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Milí spoluobčané. Přinášíme Vám další číslo Kružberského občasníku. Od toho předešlého uplynulo již
téměř 1 0 měsíců. Příčiny, proč náš občasník vychází až po tak dlouhé době, jsou však zřejmé.
Pandemie koronaviru nejenže samovolně nezmizela, ale naopak nabrala na síle a její řádění se projevilo
i na periodě vydávání Kružberského občasníku. Společenské dění v naší obci bylo v roce 2020 díky
protiepidemiologickým opatřením vlády zredukováno na minimum. Proto se také nemohly uskutečnit
akce, které se již staly každoroční součástí společenského života naší obce. Realizovalo se jich jen
několik a i ty se uskutečnily jen proto, že v termínu jejich konání státem vyhlášená omezení a zákazy
dočasně polevily. Řízení obce fungovalo a reagovalo na potřeby řádného chodu naší obce. Nedá se
tedy říci, že se v naší obci nedělo vůbec nic. O tom, co se zde dělo od května minulého roku, přinášíme
informace v tomto čísle. Je v pořadí již deváté. Protože z objektivních důvodů podzimní číslo nemohlo
vyjít, najdete v tomto čísle i informace, které se vztahují k druhé polovině loňského roku.

je už v naprostém pořádku. Práce na opravách zaO peripetiích týkajících se opravy cesty kolem
čaly 22. 6. 2020 a byly
chatoviště k hrázi, konkrétně její horní části, jsme Oprava cesty je u konce ukončeny 23. 8. 2020. Kolaudační souhlas obec získaněco uvedli již v předešlém
čísle Kružberského občasníku. Dva zničující li- la 18. 11. 2020. Celkové náklady byly vyčísleny
jáky počátkem léta minulého roku způsobily, že se na 970 000 Kč. Z rozpočtu MS kraje byla uhrazecesta stala již zcela neprůjezdná. Už jsme si mohli na část nákladů ve výši 400 000 Kč a zbývající
ověřit, že práce na obnově řádně proběhly a nyní část uhradila obec.
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Po delší době opět zažila obec
sňatek svých občanů a to Libora
Špačka a Marie Beinhauerové.
Oba nejsou našim občanům neznámí. Pan Špaček je zaměstnancem obce, kde se stará o údržbu.
Slečnu Beinhauerovou, nyní již
paní Špačkovou bylo často vidět
při práci s našimi dětmi. Jaká byla
svatba? Byla veliká. Oficiálně
proběhla v obřadní síni vítkovského obecního úřadu, svatební hostina pak v kružberském kulturním
středisku. Bylo vidět, že jak rodiny
Beinhauerů, tak Špačků jsou rozvětvené a mají hodně přátel. Naštěstí ve dnech sňatku byla
protiepidemická opatření dočasně
zmírněna, takže svatební
hosté a ani ženich a nevěsta nemuseli být "dekorováni" protivnými
rouškami.

Senioři opět
společně

Bylo to setkání, které je vždy milé. Senioři poseděli, hezky
se pobavili a zazpívali. To vše v příjemném červencovém
večeru na terase kulturního střediska. Byla také hudba,
kterou zajistil zootechnik pan Slavík se svou harmonikou.
Setkání bylo zpestřeno mimořádně chutnými grilovanými
špekáčky. Není tajemstvím, odkud tato pochoutka pocházela. Bylo jím řeznictví v Budišově nad Budišovkou.
Důchodci sice plánovali i další podobné akce, ale bohužel
zůstalo jen při plánech.

otevření to jemu a jeho spolupraVítkov má opět pivovar vlastního
covníkům trvalo jen tři roky. Původní profesí

