDNÍ VLAK  
 Příběh transportu berlínských Židů do Osvětimi je 

příběhem utrpení lidí, kteří museli strávit několik 
strašlivých dnů v dobytčáku, vědomi si toho, kde jejich 
cesta končí… Režie: J. Vilsmaier, D. Vávrová. Hrají: 
G. Burkhard, J. Kukura, V. Kotek 

  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
22. úterý Česká pohádka   98 min. 
17.30 hodin NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
20.00 hodin Matěj se dostává až na královský hrad, kde nechává 

princezna hádat své nápadníky tři hádanky. Matěj je 
chytrý, ale o svatbu s princeznou nestojí, cesta za jeho 
pravou milou bude ještě dlouhá… Režie: Z. Troška. 
Hrají: J. Dolanský, L. Potměšil 

 Vstup 70,- Kč 
 

23. středa Válečné, romantické drama VB/Fr  122 min.   
20.00 hod. POKÁNÍ  
  Dvanáctiletá Briony ze žárlivosti nařkne mladého 

zahradníka, který miluje její sestru, ze znásilnění a 
odstartuje tak tragický příběh, jež změní osudy jim 
všem. Později si už jako starší uvědomí, co způsobila a 
začíná svou cestu za vykoupením… Režie: J. Wright. 
Hrají: K. Knightley, J. McAvoy, R. Garai 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
28. pondělí Irský hudební film   86 min.  
20.00 hod. ONCE 
 V příběhu ze současného Dublinu klíčí vzájemné city 

mezi pouličním zpěvákem a českou imigrantkou...  
Režie: J. Carney. Hrají: G. Hansard, Markéta Irglová 

  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
29. úterý Dobrodružná fantasy   99 min.  
30. středa LET´S DANCE 2 STREET DANCE 
20.00 hod. Mladá rebelka se v elitní umělecké škole snaží prosadit 

taneční street styl, a navíc se zamiluje do nejlepšího 
tanečníka školy. Režie: J. Chu. Hrají: R. Hoffman, B. 
Evigan 

  Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
 
Na duben 2008 v kině připravujeme: JUMPER, 

REPORTÉR V RINGU, LOVCI POKLAD Ů, 10 000, 
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLI Č, 
VENKOVSKÝ U ČITEL, O RODI ČÍCH A DĚTECH, 
CIRKUS HURVÍNEK …   

 

   Starost ův sloupek   pokračování ze str. 2 
 

Proto se řešilo, jak omezit zařazování větších lokalit pro bytovou 
výstavbu ze spekulativních motivů, kdy žadatel více méně o výstavbě 
neuvažuje a zhodnocuje pouze své pozemky. Stává se totiž, že 
vzhledem k neinformovanosti může dílčí zájemce koupit pozemek v 
ceně louky a nastanou mu veliké potíže s vybudováním infrastruktury. 
Proto byl přijat dokument, který tyto okolnosti ošetřuje a umožňuje 
vstup do bytové výstavby pouze vážným zájemcům. 
Na základě osobních jednání s některými rozčarovanými občany 
z koupení pozemku zařazených v předcházejících změnách z důvodu 
výše uvedeného, bych si dovolil upozornit další zájemce, aby se před 
případnou koupí seznámili s regulativy, které jsou v těchto změnách 
zakotveny. Tato regulativa udávají podmínky výstavby jednoznačně. 
Získáte je na úřadě územního plánování v budově radnice.   
V souvislosti s bytovou výstavbou je také potřebné sdělit, že se 
zastupitelstvo na svém posledním jednání rozhodlo řešit patovou 
situaci vlastní lokality Jih nad Březovou ul., kde je do fáze stavebního 
povolení připraveno vybudování základní technické vybavenosti pro 
47 sólo domů a 25 řadových. Nejdříve se jedná o zveřejnění záměru 
prodeje pozemku investorovi a následně, v případě neakceptování 
nabídky, realizovat stavbu městem. Převládl názor, že v konečné fázi 
by měla být cena pozemku od stavební firmy nižší.   
Zajímavé je, že dnešním rokem na dalších čtyřicet osm začíná jaro již 
na Světlanu 20. března. Mějte se s dostatkem nejen světla dobře.           

Ferdinand  Jiskra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
duben 

Otevírání turistické sezóny na Novohradsku 
Nové Hrady, náměstí 10. května od 15.00 hodin 

 

PŘIHLAŠTE SE DO TÝMU 
KAPLICE ! 

do vtipného klání mezi obcemi Novohradska 
 

Zdatnost není vůbec nutná, lepší je smysl pro humor! 
 

Členové týmu dostanou volné vstupenky na večerní koncert 
kapely Kamelot na hradním nádvoří v Nových Hradech 

Zájemci a info v Infocentru, tel. 380 311 388 (nejlépe do 20. 4.)  
Ať Kaplice porazí své soupeře! 
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OBRAZY: L. F. Mathis  
Každý měsíc jeden obraz českého malíře, žijícího v Německu.  
Vestibul Kina Kaplice     
 

3. duben, čtvrtek    od 10.00 hodin 

DIVADLO PRO D ĚTI  
„Jak Krakonoš pekařku Jíru napravil“ 
Kulturní dům Kaplice 
 

4. duben, pátek    od 9.45 hodin  

KONCERT OPERNÍCH SÓLIST Ů 
Program: árie a dueta G. F. Haendla, G. Rossiniho, B. Smetany, G. 
Pucciniho, písně z muzikálů Noc na Karlštejně, My fair lady, West 
side story a další… Zpívají: S. Bursová (opera Národního Divadla), L. 
Sass (vídeňská opera), klavír S. Bukovská, uvádí M. Maděrič. 
Kulturní dům Kaplice 
 

21. duben, pondělí        VERNISÁŽ  od 17.00 hodin 

VÝSTAVA „PRŮNIKY“   
Otevření nové výstavní síně v 1. patře v malém sále KD 
Jana Pešková /obrazy/, Vladimíra Konvalinková /keramika/, 
Stanislava Konvalinková /keramické objekty/, Katarína Nováková 
/keramická plastika/. Program: Bryce Belcher, kytara 
Kulturní dům Kaplice    Otevřeno po – pá: 10.00 – 16.00 hod. 
 

24. duben, čtvrtek 
od 19.00 hodin 
 
 
Divadelní hra v podání 
Divadelní společnosti Josefa 
Dvořáka s Josefem Dvořákem 
v roli Kalafuny. Předprodej 
v Infocentru  100,- Kč.   
Kulturní dům Kaplice 
 

25. duben, pátek   

MAJÁLES  
Studentský majáles v režii Gymnázia a SOŠE Kaplice.  
Průvod městem, městský park    
 

30. duben, středa    od 16.30 hodin 

ČTYŘRUČNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT   
Kaple sv. Josefa a Barbory Zve ZUŠ Kaplice    
 

30. dubna, středa    od 18.00 hodin 

SLET ČARODĚJNIC  
Lampionový průvod, májka, hry pro děti „Souboj čarodějnic a čaro-
dějů“, zapálená hranice nad městem… Více viz str. 2 
Náměstí, park, Suchý vrch       
 

 

   FIT WANDERTAG 
 

Putování s Wanderklubem z Freistadtu 
 

Sobota 12. dubna     
Pozvánka nejen pro turisty do krajiny v oblasti rakouského St. 
Oswaldu. Odjíždíme od býv. jeslí /park v Kaplici/ v 7.15 hodin do 
Freistadtu. Doprava autobusem je zdarma. 
Start a cíl výletních tras se nalézá na autobusovém nádraží ve 
Freistadtu. Na výběr potom máte trasy dlouhé 10 nebo 20 km. 
Startovné činí 1,5 Euro. Návrat do Kaplice se odhaduje asi na 14.00 
hodinu.  
Rezervace zájemců v Infocentru, možné na tel. 380 311 388. Srdečně 
vás zvou Verein Revitalisierung Thurytal a TJ Cíl Kaplice.  

