
Slova starosty
Vážení spoluobčané,
díky smyčcovému orchestru Základní umělecké
školy Kaplice se podařilo naše město zviditelnit na
celostátní úrovni v Olomouci. Náš orchestr v Ústřed-
ním kole celorepublikové soutěže získal cenné druhé
místo. Opět se potvrzuje, že v našem městě žijí velmi
šikovní žáci, kteří dokážou obstát v národní soutěži.
Poděkování patří nejen jim, ale i učitelům ZUŠ pod
vedením paní ředitelky Anežky Opekarové.

Slunečné dny posledních týdnů nás vytáhly nejen na zahrady, ale i do
ulic města, parků a předzahrádek restaurací. V souvislosti se zvýšeným
pohybem občanů se opět skloňuje otázka bezpečnosti v našem městě,
a to zejména v nočních hodinách. Ve srovnání s předchozími lety ne-
došlo v naší oblasti k nárůstu kriminality, ba naopak. Stále zazname-
návám stížnosti na občany jiných národností, kteří pracují v kaplických
firmách a bez kterých se tyto podniky v současné době  neobejdou.
Na dnech otevřených dveří jsem hovořil se zástupci několika firem o
jejich zkušenostech s těmito zaměstnanci a byl jsem ujištěn, že s prob-
lémovými cizinci bývá ukončen pracovní poměr. Musíme si přiznat,
že tito občané se po městě a jeho okolí pohybují a nadále  pohybovat
budou. Jejich ubytování je mnohdy na nízké úrovni, a proto se nelze
divit, že mají zájem se pohybovat a sdružovat na různých místech. Ře-
šení celé situace není jednoduché, neboť město nemůže zasahovat do
pravomocí majitelů ubytoven. Problematické lokality zvýšenou měrou
monitoruje Městská policie a v případě problémů okamžitě reaguje v
součinnosti s Cizineckou policií a Policií ČR. Závažným problémem
se jeví tzv.„bytové ubytovny“, jejichž majitelé pronajímají své nemo-
vitosti třeba v panelové zástavbě, na které z hlediska pořádku máme
minimální možnost dohledu, problémové situace si musí řešit majitelé
těchto objektů. Pro Kaplici jsou nejlepšími cizími zaměstnanci ti, kteří
přicházejí s celými rodinami a plánují zde svůj budoucí život. Kaplice
v tomto smyslu není ničím výjimečná, podíváme-li se do jiných lokalit
s podobným průmyslovým rozvojem, i tam řeší stejné problémy.
V posledních dnech jsem se opět setkal s názory, že Kaplice je zadlu-
žována úvěry, které významnou měrou ovlivní budoucnost města. K
tomu mohu uvést jen krátký komentář, že po dobu mého působení na
radnici města jsme žádný úvěr nečerpali, naopak předchozí dluhy splá-
címe dle splátkového režimu s tím, že v roce 2021 bude město úplně
bez dluhu. Pro investiční akce se maximálně snažíme využít podpory
z evropských fondů a není jich málo, například opravy a zateplení po-
likliniky, mateřských a základních škol, včetně budov města atd.
V měsíci červnu už někteří lidé začínají díky hezkým dnům čerpat
letní dovolenou, a tak bych nejen jim, ale i ostatním občanům popřál
krásné a pohodové letní dny.

Váš starosta Pavel Talíř
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Sucháč fest dále podporují: AMERICAN CHANCE CASINOS,
INOTECH electronic s.r.o., BRAWE spol. s r.o., KUČERA ZEMĚ-
DĚLSKÁ s.r.o., LUNAPARK NAVRÁTIL, ISOTHERM s.r.o., AD-
VOKÁTNÍ KANCELÁŘ KŘÍŽENECKÝ & PARTNEŘI, s.r.o.,
OKNOTHERM s.r.o., ČEVAK a.s., AUTA BOREK, a.s., AGEN-
TURA DUHOVKA, ENGEL STROJÍRENSKÁ spol. s r.o.
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