Nepatří to sice tak zcela do kružberských zpráv,
přesto se domníváme, že otevření soukromého
pivovaru ve Vítkově za zaznamenání stojí. Malý
pivovar na Těchanovické ulici otevřel
pan Miloslav Večeřa 1 4. 8. 2020. Od projektu do

není pan Večeřa sládek. K uskutečnění jeho snu
se jím stát jej přivedl vřelý vztah k pivu a zájem
o způsoby výroby tohoto nápoje. Pivovar je vybaven moderní technologií výroby piva spodním
kvašením, které zraje v cylindricko-konických
tancích. Při slavnostním otevření dne 1 4. 8. 2020
se představil hned čtyřmi druhy vynikajícího piva a rázem si získal přízeň milovníků zlatého
moku, jak dobré pivo nazývají básníci. Ochutnali
jsme všechny čtyři a můžeme potvrdit, že jsou
vynikající. Zvláště nám zachutnal desetistupňový
Hradní škopek, ke kterému se jen stěží v podobných pivech najde rovnocenná konkurence.
Jistě vás zajímá, kde si výrobky tohoto pivovaru
můžete ve Vítkově zakoupit, když pivovárek nemá vlastní restauraci. Tak například v prodejně
stavebnin hned vedle Lidlu. Ale pro jistotu se podívejte na jeho internetové stránky
http://www.pivovarvikstejn.cz, protože možností
je více.

HULÁNI V KRUŽBERKU
Hlídka šesti hulánů na koních z Ulanen Regiment no.1
von Mervald (Klimkovice) v malebných stejnokrojích se
dopoledne dne 22. 8. 2020 zastavila v Kružberku. Byla
přivítána kružberskými občany chlebem i slivovicí, jak
se patří a sluší. Tito jezdci v hulánských kostýmech,
projíždějící naší obcí, byli připomínkou bitvy u moravské vesnice Domašov dne 30. 6. 1 758 mezi rakouskými a pruskými jednotkami. Odehrála se v rámci
sedmileté války (1 756–1 763) a předcházel jí menší

střet u Guntramovic 28. června téhož roku. Rakušané,
jejichž jednotkám veleli generálmajor Ernst Gideon
von Laudon a generálmajor Josef von Žiškovič, napadli a zničili obrovský konvoj se zásobami pro pruskou armádu obléhající Olomouc. Rakouské vítězství
zachránilo město a pruský král Fridrich II. Veliký byl
nucen vyklidit Moravu. Pro další vývoj války měla tato
bitva a vítězství rakouských zásadní význam. (Zdroj
Wikipedie).

SENIOŘI NA PĚŠÍM VÝLETĚ
Senioři patří v Kružberku
k nejaktivnějším složkám
našeho společenského živo‐
ta. Potvrdili to v srpnu mi‐
nulého roku pěším výletem
k oblíbenému cíli ‐ hospůd‐
ce U brodu. Před tím než cí‐
le dosáhli, mohli zhodnotit
pokračující chátrání Ján‐
ských koupelí a pokochat se
na Svatojakubské cestě po‐

hledem z vyhlídky do údolí
Moravice. Dokonce cestou
sebrali i několik (jak doufali
jedlých) hub. Hospůdka
U brodu je přívětivý, hezký
turistický cíl. Dojem kazily
poněkud přemrštěné ceny
za jídlo. Takže doporučuje‐
me spolehnout se raději
na vlastní zásoby.

CÍL
VÝLETU
OBEC MODRÁ

-

1 2. 9. 2020
Na tento den zorganizoval obecní úřad
spolu s kulturní komisí
jednodenní zájezd do
obce Modrá v okrese
Uherské Hradiště. Zájezd byl podmíněn zaplněním autobusu
a ten skutečně byl zcela obsazený. Obec
Modrá se stala přitažlivou pro
navštěvníky pro řadu
pozoruhodných atrakcí. Naši výletníci si
prohlédli archeoskanzén, kde si mohli
učinit představu, jak
žili naši předkové
v raném středověku.
V expozici "Živá voda"
se mohli seznámit s živočichy i rostlinami kolem řeky
Moravy, mohli nahlédnout i pod hladinou rybníka
z proskleného tunelu a z bezprostřední