   Slavnostní otev ření NZDM Depo 
 

Dne 18. 3. 2008 byla slavnostně otevřena sociální služba 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo. Rádi bychom tímto 
způsobem poděkovali všem, kteří přišli a tím nás v našem úsilí 
podpořili. 
Naše velké díky patří i účinkujícím: hiphopové sestavě talentovaných 
slečen s názvem Storm dance pod vedením Aleny Brožové, 
pěveckému kroužku Sluníčka, žákům Taekwon-do školy pod vedením 
Ing. Milana Prokeše a v neposlední řadě slečnám Kreisingrové a 
Korbajové za jejich pěvecké vystoupení. Dále se o zábavu postaraly 
hudební skupiny Trioband, Deklarace a Destrukce. Děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci! 
 

NZDM Depo můžete najít ve sklepních prostorách domu čp. 206 na 
náměstí (někdejší radniční vinárna, pak diskotéka Peklo). Tento klub 
je určen dětem a mládeži (11 – 26 let), jež tráví svůj volný čas 
touláním na ulici, v partě nebo jinak neorganizovaně, přijít může 
kdokoliv... Zde budete mít možnost např. zahrát si fotbálek, kulečník 
nebo jen tak posedět, popovídat. Klub nabídne také volnočasové 
aktivity, při nichž se každý může výtvarně či jinak tvořivě realizovat, 
ať už sám nebo za pomoci pracovníků Depa. Pravidelně i nárazově se 
zde budou uskutečňovat akce v rámci Dílen, na nichž bude zajištěn 
lektor a také diskuze, besedy, či příležitostné víkendové venkovní 
akce.  
Součástí nabídky je i sociální poradenství a doučování. Vše zdarma. 
Provozní doba: pondělí až pátek 13.00 - 17.00 a 18.00 - 20.00 hodin. 
Kontakt: Pavel Hrabě – Vedoucí NZDM Depo, tel.: 731 604 422,  
e-mail: nzdm.depo@tiscali.cz 
---------------------------------------------------------------------------- 
            Otevření kurzů od 2. dubna 

Kurz: ORIENTÁLNÍ TANCE 
Začátečníci  18.00 hodin 
Pokročilí  19.30 hodin  
Další informace: damayanti@tiscali.cz, na tel. 607 216 959  
Předsálí kulturního domu Kaplice 
 

   Bezplatný po čítačový kurz   
 

pro maminky a tatínky pečující o děti 
předškolního věku… 

 

V Kaplici se připravuje počítačový rekvalifikační kurz pro maminky 
(i tatínky), kteří pečují o děti předškolního věku. Výuka bude probíhat 
každou středu (9.00 do 15.00 hodin) od středy 30. dubna 2008 do 18. 
června 2008 (osm lekcí). Během kurzu není zajištěno hlídání dětí. Do 
kurzu se mohou přihlásit začátečníci či mírně pokročilí uživatelé 
počítače. Na kurzu budou probírány základy práce na počítači, 
Průzkumník Windows, dále kancelářské programy (MS Word, MS 
Excel) a internet a email. Výuku povede lektor a asistent výuky, který 
pomáhá účastníkům, pokud se při výkladu například někde „ztratí“ či 
„ukliknou“. Výuka je podpořena také učebními texty a publikací „Jak 
se neztratit“. Kurz je akreditován u MŠMT a úspěšní absolventi 
získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Kurz se 
uskuteční v rámci projektu „O krok dál“ financovaného z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Místo výuky 
bude upřesněno. Zájemkyně se mohou hlásit na telefonním čísle 
385 340 579, či 777 166 019 (Hořejší Lenka). Kapacita kurzu je 
omezena 11 účastníky. Projekt realizuje Attavena, o.p.s., Husova 45, 
České Budějovice. Další informace o projektu jsou na stránkách 
www.attavena.cz. 

za tým Attaveny Lenka Hořejší 
 

   Splatnost místního poplatku 
 

/poplatek za odpad/ 
 

Změna proti roku 2007 – místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se pro rok 2008 hradí jednorázově, je splatný 
do 30. 4. 2008 v částce 500,- Kč na osobu. 

Finanční odbor Městského úřadu Kaplice 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
duben 

 STRAKONICKÝ DUDÁK   
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   Informace pro ob čany 
 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
 

Vzhledem k novelizaci zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a 
o změnách některých zákonů Novelou č. 374/2007 Sb., s účinností od 
1. 4. 2008 upozorňuje Odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice: 
� Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče jsou povinni od 1. 4. 2008 do 6 měsíců, nejpozději 
však v den ukončení platnosti osvědčení profesní  způsobilosti řidiče, 
podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost 
o vydání nového průkazu profesní způsobilosti řidiče.  
� Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
končí uplynutím 12 měsíců od 1. 4. 2008, nejpozději však v den 
ukončení jejich platnosti. 
� Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní 
úpravy v době před nabytím účinnosti novely zákona č. 247/2000 Sb. 
(1. 4. 2008) a  ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s 
rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 
vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností nový průkaz profesní 
způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti novely tohoto zákona. 

Bc. Čajan K.  v.r., vedoucí odboru dopravy a SH, MěÚ Kaplice 

 
   Územní plán m ěsta  
 

podle nových pravidel 
 

Dne 17. března 2008 schválilo Zastupitelstvo města Kaplice na svém 
13. zasedání důležitý dokument nazvaný „Jednotný postup při 
projednávání výstavby na pozemcích ve správním obvodu města 
Kaplice, provádění změn Územního plánu (ÚP) správního celku 
Kaplice, případně tvorbu nového ÚP, platný od změny č. 8 ÚP“. 
V tomto zásadním dokumentu jsou občanům předložena pravidla, 
které je nutno dodržet  při projednávání a realizaci výstavby na 
pozemcích města, při provádění změn územního plánu a tvorbě 
nového Územního plánu územního samosprávného celku Kaplice. 
Bližší informace a dotazy k problematice územního plánu města 
Kaplice získáte na Městském úřadě Kaplice (radnice) na odboru Úřad 
územního plánování – p. Baláž, tel. 380 303 149 nebo na internetové 
adrese www.mestokaplice.cz odbor Úřad územního plánování, kde je 
možno si tento dokument stáhnout. 
 

Jednotný postup při projednávání výstavby  
na pozemcích ve správním obvodu města Kaplice, 
provádění změn Územního plánu (ÚP) správního 

celku Kaplice, příp. tvorbu nového ÚP,  
platný od změny č. 8 ÚP 

 

