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Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce dubna započaly stavební práce v
ulici Linecká, které významně ovlivnily a ještě
ovlivní veškerý provoz v našem městě.  Řidiči si již
v předchozím období zvykli na využití obchvatu
města ve směru na Malonty, takže je tato situace
tolik nepřekvapila. Cestující využívající autobuso-
vou dopravu byli zpočátku zaskočeni přemístěním
zastávek pro výstup i nástup  do ulice Bezručova, ale
během týdne si i díky vstřícnosti a trpělivosti do-

pravců zvykli. Dopravní značení bylo umístěno s předstihem, ale
přesto dochází k nedorozuměním, která jsou průběžně řešena ve spo-
lupráci s Městskou policií Kaplice. 
Od měsíce května začne platit nová legislativa, tzv. obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation
neboli GDPR). Řadu občanů zajímá, do jaké míry se jich tato prob-
lematika dotkne. V souvislosti s rozvojem informačních technologií
je potřebné zajistit, aby citlivá data nemohla být zneužita, a proto při
jejich poskytování musí být re-
spektována jasná pravidla. Jedním
z nich je poskytování souhlasu s
užitím osobních údajů při úředním
výkonu. Tuto problematiku řešíme
spolu s naší právní kanceláří a vše
bude probíhat řádně dle stanove-
ných pravidel.
Dalším tématem, které mě trápí, je
absence tržiště pro drobné pro-
dejce, ať už vlastních výpěstků či
drobného zboží. Bývalá tržnice na
parkovišti u autobusového nádraží
byla dlouhodobě problémovým
místem, na němž musela často
proti výtržníkům zasahovat měst-
ská policie. Odstraněním prodej-
ního místa se nám podařilo zajistit
bezpečnější prostředí a zároveň
zvětšit počet parkovacích míst v
centru města. Jako náhradní tržiště
byly vybrány prostory bývalé ze-
leniny v ulici Kostelní, ale zatím
nejsou využívány. Byl bych rád za
jakýkoli podnět či nápad, jak toto
místo zatraktivnit nejen prodej-
cům, ale i zákazníkům. Faktem je,

že v těchto místech je problém se zásobováním i parkováním, a tak
mě jako další vhodná lokalita napadá parkoviště u parku, vedle Ka-
várny U Ševčíků. Jde o poměrně frekventované místo dobře pří-
stupné řidičům i pěším, navíc nedaleko centra města. Otázkou

zůstává, zda by případné stánky
neomezily prostory pro konání
tradičních poutí a jiných atrakcí.
Celá situace by se dle mého
mohla vyřešit mobilními stánky,
které jsou pro tradiční trhy vy-
užívány v řadě jiných měst. Při-
vítal bych nápady samotných
trhovců, kteří mají s tímto pro-
dejem letité zkušenosti.
Na samý závěr těchto řádků
bych rád poděkoval organizáto-
rům Městské knihovně v Kaplici
- pobočka Blansko, Základní
umělecké škole v Kaplici a Řím-
skokatolické farnosti v Blansku
za uspořádání krásného Svatojiř-
ského koncertu v místním kos-
tele. Jsem moc rád, když se
jakákoliv akce podaří uspořádat
i v našich osadách, protože se
tím rozšiřuje nabídka kulturního
vyžití i mimo město Kaplici. 

S přáním hezkých květnových
dnů Váš starosta Pavel Talíř
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Myslivecký den
Dne 7. 4. 2018 pořádal spolek Mladých myslivců z jihu, z.s. ve spolupráci s
Okresním mysliveckým spolkem Český Krumlov 1. ročník dětského myslivec-
kého dne, který se konal v rámci chovatelské přehlídky trofejí v kulturním domě
v Kaplici. 
Jelikož nám všem, jak organizátorům, tak dětem i dospělým, kteří se přišli po-
dívat, počasí přálo, využili jsme k tomuto účelu rozlehlý travnatý prostor vedle
kulturního domu. U startu každé dítě dostalo medaili, na kterou sbíralo razítka
za splnění úkolů na různých stanovištích. Poznávaly něco ze života lesní zvěře,
aktivně si vyzkoušely leckdy náročné úkoly, jako je loupání kukuřice, chůze po
bažantí stezce, krmení medvěda nebo záchrana Budulínka z liščí nory a mnoho
dalšího. Kdo měl chuť, mohl si vyrobit papírovou masku lesní zvěře, nebo si
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky či luku. Ten, kdo si ze stanovišť odnesl nějaké
vědomosti a prokázal je u zkušeného myslivce Tomáše, dostal v cíli pamětní
certifikát a sladkou odměnu. K naší velké radosti si certifikát a sladkou odměnu
odnesl každý, kdo trasu prošel..
Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na akci organizačně podíleli. Velké dík
patří mysliveckým kroužkům Velešín, Přídolí, Chvalšiny, Křemže a Malonty,
které si pro děti připravily na stanovištích pestrý a naučný program. Sponzorům
za zapůjčení vzdělávacích prvků, profinancování pomůcek a odměn pro děti.
Akce se zúčastnilo 120 dětí, což je na 1. ročník nádherný počet. Všem, kteří se
přišli podívat, a podpořit nás, moc děkujeme a věříme, že jste si odnesli zpět
domů pěkné zážitky a ti, kteří tuto akci nestihli, nebo se nemohli zúčastnit, ne-
zoufejte. Uvidíme se na 2. ročníku, který se bude konat opět v rámci myslivecké
chovatelské přehlídky trofejí v roce 2019. Už teď se na Vás moc těšíme. 
MYSLIVOSTI ZDAR!!!

Předseda spolku Mladých myslivců z jihu, z.s. David Švec
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