blízkosti pozorovat obří jesetery, štiky i jiné
ryby. Patrně každý
z nás, kružberských
návštěvníků, také využil návštěvu Velehradu, jednoho
z nejvýznamnějších
poutních míst v České
republice. V lidové tradici je Velehrad ztotožňován s hlavním
střediskem Velké Moravy. Významnou
církevní památkou je
zde klášter Cisterciáků a bazilika Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila
a Metoděje.
Krátce po zájezdu byla
opět zpřísněna série
zákazů, takže se autobusový výlet stihl jen
taktak. Už v době zájezdu byl nový rozmach koronaviru
největší právě v okrese Uherské Hradiště.

V říjnu loňského roku proběhly volby do zastupitelstev krajů.
V Kružberku byla volební účast 28,1 0 %
konečné výsledky 2020
výsledky 201 6

Na rozdíl od roku 201 9 neproběhla
Mikulášská nadílka v prostředí kulturního střediska, ale měla svoji původní podobu. Svatá osoba se svým
doprovodem navštěvovala dům od
domu. Všechny děti, a bylo jich dvacet devět, obdaroval Mikuláš balíčky,
pořízených z prostředků naší obce.

MIKULÁŠ 2020

Co více? Mikuláš byl veledůstojný,
čerti protivní a oškliví, zato anděl byl
překrásný. Zamilovaly se do něj
nejen děti, ale i mnozí tatínci. To, že
mikulášská nadílka neproběhla formou setkání v prostorách kulturního
střediska, je ovšem také důsledkem
zákazu akcí s účastí většího počtu lidí.

Od 1 . září 2022 má být zakázán
provoz kotlů 1 . a 2. emisní třídy.
Ministerstvo životního prostředí se
rozhodlo obyvatelstvo podnítit příspěvkem na výměnu nevyhovujících kotlů na nákup nového kotle
částkou ve výši 70–80 % z jeho
pořizovací ceny. O příspěvek bylo
možné žádat ve třech výzvách,
které byly postupně spuštěny v letech 201 5 až 2020 v rámci Operačním programu „Životní
prostředí 201 4-2020“.
Třetí vlna kotlíkové dotace Ministerstva životního prostředí byla vyhlášena výzvou na výměnu
zastaralých kotlů v domácnostech
za nové. Cílem je zlepšování kvality ovzduší. Dotace má vyměnit
80 tisíc starých kotlů, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší
v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.
O peníze z Operačního programu
Životní prostředí konkrétně zažádají kraje a ty je následně rozdělí
mezi domácnosti. Na podzim

201 9 bylo vypsáno poslední třetí
kolo Kotlíkové dotace, jejíž realizace se provádí ještě v r. 2020.
Třetí kolo kotlíkových dotací přineslo změny v jejich poskytování.
Prostředky na realizaci se postupně převádějí na obce a obcím
zůstanou za splnění předem
stanovených podmínek. Z nich
obce vyplácejí vratné půjčky
jednotlivým žadatelům, kteří již
obdrželi od Státního fondu životního prostředí smlouvu o schválení
dotace. Po provedené výměně zastaralých zdrojů tepla a splnění
všech stanovených podmínek žadatelé obdrží od kraje stanovenou
dotaci, tu použijí na 1 . splátku obci a zbytek uhradí v dohodnutých
splátkách. To vše proběhne
v několika etapách. Naší obci byla na realizaci výměny kotlů
včetně pokrytí nákladů na konzultace přiznaná celková částka
1 890000 Kč. Z této částky -

Změna v zastupitelstvu
V průběhu roku 2020 požádal zastupitel Zdeněk Pavlíček o zproštění práce pro obec pro pracovní
vytížení, které mu nedovolilo pracovat v zastupitestvu s plným nasazením. Nahradila ho paní
Ludmila Ježová, která se ve volbách umístila těsně za Zdeňkem
Pavlíčkem. Ludmila Ježová doplnila
finanční výbor za Lumíra Komárka,
který se z obce odstěhoval. Ludmila
dosud pracuje jako vedoucí kulturní
komise. Musíme zdůraznit, že
právě ona je člověkem, který s velkým nasazením pomáhá
"roztáčet" společenský život
v Kružberku. Pro práci v zastupitelstvu i v komisi jí přejeme hodně
úspěchů.