1. Požadovaná výstavba musí být vždy v souladu s územně plánovací 
dokumentací sídelního útvaru Kaplice (jeho územního plánu) a 
s koncepcí  rozvoje města. Tuto informaci poskytne Úřad územního 
plánování MÚ Kaplice. 
2. U větších lokalit a v průmyslových zónách bude odborem 
územního plánování požadováno nejpozději do 2 let zpracování 
regulačního plánu investorem. 
3. Náklady na práci projektanta, spojené se zpracováním regulačního 
plánu bude plně hradit žadatel (zákon č. 183/2006Sb, § 62 a 63). 
4. Veškeré investice do vybudování infrastruktury, tzn. inženýrské sítě 
(vodovod, splašková a dešťová kanalizace), elektrorozvody (slabo i 
silnoproud, kabelové rozvody), rozvody plynu, veřejné osvětlení 
apod., pozemní  komunikace (vozovky, chodníky apod.), podmiňující 
investice (přeložky, či posílení inženýrských sítí, úpravy stávajících 
komunikací), budou plně hrazeny žadatelem. 
5. Po vybudování (zkolaudování) inženýrských sítí (viz bod 4.)  bude 
možné, po vzájemné dohodě města a žadatele, bezúplatně převzít 
vybudované inženýrské sítě městem. 
6. Veškeré projektové a následné stavební práce podléhají řízení dle 
zákona  č. 183/2006 (stavební zákon) ve znění zákonů a předpisů 
souvisejících a navazujících, a jsou současně podmíněny stanoviskem 

města, stanoviskem dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí. Orgány státní správy  vyjádří  svá stanoviska  
v koordinovaném nebo závazném koordinovaném stanovisku podle §4 
odst. 6 stavebního zákona. 
7. Pravidla pro připojování k nově vybudovaným sítím ZTV jsou 
stanovena Směrnicí č. 9/2006 Sb. (uzavírání smluv o zřízení věcného 
břemene uložení  inženýrských sítí do pozemních komunikací 
v majetku Města Kaplice a o připojování k nově vybudovaným sítím 
v základní technické vybavenosti). 
8. Pokud město, jako investor, vybuduje celou infrastrukturu pro 
výstavbu  rodinných nebo bytových domů, nebo průmyslové zóny, tak 
vlastník pozemků, který se na této výstavbě nepodílel a chce se k této 
infrastruktuře připojit, se bude podílet na úhradě poměrné části 
nákladů, vztahujících se k připojované nemovitosti na základě 
dohody. K vydání územního rozhodnutí je povinen tento vlastník 
předložit souhlas k připojení na sítě se smluvním zajištěním tohoto 
napojení. 
9. Úhrada změny ÚP. Kalkulační cena, jako úhrada za provedení 
změny územního plánu, se stanoví jako součin ceny za 1 m2  x 
realizovaná plocha v m2. 
Schváleno Zastupitelstvem města Kaplice dne  17. března 2008 

Mgr. Ferdinand Jiskra, starosta 

 
   Informace o M ěstské policii 
 

Městský kamerový monitorovací systém 
Po druhé etapě realizace městského kamerového monitorovacího 
systému (MKMS) jsou v provozu 24 hodin denně čtyři kamery 
snímající většinu centra města. Ze zkušeností s používáním MKMS 
můžeme jednoznačně říci, že systém je velkým přínosem, a to nejen 
pro práci Městské policie. Řada nahrávek byla poskytnuta jak Policii 
ČR, tak kriminální službě při vyhledávání vozidel a osob a na základě 
těchto nahrávek došlo ke značnému urychlení vyšetřování některých 
případů. 
 
Změna dopravního značení 
Jak už si většina občanů města všimla, v ulicích Kostelní a Masné 
bylo změněno dopravní značení. Jde o parkování s maximální 
parkovací dobou 30 minut s parkovacími hodinami, které musí být 
viditelně umístěny za čelním sklem vozidla. Zpočátku byli strážníci 
MP tolerantní, ale nyní již hrozí příslušné sankce. Švindlovat se 
nevyplácí, neboť pomocí záznamu z kamerového systému lze přesně 
skutečnou dobu parkování vozidla zjistit.             
 
Prevence 
Více než na časté ukládání pokut se Městská policie věnuje prevenci 
nežádoucích jevů v našem městě. Pokud se jedná o relativně malé 
prohřešky, upozorňují strážníci občany na jejich nežádoucí chování. 
Důležitou činností strážníků je také spolupráce se základními i 
mateřskými školami, kde organizují se žáky a dětmi besedy nejen o 
působení MP v Kaplici, ale rozšiřují u nich také první základy 
právního vědomí. Zcela pravidelnou se již stala asistence u některých 
přechodů pro chodce před zahájením školního vyučování a také 
preventivní dohled po ukončování výuky. Na základě veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Kaplice a obcí Bujanov dojíždějí kapličtí 
strážníci několikrát v týdnu do Bujanova. Věnují se též kontrole osob, 
které porušují obecně závaznou vyhlášku o zákazu poskytování a 
nabízení sexuálních služeb na katastru Kaplice i Bujanova. K účinné 
preventivní činnosti strážníků patří i spolupráce s veřejností. Prosíme 
proto občany, aby nám sdělovali připomínky, informace a podněty, 
které městské policii v její práci velmi pomáhají.       
 
Personální situace 
Jak jste mohli na stránkách MP zjistit, tabulkově máme celkem šest 
strážníků. Jedna členka MP je však na mateřské dovolené a strážník 
pověřený vedením MP je dlouhodobě nemocný. V lednu a únoru 2008 
sloužili tedy čtyři strážníci, z nichž dva nově přijatí absolvují v březnu 
a dubnu 2008 osm týdnů povinného školení se zkouškami. Po tuto 
dobu budou ve městě sloužit pouze dva. 

 Mgr. Jiří Havelka, velitel Městské policie Kaplice 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Kaplice 
konaného dne 17. března 2008  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 

I. schvaluje  
� zařazení do Zadání změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru 

Kaplice 61 návrhů z 63 došlých dle předloženého návrhu s tím, že 2 
návrhy na zařazení jsou zamítnuty z důvodu kolize s plánovanou 
stavbou přeložky silnice II/154 a II/155 

� úhradu části nákladů na pořízení změny územního plánu č. 8 ve výši 
0,50 Kč/m² s tím, že žadatelé o zařazení do změny ÚP odsouhlasí 
podíl na úhradě nákladů v termínu do 15. 4. 2008, jinak nebude jejich 
návrh dále projednáván 

� Jednotný postup při projednávání výstavby na pozemcích ve správním 
obvodu Města Kaplice, provádění změn Územního plánu správního 
celku Kaplice, příp. tvorbu nového územního plánu platný od změny 
územního plánu č. 8  

� prodej pozemku p.č. 1698/5 k.ú. Kaplice o výměře 105 m² Růženě a 
Karlu Wögebauerovým, bytem Kaplice 804 za cenu 100,- Kč/m² + 
náklady spojené s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 395/18 k.ú. Blansko o výměře 522 m² Haně 
Vošické, bytem Bášť 148 za cenu 100,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 2148/20 k.ú. Pořešín o výměře 36 m² Romaně a 
Romanu Kaňkovým, bytem Kaplice 541 za cenu 80,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 479/1 k.ú. Kaplice o výměře 33 m²  Miluši a 
Filipu Brejžkovým, bytem Kaplice 478 za cenu 200,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemku p.č. 30/4 k.ú. Pořešín o výměře 210 m² Petru 
Pučeglovi, bytem Kaplice Nádraží 130 za cenu 80,- Kč/m² + NSP  

� směnu pozemku p.č. 6 k.ú. Kaplice o výměře 306 m² ve vlastnictví 
Města Kaplice za pozemek p.č. 143/2 k.ú. Kaplice o výměře 158 m² 
ve vlastnictví firmy SWS real s.r.o. České Budějovice a prodej rozdílu 
pozemku p.č. 6 o výměře 148 m² firmě SWS real s.r.o. České 
Budějovice za cenu 700,- Kč/m²  

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1454/5 k.ú. Kaplice o 
výměře 75 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2 o výměře cca 18 m² a 
části p.č. 1337/6 o výměře cca 95 m² obě v k.ú. Žďár za cenu 80,- 
Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1704/1 k.ú. Kaplice o 
výměře cca 125 m² za cenu 30,- Kč/m² + NSP 

� zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1709/1 k.ú. Kaplice o 
výměře 2807 m² za cenu 20,- Kč/m² + NSP 
- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1706/3 k.ú. Kaplice o 
výměře 2954 m² za cenu 20,- Kč/m² + NSP 
- odkoupení pozemku p.č. 695/81 o výměře 10 m² a p.č. 1697/64 o 
výměře 9 m² obě v k.ú. Kaplice od současných vlastníků zapsaných na 
LV č. 41 za cenu 100,-Kč/m² 
- odkoupení pozemku p.č. 1418 k.ú. Kaplice o výměře 452 m² od 
současného vlastníka zapsaného na LV č. 287 za cenu 200,- Kč/m² 

� odkoupení pozemků p.č. 1053/2, 1055/2, 1057/2, 1059/2, 1061/2, 
1063/2, 1065/2, 1067/2 a 1068/3 od současných vlastníků zapsaných 
na LV č. 968, 974, 973, 972, 969, 970, 967 a 971 za cenu 100,-
Kč/m²           

� odkoupení lesního pozemku p.č. 375/2 k.ú. Pořešín o výměře 532 m² 
od současného vlastníka zapsaného na LV č. 77 za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 2.713,- Kč 

� zveřejnění záměru prodeje nemovitostí čp. 153 se st. parcelou p.č. 
280/3 o výměře 188 m² a parcelou č. 279 o výměře 124 m² obě v k.ú. 
Kaplice za minimální cenu 1.535.790,- Kč a nemovitosti bez čísla 
popisného v Tržní ulici se stavební parcelou č. 278 k.ú. Kaplice o 
výměře 114 m² za minimální cenu 658.103,- Kč prostřednictvím 
realitní kanceláře - k předložení cenové nabídky realizace prodeje 
uvedených nemovitostí budou osloveny tři realitní kanceláře    

� prodej nemovitosti čp. 40 se stavební parcelou č. 16 o výměře 696 m² 
– zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Blansko Mileně Hýrošové, bytem 
České Budějovice za cenu 1.400.000,- Kč  

� závěrečný účet Města Kaplice za rok 2007 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad: * závěrečný účet Města 
Kaplice za rok 2007 s hospodářským výsledkem přebytek ve výši Kč 
4.797.741,97, * čerpání mzdových prostředků, * výsledek 

hospodaření za hospodářskou činnost Města Kaplice – zisk po zdanění 
ve výši Kč 8.958.095,60 – zálohy na zisk během roku převedeny do 
rozpočtu města ve výši Kč 9.179.344,-, což je o Kč 221.248,40 vyšší, 
než byl vytvořený hospodářský výsledek, * překročené rozdělení 
hospodářského výsledku uhradit z fondu hospodářské činnosti, * 
hospodaření s fondy – sociálním, rezerv a rozvoje, bydlení, dotačním, 
hospodářské činnosti, * výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací Města Kaplice za rok 2007 s tím, že hospodářský výsledek 
vytvořený z vlastních zdrojů a z dotace města, převedou do fondu 
odměn a rezervního fondu dle předloženého návrhu  
současně zastupitelstvo města bere na vědomí: * hospodaření 
společností s ručením omezeným dle bodu 7) Závěrečného účtu Města 
Kaplice, * hospodaření Stavebního bytového družstva Města Kaplice 
dle bodu 8) závěrečného účtu, * Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Kaplice za rok 2007  

� provedení rozpočtového opatření č. 1 dle předloženého návrhu 
finančního odboru MěÚ Kaplice  

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 1/2008 o úhradě 
vodného a stočného ve dvousložkové formě tak, jak byla předložena   

� Dohody o poskytnutí příspěvků sportovním oddílům na mládež, na 
zájmovou činnost mládeže a na ostatní zájmovou činnost organizací 
dle předloženého návrhu  

� podání žádostí o dotace a následnou realizaci projektů na rozvoj 
školství, infrastruktury a veřejného prostranství dle předloženého 
návrhu, včetně spolufinancování a předfinancování uvedených 
projektů a zařazení akce „Pořešín-obnova vodovodu“ a „Pořešín-
obnova kanalizace“ do rozpočtu města na rok 2008 (akce nekryté 
rozpočtem)   

� změnu katastrální a obecní hranice u parcely č. 960/1 díl a) o výměře 
112 m², lesní pozemek v k.ú. Stradov u Kaplice, která přechází do 
katastrálního území Žďár u Kaplice, parcela č. 1161/3, lesní pozemek 
dle GP č. 116-302-84/2007 – obě parcely jsou ve vlastnictví Města 
Kaplice       

� použití dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR na finanční 
podporu v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ve výši 200.000,- Kč na financování 
akce města „Oprava fasády čp. 206 Náměstí“ ve výši 100.000,- Kč a 
na financování opravy objektu čp. 200 Masná ulice ve vlastnictví 
soukromého majitele zapsaného na LV 1834 ve výši 100.000,- Kč 

� dle Nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů výši 
odměn za výkon funkce členům zastupitelstva města dle předloženého 
návrhu s platností od 1. 3. 2008      

� záměr zpracování studie proveditelnosti úprav přírodního koupaliště 
Kaplice-Bělidlo v roce 2008   

� zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1697/16 o výměře 11.092 
m², p.č. 1697/55 o výměře 21.069 m², p.č. 1697/44 o výměře 10.934 
m², p.č. 1697/60 o výměře 1.373 m² a pozemku p.č. 1697/66 o výměře 
9.771 m² vše v k.ú. Kaplice určených k bytové zástavbě 47 rodinných 
domků a 25 řadových rodinných domků v lokalitě JIH, které jsou 
připraveny do fáze stavebního povolení s nabytím právní moci, za 
minimální cenu 280,- Kč/m², včetně stanovených podmínek prodeje  

 

II. nevyužívá 
� předkupní právo s věcně právními účinky k bytu v čp. 776/10 ulice 1. 

máje ve vlastnictví manželů Zdeňky a Jaroslava Pátkových a souhlasí 
s jeho prodejem třetí osobě za cenu 950.000,- Kč, k bytu v čp. 500 Na 
Vyhlídce ve vlastnictví Vl. Vaněčka a Světly Čechové a souhlasí 
s jeho prodejem třetí osobě za cenu 650.000,- Kč a k bytu v čp. 753/2 
ulice Míru ve vlastnictví Jany Krulišové a souhlasí s jeho prodejem 
třetí osobě za cenu 900.000,- Kč – odbor správy majetku MěÚ 
Kaplice provede kontrolu zápisu v katastru nemovitostí  

 

III. nesouhlasí  
� s návrhem na doplnění Obecně závazné vyhlášky Města Kaplice č. 

8/2007 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
předložené žádosti  

 

IV. pověřuje  
� Odbor správy majetku MěÚ Kaplice: * prověřit možnost úpravy 

povrchu chodníku kolem bytového domu čp. 847 v Linecké ulici, * 
prověřit situaci ve dvoře domu čp. 20 v Linecké ulici a postupovat 
v souladu s nově schváleným Domovním řádem města, * upozornit 
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referenty odboru na prověřování žadatelů z pohledu případných 
pohledávek vůči městu, * prověřit úhradu poplatků za komunální 
odpad v ubytovně města v čp. 31 Českobudějovická ulice 

 

V. ustavuje                      
� skupinu zastupitelů města ve složení Havelka Jiří, Lukš Libor, 

Valtrová Jaroslava, Froněk Jan, Malena Petr a zástupce odboru 
životního prostředí městského úřadu, která v termínu do konce května 
2008 předloží program na zlepšení situace v pořádku ve městě, 
zejména v oblasti prevence.  

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

 
  Pečovatelská služba Města Kaplice 

 

Novohradská 59, 382 41 Kaplice 
 

Město Kaplice zajišťuje pečovatelskou službu jako 
poskytovatel sociálních služeb pro osoby s trvalým 
pobytem na území města Kaplice a dále pak v osadě 
Blansko. Pečovatelská služba Města Kaplice se 
poskytuje v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30  

hodin. 
  