OPRAVA HŘBITOVA
BUDE
POKRAČOVAT

V letošním roce bude obec pokračovat v provádění oprav hřbitova,
které byly započaty již v roce
201 5 opravou zídky a později vydlážděním příjezdové cesty. Hřbitovní plocha byla digitalizována
tak, aby byl přehled, kde se který
náhrobek vyskytoval nebo vyskytuje. Zastupitelstvo minulého období (starostenství V. Rýznara
v letech 201 5 - 201 8) zajistilo
z ministerstva zemědělství dotaci
ve výši 246 500 Kč potřebnou
k opravě márnice a části ohraničující zdi. Opravu v roce 201 9 za-

1 890 000 Kč již obec obdržela
prvních 1 000 050 Kč a prvním
dvěma žadatelům poskytla zálohy
v celkové výši 275 000 Kč.
Prostředky byly uvolněny v průběhu května. Ve druhém čtvrletí
očekáváme další přísun financí ve
výši 840 tis. Kč na účet pro dalších sedm žadatelů. Obec má tedy v současné době dostatek
prostředků na půjčky občanům.
Obec umožnila konzultovat s odborníkem problémy, týkající se
výměny kotle, zejména pak jejich
technickou stránku a financování.
Konzultace jsou rovněž součástí
dotace. Pro naši obec představují
částku 90 000 Kč. Z ní bylo za
konzultace vyplaceno 20 000 Kč.
Konzultace proběhly v květnu
201 9.
Obec z vrácených prostředků
uhradí výstavbu parkoviště
u bývalé školy, u hřbitova a výsadbu zeleně v obci.
jistilo nově vzniklé zastupitelstvo.
Práce zajišťovala firma Stako Kozák a náklady činily cca
355700 Kč. Sakury kolem příjezdové cesty byly vysázeny již za
starostenství paní Hruškové.
V minulém roce vzniklo kolem západní zdi pietní místo, na které
byly přesunuty pomníky, které
patří ještě do éry německého
osídlení obce. Proběhlo pokácení
přerostlých stromů na jižní straně
hřbitova. Následně proběhl celkový úklid a osázení javory
a okrasnými keři. Pro další etapu
prací na hřbitově je již přislíbená
dotace ve výši cca 1 98000 Kč,
aby mohla pokračovat rekonstrukce hřbitovní zdi. Rovněž tuto
část oprav našeho hřbitova
provede firma Stako Kozák - vítěz
výběrového řízení.

Včervnu 2019 vznikl projekt
Výsadba zeleně v obci Kružberk, který vytyčil záměr obce
vysadit nové dřeviny a vytvořit funkčnízeleň a zvýšit biodiverzitu prostředí. Záměrem
je vystavět na vybraných lokalitách hnízdníbudky a úkryty
pro mizícídruhy hmyzu. Záměrem je i změna mikroklimatu a zpříjemněníživotního
prostředí. Projekt je rozdělen
do 7 lokalit a zde z něho uvádíme podstatný, doslovný
výňatek: v r. 2021 byla
realizována lokalita 1, 2 a 5
nákladem 91 tis. Kč, provedla,
firma Šamárková Olga, Moravice.
Lokalita č. 1 - HŘBITOV Zde je

navržena výsadba podél hřbitovní zdi. Budou to dřeviny
z druhu Spiraea- x vanhouteiitavolník Van Houtteův. Ta bude
rozčleněna pěti stromy druhu
Acer campestre Nanum- Javor
babyka. Záhon bude mulčován
borkou. Umístění je voleno
s ohledem na odclonění od přilehlého bytového domu, kdy
z pozemku domu bylo v nedávné minulosti odstraněno
vzrostlé jehličnaté stromové
patro.
Nyní zde chybí intimní, pietní atmosféra hřbitova. Plocha je
odkrytá. Na stávající dřevinu (Tilia platyphylia - lípa velkolistá)
umístíme hnízdní budku (pomocí
závěsné dřevěné lišty).

závěsné dřevěné lišty).