Poslání  
Pečovatelská služba Města Kaplice je terénní služba, která je 
poskytována v domácím prostředí uživatelů s cílem posílit jejich 
soběstačnost při zvládání běžných životních úkonů. Umožnit lidem 
přes jejich nepříznivou zdravotní a sociální situaci setrvat v domácím 
prostředí, zachovat tak vazby na své přirozené sociální prostředí jako 
je rodina, přátelé a další  blízké osoby. Dále posilovat uživatele ve 
vlastních schopnostech a dovednostech a využívání přirozené 
vztahové sítě včetně místních institucí, které poskytují služby 
veřejnosti. 
 

Cíle 
Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení a rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Hlavním cílem je 
pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu v 
jeho domácím prostředí včetně domácností v Domě s pečovatelskou 
službou v Kaplici a v Domě chráněného bydlení v Blansku. Jde o 
službu terénní, která se poskytuje v přirozeném prostředí klienta. 
Pečovatelská služba je alternativou pobytu klienta v pobytovém 
zařízení typu domov nebo penzion. 
 

Cíle Pečovatelské služby Města Kaplice: 
* podpora uživatelů v jejich soběstačnosti a samostatnosti 
* vést uživatele k dodržování osobní hygieny 
* pomoc uživatelům zajistit základní životní potřeby 
* pomoc zvládnout specifické problémy spojené s nemocí a stářím  
* umožnění samostatného rozhodování uživatelů o vlastním životě  
* pomoc zabezpečit uživatelům vysokou kvalitu života v jejich 
   domácím prostředí 
* podpora uživatelů v aktivním prožití jejich života s ohledem na 
   jejich zdravotní a sociální situaci 
* podpora uživatelů v orientaci v oblasti jejich práv a povinností 
* nepřetrhávat vazby s rodinou a přáteli 
 

Zásady 
Zásady Pečovatelské služby Města Kaplice jsou obsaženy v Etickém 
kodexu zaměstnanců Pečovatelské služby Města Kaplice, mezi hlavní 
principy patří:  
* autonomie a podpora nezávislosti, * respektování soukromí, potřeb 
a volby uživatelů, * dodržování práv uživatelů, * individuální přístup, 
* rovnost přístupu bez diskriminace, * bezpečnost a odbornost 
poskytovaných služeb, * zachování lidské důstojnosti, * flexibilita,    
* diskrétnost 
 

Cílová skupina  
(okruh osob, kterým je pečovatelská služba určena) 
Cílová skupina: 
* osoby s trvalým pobytem na území města Kaplice a dále pak 

v osadě Blansko 

* osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního 
postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby 

* cílovou skupinou jsou především senioři, osoby se zdravotním 
postižením a rodiny, ve kterých se současně narodily 3 nebo více 
dětí a to do 4 let věku těchto dětí.  

 

Negativně vymezená cílová skupina: 
Poskytovatel nemůže poskytnout služby v následujících případech: 
* klient, který nespadá do vymezené cílové skupiny 
* klient, jehož zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči ze strany 

druhé osoby 
* klient, jehož duševní stav je neslučitelný s pobytem v Domě 

s pečovatelskou službou v Kaplici a v Domě chráněného bydlení v 
Blansku 

* klient, který je agresivní a svým jednáním ohrožuje život a bezpečí 
personálu a dalších klientů 

* klient, který je pod vlivem návykových látek 
* klient s těžkou poruchou komunikace, který nemá tlumočníka (např. 

hluchoněmý, s těžkým mentálním postižením) 
* klient nehovořící česky a nemající tlumočníka.  

 

Pečovatelská služba Města Kaplice nabízí: 
 

1. základní činnosti dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. a § 6 jeho 
prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.: 
* pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 

podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, apod.) 

* pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péče o 
vlasy, nehty apod.) 

* poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, 
dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, apod.) 

* pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba 
domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení ložního a 
osobního prádla, velký nákup apod.) 

* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dopro-
vázení k lékaři, na úřady apod.) 

* základní sociální poradenství 
Za uvedené úkony se stanovuje úhrada dle ceníku v souladu      s § 6 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách schváleného Radou Města Kaplice. 
 
2. fakultativní úkony  – nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb. (mytí 
oken včetně sundání  a pověšení záclon, dohled nad užíváním léků, 
vyřizování úředních záležitostí, doprava vozidlem poskytovatele po 
Kaplici na úřady a k lékaři apod.) 
 

Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok a může být 
zamítnuto zejména z kapacitních důvodů. Pracovník sociálních 
služeb může odmítnout službu, je-li ohrožen jeho život nebo 
zdraví (poškozené elektropřístroje apod.) 
 

Bez úhrady je pečovatelská služba poskytována podle §75 odst. 2 z. č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách: 
1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to 

do 4 let věku těchto dětí 
2. účastníkům odboje (z.č. 255/1946 Sb., o příslušnících 

československé armády v zahraničí a o některých jiných 
účastnících národního boje za osvobození) 

3. osobám, které jsou účastny soudní rehabilitace 
4. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo 

v pracovním útvaru 
5. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených 

v bodech 2 až 5 starším 70 let. 
 
Podmínky poskytování pečovatelské služby 
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o 
poskytování sociální služby pouze za podmínky, že neposkytuje 
sociální službu, o kterou osoba žádá nebo nemá dostatečnou kapacitu 
k poskytnutí požadované sociální služby. 
 

pokračování na str. 8 
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  Pečovatelská …     pokračování ze str. 7 
 

Žádost o poskytování pečovatelské služby 
Pečovatelská služba je poskytována na základě sepsání Žádosti o 
poskytování pečovatelské služby, kde je s klientem jednáno o 
požadovaných úkonech (např. druh, místo, způsob poskytování). 
V případě, že dojde k dohodě, je mezi poskytovatelem a uživatelem 
uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby.  
S každým zájemcem o poskytování pečovatelské služby je jednáno 
individuálně a srozumitelně. Pečovatelskou službu je možno začít 
využívat ihned po uzavření smlouvy. 
 

Systém úhrady za poskytované služby 
Úhrada od klienta za poskytované služby je sjednána s klientem ve 
Smlouvě o poskytování sociální služby, a to v souladu s vyhláškou č. 
505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách. 
Máte-li zájem o pečovatelskou službu nebo bližší informace, 
obraťte se prosím na Oddělení sociálních služeb Města Kaplice, 
Novohradská 59, 382 41 Kaplice. 
 

Vedoucí oddělení:  
Ivana Zelená, DiS., tel:. 607 570 111, zelena@mestokaplice.cz 
Dům s pečovatelskou službou - pracovnice v soc. službách: 
Marie Štorková, Věra Konečná - tel.: 607 206 194 
Dům chráněného bydlení Blansko - pracovnice v soc. službách: 
Václava Šulková –  tel.: 775 278 486.  

 
Sociáln ě patologické jevy 

 

Týrání  
Týrání je zlé nakládání s jinou osobou, která z jakéhokoliv důvodu 
takovému jednání nemůže zabránit, protože je slabší, trpí duševní 
nebo tělesnou poruchou apod. (1)  Nejprve se zaměříme na týrání dětí. 
 

Týrání dětí 
„Týrání dítěte je rozdíl mezi plesknutím přes zadek a ranou pěstí do 
obličeje.“     Henry D. Kempe (2) 

 

Dle slov Ing. Zuzany Baudyšové, ředitelky Nadace Naše dítě  se „s 
nejrůznějšími formami násilí v České republice setká každoročně 
tisíce dětí. Za zdmi domácností dochází k tělesnému a psychickému 
týrání a sexuálnímu zneužívání, ale i k dalším formám násilí, kdy jsou 
děti zanedbány, jsou svědky domácího násilí a oběťmi po rozvodových 
sporů mezi rodiči. Tomu je potřeba zabránit a ochránit děti před 
těmito způsoby teroru“. (3) 

 

Týrání je opakované a úmyslné ubližování dítěti dospělým 
V padesátých letech 20. století se začali lékaři cíleně zabývat nejen 
problematikou týrání, ale i problematikou zneužívání a zanedbávání 
dítěte. Týrání, zneužívání a zanedbávání souhrnně nazvali jako 
„neúrazová poranění“.  V roce 1962 byl popsán tzv. syndrom 
bitého dítěte (Battered Child Syndrome). V pozdějších letech se vžil 
pojem „syndrom CAN“  (z angl. Child Abuse and Neglect), neboli 
souhrn příznaků týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.  
V naší zemi se odborníci těmito problémy začali zabývat až v 70. 
letech. Teprve v roce 1990 u nás byla poprvé zavedena evidence 
případů CAN. 
Přesněji je syndrom CAN definován jako poškození fyzického, 
psychického i sociálního stavu a vývoje dítěte, které vzniká v 
důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé 
osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. 
Příznaky CAN vznikají následkem aktivního ubližování nebo 
nedostatečné péče. 
Podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 jsou do syndromu 
CAN zahrnuty následující kategorie: psychické a fyzické týrání, 
sexuální zneužívání, zanedbávání, šikanování, systémové týrání, 
sekundární viktimizace a Münchhausenův syndrom by proxy. 
Společným jmenovatelem všech těchto jevů je, že se dítěti ubližuje, že 
dítě psychicky či fyzický trpí a že je ohrožován jeho další vývoj. (4) 

 

U týrání dětí rozlišujeme:  
* týrání fyzické (tělesné) 

* týrání psychické (citové)  
 

Fyzické týrání zahrnuje strkání, třesení, fackování, bití rukou nebo 
předměty, například vařečkou, páskem apod., kopání, rány pěstí, 
pálení, řezání, opaření, škrcení, dušení, kousání, přivazování k 
něčemu, svazování nebo nepodávání jídla. 
Následky tohoto týrání jsou zranění, například modřiny, 
pohmožděniny, popáleniny, jizvy, zlomeniny, vytrhávání vlasů, 
vyražení zubů, poranění očí, natržení uší, poranění vnitřních orgánů 
nebo poškození mozku. V nejvážnějších případech vede ke smrti. 
Psychické týrání má nejčastěji tyto formy: slovní útoky na 
sebevědomí dítěte, jeho opakované ponižování nebo odmítání. Také 
vystavování závažným rodinným konfliktům může způsobit psychická 
traumata, která mají spolu s útoky na sebevědomí dítěte nepříznivý 
vliv na citový vývoj a chování dítěte.  
Psychické týrání například zahrnuje nadávky, vyhrožování, vyčítání, 
ignorování dítěte nebo jeho odmítání, násilnou izolaci (zavírání), 
nucení k rozhodování ve věcech , kterým plně nerozumí (což může 
vyvolat pocit viny), využívání dítěte pro vlastní prospěch nebo proti 
druhému rodiči, vystavování starostem o rodiče při domácím násilí 
probíhajícím mezi rodiči apod.(2) 

Týrání dětí a legislativa 
Týrání bývá nejčastěji postihováno podle následujících ustanovení 
trestního zákona: * týrání svěřené osoby (podle § 215), * týrání 
osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (podle § 215 a).  
S účinností od 1.1.1994 platí ohledně trestného činu týrání svěřené 
osoby oznamovací povinnost, jakož i povinnost překazit jeho 
páchání. To lze učinit i včasným oznámením. Ten, kdo tuto povinnost 
nesplní, se sám dopouští trestného činu (s trestní sazbou až na 3 roky 
odnětí svobody). Oznámení je nutno učinit orgánům činným v 
trestním řízení – Policii ČR nebo státnímu zastupitelství (viz. § 167 a 
168 trestního zákona).(5) 

Problematice týrání se také věnuje mimo jiné i zákon o sociálně-
právní ochraně dětí (zák. č. 359/1999 Sb.,ve znění pozdějších 
předpisů). 
Dle §59 tohoto zákona se fyzická osoba dopouští přestupku tím, že:  
* jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru 
přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu 
stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v 
důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na 
cizím majetku nikoli nepatrnou 
* v úmyslu ponížit lidskou důstojnost dítěte použije vůči němu 
nepřiměřeného opatření.  
Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč. 
 

Dle §59 a se rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu 
dítěte dopustí přestupku tím, že: * nesplní povinnost využít pomoc 
odborného poradenského zařízení, o jejímž uložení rozhodl orgán 
sociálně-právní ochrany podle §12. 
Za přestupek lze uložit pokutu do 20.000 Kč.(6) 

 

Týrání lze zastavit! 
Kam se obrátit, pokud máte podezření, že ve Vašem sousedství někdo 
týrá dítě? V otázce týrání dětí se mohou jak dospělí, kteří o této 
skutečnosti vědí, tak i samy týrané děti obrátit  na: Odbor sociálně-
právní ochrany dětí, MěÚ Kaplice /380 303 180-182/, Policie ČR 
/158/, Tísňové volání z mobilního telefonu /112/, Linka bezpečí /800 
155 555/, Rodičovská linka (rady ohledně výchovy dětí) /283 
852 222/, Nadace Naše dítě /266 727 999/.  
Čím více lidí se dozví o Vašem trápení, tím větší je šance, že 
přestane! 
V dalším čísle se budeme věnovat jiné formě týrání a to domácímu 
násilí. 

Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý 
 
Seznam použitých zdrojů: 
1) Hartl, P. Hartlová, H. Psychologický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 2000.  
    ISBN 80-7178-303-X 
2) Leták - Týrání dětí [online]. 2004 - 2006 [cit. 2008-03-17].  
    Dostupný z WWW: www.detskaprava.cz/nactileti/letaky_tyrani.htm 
3) Pomáhat zastavit týrání dětí má smysl! [online]. [cit. 2008-03-17].  
     http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?idc=36216&id=6. 
4) Syndrom CAN - charakteristika  [online]. 2006 [cit. 2008-03-17].    
     http://www.icm.cz/syndrom-can-charakteristika. 
5) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
6) Zákon č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
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   Stáž kaplických žák ů v Nit ře 
 
Gymnázium, SOŠE a Střední odborné učiliště v Kaplici připravuje v 
současné době své žáky z učňovského oboru kuchař-číšník na 
odbornou stáž do Nitry na Slovensku. Uzavřeli jsme se SOU v Nitře 
partnerskou dohodu o vzájemné spolupráci a výměně našich žáků v 
rámci odborné praxe. Kapličtí žáci budou celý měsíc společně se 
svými slovenskými kamarády pracovat v nitranských restauracích v 
rámci povinného odborného výcviku. Budou získávat nové zkušenosti 
a dovednosti a také je čeká plnění projektových úkolů, na jejichž 
konci vytvoří tyto plánované produkty: „Gastroslovník - odborné 
výrazy a fráze v anglickém, německém, slovenském a českém 
jazyce“, „Kuchařka specialit české a slovenské kuchyně“ a 
„Jídelníčky v českém a slovenském jazyce“ z vybraných nitranských 
restaurací. Chystají se také Dny slovenské kuchyně v Kaplici a Dny 
české kuchyně v Nitře. 
Naše mezinárodní akce začíná už 31. března, potrvá jeden měsíc a 
účastníci obdrží na konci stáže vstupenku na evropský trh práce 
Europass. Celá akce proběhne v rámci v současné době velmi 
preferovaného celoživotního vzdělávání a je dotovaná z prostředků 
evropských grantů a fondů, které jsme získali za náš úspěšný projekt 
Gastrofest.  
Výsledky stáže upravíme jako prezentaci doplněnou obrázky a 
nabídneme všechny vytvořené produkty ostatním školám s podobným 
zaměřením. 