Lokalita č. 3 - KOSTEL Tato

lokalita se vyskytuje v cca středu
obce. Chtěli bychom zde vytvořit
malý parčík, který by sloužil
k odpočinku. Podél kostelní zdi
doplníme stávající zeleň. Typově
zopakujeme výsadbu podél hřbitovní zdi. Řada keřů z druhu Viburnum opulus - kalina obecná,

PROJEKT,
KTERÝ
ZMĚNÍ
TVÁŘ OBCE

rozčleněná dřevinami Acer
campestre „Nanum"- javor
babyka. Střed plochy tvoří stávající lípa. Navrhujeme zde vytvořit
chodníček z nášlapných
kamenů, podél kterého bude vytvořena výsadba keřů a cibulovin. Rosa sp.- růže
půdopokryvná, Pinus mugo "Pumilio"- borovice kleč, Spiraea x
bumalda- tavolník nízký, Weigela florida "Purpurea" - vajgélie
květnatá, doplněna červenými
tulipány. Solitérně bude vysázena Forsythia x intermedia - zlatiLokalita č. 2 - PODÉL VEDce prostřední a Spiraea x
LEJŠÍ KOMUNIKACE paravanhouttei - tavolník Van Houtlelně s hlavní cestou za
kostelem. Zde navrhujeme vysa- teův. Zde, podél chodníčku,
umístíme lavičky s odpadkovým
dit ovocné dřeviny. Druhy Prunus sp. - švestka, Prunus avium košem. Bude zde také "hmyzí
hotel". Navrhuje se, aby byl
- třešeň. Budou použity místní,
umístěn v blízkosti řadové výkrajové odrůdy, na podnoži vysokokmen. Na stávající dřevinu sadby podél kostelní zdi.
(Betula pendula - bříza bělokorá) Lokalita č. 4 - OBECNÍ ÚŘAD
umístíme hnízdní budku (pomocí Zde projekt navrhuje podél

stávajícího chodníku vysadit Rosu sp.- růže půdopokryvná,
s doplněním cibulovinami červenými tulipány. Před budovou
obecního úřadu bude skupinu
keřů z druhu Spiraea x bumalda
- tavolník nízký, Weigela florida
"Purpurea" - vajgélie květnatá,
doplněno o Pinus mugo "Pumilio"- borovice kleč. Střed plochy
bude tvořit jehličnan Abies alba
"Pyramidalis" - jedle bílá, sloupovitá (z důvodu nadzemního
elektrického vedení, tak aby bylo
při výsadbě dodrženo ochranné
pásmo).

Lokaita č. 5 - PODÉL HLAVNÍ
KOMUNIKACE (vedle
trafostanice). Zde už jsou vysazeny ovocné dřeviny druhu
Malus sp. - jabloň, Pyrus communis - hrušeň. Byly použity
místní, krajové odrůdy,
na podnoži polokmen.

Lokalita č. 6 - U AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY Zde je navrženo
doplnit stávající stromové patro
druhy odolné ztíženým podmínkám, zasolení a suchu - Spiraea x vanhouttei - tavolník Van
Houtteův.

Lokalita č. 7 - PARKOVIŠTĚ

Suchou, slunnou plochu navrhuje projekt osadit odolným
druhem Cotoneaster dammeriiskalník Damerův (jako náhrada
trávníku) a doplněno o solitérní
keře Viburum opulus - Kalina
obecná. Ovocnými dřevinami
chceme propojit celou vesnici a pomyslně vytvořit migrační
koridory pro faunu.
Druhově počítá projekt s návazností na stávající zeleň, vysázenou již v minulosti,
s ohledem na stanovištní podmínky tak, aby charakter vesnice
byl zachován.