Střední odborné učiliště v Kaplici 
 

 
Na smímu ukázka soutěžního stolování z oboru číšník 

 
   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  
 

Autorské čtení Dagmar Urbánkové 
Dagmar Urbánková je scénografka, výtvarnice, ilustrátorka, 
spisovatelka. Pracuje jako výtvarník v divadle Minor. Vydala knihy 
Byl jeden dům, Fjertoch si vyšiju. 
Pondělí 14. dubna 2008 v 18.00 hodin v budově Archy 
 

Odpoledne s… Astrid Lindgrenovou 
Odpoledne je určeno zejména pro děti, ale zapojit se mohou také 
rodiče. Děti se seznámí s knihami Astrid Lindgrenové. Součástí 
programu bude čtení z knih, promítání filmu a soutěže. 
24. dubna 2008 od 14.00 do 18.00 hodin 

Obě akce pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení 
Křesťanské sdružení mladých lidí 

 
 
 
 

duben   / www.ddmkaplice.cz 
 
1. - 31. Výstava v DDM - práce žáků ZŠ, téma „Velikonoce“ 
3.      Pohádkové skládání - zábavné odpoledne pro děti ŠD 
10. Soutěž „DO-RE-MI“ - zábavné odpoledne pro děti ŠD 
17. Pohádkové skládání - zábavné odpoledne pro děti ŠD 
24. MINIFOTBAL IV. hoši okrskové kolo AŠSK Kaplice 
24. MINIFOTBAL IV. hoši okrskové kolo AŠSK Český 

Krumlov 
30. MINIFOTBAL IV. hoši – okresní kolo AŠSK Český 

Krumlov 
30. Slet čarodějnic  - sraz v 18.00 hod., náměstí…  

 
   Úspěch Katky Kubí čkové  
 

Žákyně 9. ročníku ZŠ Fantova 
Kaplice Katka Kubíčková obsadila 1. 
místo v Českém Krumlově v soutěži 
v německém jazyce. Postoupila tedy 
do krajského kola v Českých 
Budějovicích, kde vybojovala 1. 
místo pro okres Český Krumlov. 
Katka je velká bojovnice s výbo-
rnými znalostmi. Nyní ji čeká 
reprezentace Jihočeského kraje 
v ústředním kole v Praze. Gratuluje-
me a držíme palce!  

Vedení, učitelé a spolužáci ZŠ  Fantova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blahop řání paní Hrdinkové 
 

Dne 13. 3. 2008 se paní Františka Hrdinková dožila 96 let a je 
nejstarším občanem Kaplice. K narozeninám srdečně bla-
hopřejeme.     Občanská komise 

       PROGRAM DDM Kaplice 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 

G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86 
 

přijme od 1. září 2008 

učitele/učitelku chemie  
s kvalifikací  pro střední školy 

 

Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou 
dovolenou. Informace na tel. 380 312 623. 
Nabídky včetně životopisu zasílejte písemně do 15. 6. 2008 na 
adresu G, SOŠE a SOU, Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice 
nebo na adresu info@geukaplice.cz. 
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   Alex Cup starších p řípravek   

  
   
 
 
 
1. 4.  Z HODŇOVA DO HORNÍ PLANÉ   11 km 
Autobusem od školy v 6.10 hodin do Č.K. nádr. ČD, vlakem do 
Hodňova. Trasa: Hodňov z. - Olšina - Hodňov - Maňávka – Maňava - 
Pihlov - Dobrá Voda – Horní Planá; vlak v 13.36 hodin. 
8. 4.  Z POŘEŠÍNA DO VELEŠÍNA   12 km 
Autobusem od školy v 7.00 hodin do Pořešína. Trasa: Pořešín - od 
hradu po M. - Úlehle - Svahov - Velešín; autobus.  
15. 4.  Z TROJAN DO ROŽMITÁLU NA ŠUMAV Ě 10 km  
Autobusem z aut. nádr. v 7.30 hodin do Trojan nebo Rybníka. Trasa: 
Trojany - Kaliště - Přibyslav - Morašov - Na Rozhledu - po M, - 
Kvašov – Třešňovice - Rožmitál na Š.; autobus v 13.20 hodin. 
19. 4.  MATĚJČKŮV MEMORIÁL   SOBOTA 15 km 
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: Blažkov - Omlenička - Výnězda 
- Matějčkova vyhlídka - Poluška - Věž. Pláně (občerstvení) - Dol. 
Pláně - autobus v 16.00 hodin. 
22. 4.  LIPNO - ALPSKÁ VYHLÍDKA   14 km 
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nádr. ČD Kaplice - vlakem - 
Lipno nad V. Trasa: Lipno nad V. - po Žl. - Alpská vyhlídka - Kaliště 
- Frymburk - po Z. - Studené - Plískov - Diana - Lipno nad V.; vlak 
v 13.59 hodin. 
29. 4. ZE SUCHDOLA DO KAPLICE   11 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Suchdola. Trasa Suchdol -
Pšenice - Zdíky - Skoronice - Ješkov - Zámeček – Kaplice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dne 1. 3. 2008 se konal v Kaplici turnaj starších přípravek Alex Cup 
2008 v sálové kopané. Na turnaji nechyběli ani fotbalové naděje 
Spartaku Kaplice. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev, která se střetla 
každý s každým 1x15 minut. Kapličtí měli tradičně pomalejší rozjezd, 
když v utkání s Novými Hrady pouze remizovali 1:1, vyrovnávací 
branku střelil Divoký. V druhém utkání nepodali naši hráči dobrý 
výkon a zaslouženě prohráli 0:2 se Slavojem Český Krumlov. Ve 
třetím zápase s týmem Dobré Vody se domácí ukázali jako správní 
bojovníci, když nepříznivý stav 0:3 dokázali otočit a zvítězit 5:4. O 
branky se podělili Divoký 2x, Marek 2x a Malický. Asi nejkvalitnější 
utkání kapličtí odehráli s Dynamem České Budějovice. Přestože 
branka nepadla, větší počet šancí byl na straně domácích. 
Škoda, že zůstaly neproměněny.  I v dalším střetnutí se 
kapličtí rozešli smírně tentokrát s pozdějším vítězem 
turnaje Horní Stropnicí i tentokrát měli domácí více ze hry, 
ale neproměněné šance a chyby v obraně přípravily domácí 
o vítězství. Utkání skončilo 2:2. Branky za domácí 
Štrbačka a Divoký. V posledním utkání kapličtí porazili 
Třeboň 2:0 brankami Malického a Laněho a potvrdili 
celkové 4. místo ve vyrovnaném turnaji. Poděkování patří 
jak hráčům, tak všem, kteří se na přípravě a organizaci 
turnaje podíleli, sponzorům, rodičům a všem fanouškům. 
Tak zase za rok.   

Bohdan Malický - trenér mužstva, Foto: Petr Urazil 
 

Sestava mužstva - viz foto 
Nahoře zleva: Ladislav Kuzma - rozhodčí, Jan Štrbačka st. - 
asistent trenéra, Jakub Flaška, Marek Kozak, Michal Kozak, 
František Marek, Petr Dreiling, Bohdan Malický - trenér, 
Martin Kučera - rozhodčí, Petr Urazil - vedoucí mužstva 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rádi bychom pod ěkovali…  
 

Rozloučení s panem Kovářem 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se přišli rozloučit s panem 
Josefem Kovářem 6. 2. do obřadní síně na hřbitově v Kaplici. 
Speciální poděkování patří pohřební službě pana Josefa Maurence za 
profesionální přístup a citlivé jednání při vyřizování smutečních 
náležitostí a také paní Filípkové za výrobu květin. Děkujeme i všem, 
kteří se na smutečním obřadu podíleli.  

Kovářová Anežka, manželka a Laštovičková Eva, dcera 
 

Zajímavá kultura v okolí 
8. dubna – Večer iránské kultury  
Přednáška Dr. Babaka Minofara z Iránu s ochutnávkou tradičního 
čaje. V klubovně Podzámčí od 19.00 hodin. Borovany  
 

11. a 12. dubna – Pravda o zkáze Titaniku 
Komedie F. R. Čecha v podání Hrošího prozatímního divadla SDH 
Borovany, v hasičárně od 20.00 hodin. Borovany  
 
 
 
 

Poděkování patří sponzorům: 
Alex VHP s.r.o., Stavitelství Šulek a Lávička, Hodinářství Mikeš, 
Město Kaplice, Sportovní rybářství Iveta Mikešová, Jouza s.r.o., 
Ovoce a zelenina Koschant, Zámečnictví Kutlák, Renova Sedlák, PC 
Servis K+B, Restaurace u Sedláčků, Trafika u Cinertů, Prodejna 
sportovních potřeb Alea - David Větrovský, Jednota Kaplice. 
Poděkování také patří rozhodčím Ladislavu Kuzmovi a Martinovi 
Kučerovi a Liborovi Grancovi.     
 
Foto dole zleva: Jakub Laně, Jan Štrbačka, Marek Urazil, Marek 
Malický, Jiří Divoký, Jakub Jirkal a ležící František Říha – brankář.  

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              duben 

POZVÁNKA ZA SPORTEM 
13. dubna 2008 

Mistrovství České republiky  
v motokrosu JUNIOŘI  

/třídy 65, 80, 125 Junior & motokrosové závody třídy 50/ 
motokrosová dráha Blanská kotlina 

A kudy máme chodit my...  ? 
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Vandalové  
Když chodím městem, nejen naším, vidím na různých místech 
výtvory a plody práce vandalů. Kdo jsou ti vandalové? Nikdo je 
nezná, nikdo neví, jak vypadají. V našich mladších letech se o nich 
ani nemluvilo. Je to snad nové etnikum? Nebo jsme si je vypěstovali. 
Možná, jsou to ty bývalé děti, kterým jsme ve čtyřech letech dali čistý 
papír a pastelky, aby nám něco namalovaly. Většina dětí z tohoto 
věku vyrostla a zmoudřela. Vandalové možná povyrostli, nebo i 
dospěli, bohužel s rozumem 5ti letého dítětě. Když pak vidí čistou, 
novou plochu na zastávce autobusu, nebo novou fasádu na domech, 
musí ji počmárat přihlouplými obrazci, které asi znázorňují jejich 
podpisy. Vandalové, i když jsou rozumem zaostalí, jsou nebojácní, 
nebojí se ani duchů, když ničí náhrobky na hřbitovech. Nebojí se ani 
včelích žihadel, když ničí úly, obydlí těch pilných včeliček, se kterými 
se lidé nemohou vůbec srovnávat.  
Vandalové jsou určitě mezi lidmi a jsou to možná potomci těch 
slavných, kteří v minulosti dokázali zbourat, srovnat se zemí a 
vymazat z mapy celé vesnice. Ale nedá se říci, že vandalové jsou 
bezcitní. Když půjdete lesem, můžete spatřit sedací soupravu, nebo 
železnou postel i s matrací. Jsou to dary pro lesní skřítky, nebo pro 
těžce pracující dívky na E55.  
Zkrátka vandalové žijí mezi námi lidmi, neznáme je a neznají je ani 
policisté. Je to škoda, protože právě policisté by se jim mohli postarat 
o zaslouženou odměnu.  

Merhautová Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Řádková inzerce  
 

Nabízíme práci, 4 hodiny denně, peníze na ruku. Vhodné pro 
důchodce, ZTP, maminky s dětmi v MŠ. Kontakt: mob. 731 573 413, 
776 854 307.  
 

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné 
stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800,- a 9000,- Kč. 
Tel.: 777 106 709.  
 

Ambulantní půjčka. 774 760 653, 737 324 604.  
 

Pronájem garáže u školního statku. Cena dohodou.  
Tel. 602 436 268.  

 

   Z historie  
 

Cech koželuhů v Kaplici  
 

Privilegium cechu koželuhů v Kaplici udělil Vilém z Rožmberka v 
roce 1577. Privilegium je poměrně stručné a je zaměřeno na nákup 
kůže, její zpracování a prodej. Zvláštní pozornost je věnována nákupu 
kůže od řezníků a na vymezení poměru koželuhů vůči ševcům. Při 
vstupu do cechu bylo v Kaplici vybíráno 8 liber vosku a není zde 
určena povinnost zaplatit hostinu pro všechny stávající členy cechu. 
Koželuh je již téměř zapomenuté řemeslo, které proměňovalo surovou 
kůži ze zvířat v useň. Při zpracování bylo třeba surovou kůži zbavit 
mastnoty, masa, chlupů a špíny. Jak mne poučil Miroslav Janotka, 
koželuh používal ke zpracování kůži z volů, krav, telat, ale také z 
koní, prasat, ovcí a koz. Koželuh nejprve připravoval „holinu“ 
strouháním těch látek z kůží, které by hnily. Potom dával kůže do 
„námoku“, kde se loužily pomocí dubového nebo smrkového třísla. 
Podle použitého třísla dostávala kůže svou barvu. Hotová kůže se 
nakonec mastila sádlem nebo lojem a někdy i leštila voskem. 
K přeměně surové kůže na usně potřeboval koželuh rostlinná třísla. 
Ševci a sedláři nejvíce potřebovali „kůže dubené.“ Jako tříslovina se 
používal zejména dub šípák, dub borkový a dub červený. Z těchto 
stromů se používala kůra, list, mladé větve a žaludy. Dále se. 
používala kůra vrb, kaštanů, smrků a modřínů. 
Mastnota, zbytky masa, chlupy a nečistoty se ze surových kůží 
odstraňovaly nožem a rostlinnými třísly. Dům koželuha bylo „cítit na 
dálku“, a tak nejen tyto domy byly mimo střed města, ale i koželuhům 
se potupně posmívalo „smraďaři.“  
Rozvoj koželuhů nejen v Kaplici, ale v celém rožmberském dominiu, 
spadá až do vlády posledních dvou Rožmberků, kdy postupně vznikla 
privilegia cechu koželuhů v 11 městech. V roce 1577 vydal Vilém z 
Rožmberka cechovní privilegium cechu koželuhů v Kaplici. 
Privilegium vychází z privilegia cechu ševců. Určuje základní rysy 
cechovní organizace. Zájem je soustředěn na surovinu, tedy na kůži, 
na její nákup, zpracování i prodej. Při vstupu do cechu koželuhů 
v Kaplici bylo třeba zaplatit 8 liber vosku, tedy stejně jako v 
Benešově nad Černou. Oba cechy, na rozdíl od většiny ostatních 
cechů koželuhů, nemusely pořádat pro všechny své členy, při vstupu 
do cechu, hostinu s jídlem a pitím. 
Koželuh prodával své výrobky na týdenním trhu na náměstí v Kaplici, 
zejména ševcům a sedlářům. Privilegium Viléma z Rožmberka z roku 
1577 zdůraznilo, že nesměl zde prodávat nikdo, kdo nebyl členem 
cechu koželuhů v Kaplici a ve vzdálenosti jedné míle, tedy asi 7 km, 
se nesměl usadit žádný koželuh, který by nebyl členem cechu 
koželuhů v Kaplici.  

František Schusser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodám stavební parcelu v Nových Domkách v Kaplici, 571 
m², veškeré inženýrské sítě a asfaltová cesta v místě. Tel. 
380 313 789. Značka: Levně.  
 

Brána názor ům otev řena ...  
 

Vstupte! Nehas, co t ě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři 
kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl 
něco, co se ti líbilo, pak do „brány“ můžeš kdykoliv 
vstoupit: chválou, kritikou, námětem do diskuse…  
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / 
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 

Anonymy nezveřejňujeme. 