Stavy vodoměrů
Firma VodoTech a SmVak
žádá občany o zasílání
stavu vodoměru telefonicky
na č.: 603 349 099
v době 1 5:00 - 20:00 hod.
nebo formou sms zprávy
(číslo odběrného místa +
odběratel + stav vodoměru)

Rekonstrukce
vodovodu je u konce

Zrekapitulujme si postup prací, pro
obec tak důležitého rozvodu vody.
Při rekonstrukci nové potrubí nahradilo starý "stovkový" litinový řad,
vybudovaný v letech 1 926 a 1 972.
Starý řad měl časté poruchy, výpadky a usazeniny v něm způsobovaly problémy zejména občanům
dolní části Kružberku. V listopadu
loňského roku byly práce spojené s výměnou potrubí dokončeny.
Při rekonstrukci původní litinové potrubí nahradilo potrubí plastové.
V horní části obce se speciální
technologií protlačovaly plastové
trubky starými litinovými trubkami.
Ve spodní části bylo plastové potrubí vedeno v nových trasách. Poslední práce se týkaly uvedení
terénu do původního stavu. Celkově
byla rekonstrukce z důvodu
deštivého počasí opožděna asi
o měsíc. Práce prováděla firma
LXM Group z Šenova u Nového Jičína. Celková délka nového PE
1 00mm potrubí je 2090 m a náklady
dosáhly výše 22 mil. Kč. Investorem
byly Severomoravské vodárny a
kanalizace, a.s. Upozorňujeme naše občany, že úpravy terénu budou
na vybraných místech pokračovat
ještě do května letošního
roku a prosíme, aby měli ještě
strpení. Bude to již finále.

Obecní úřad informuje

Záměr pronájmu nemovitosti
v k.ú. Staré Lublice parc.č. 728, parc.č. 11 05
Záměr prodeje nemovitosti
v k.ú. Staré Lublice parc.č.st.1 48 a v k.ú. Kružberk parc.č. 339/1 7, 339/20
Záměr prodeje nemovitosti
v k.ú. Staré Lublice část parc.č. 61 2/1
Záměr prodeje nemovitosti
v k.ú. Staré Lublice část parc.č. 61 2/1 - nově označenou jako parc.č. 61 2/7,
parc.č. 611 /7 a st.parc.č.1 06
Upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky obce Kružberk č. 1 /2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláškou se od
1 .1 .2021 zvyšuje poplatek z 500,- Kč na 600,- Kč na osobu mající trvalý pobyt
v obci a z 500,- Kč na 600,- Kč na stavbu určenou k rekreaci. Podrobnosti jsou
uvedeny na úřední desce.
Obecní úřad ještě disponuje menší zásobou desinfekčního prostředku, který
bude vydáván zájemcům do donesené plastové láhve v množství 1 /2 l
na domácnost.
Zveřejnění rozpočtu: Střednědobý výhled rozpočtu obce Kružberk, závěrečný
účet obce Kružberk včetně rozpočtových opatření jsou v listinné podobě
k nahlédnutí na Obecním úřadě Kružberk a v elektronické podobě
na kružberských webových stránkách.
Kružberské webové stránky mají nový vzhled. Zatím se ještě upravují, avšak
informace, které mají mít, jsou na nich již k dispozici. Jejich vebová adresa
zůstává stejná: www.kruzberk.cz

JAK NA VLKY?

Kružberskému obecnímu úřadu byla
doručena Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
a jeho rozhodnutí týkající se
regulace a postupu při odchytu vlků
obecných. Vyhláška je zpracovaná
velmi podrobně, má 24 stran a je
nanejvýš nutné, aby se s ní seznámili
všichni, kteří pojali úmysl vlka odchytit,
usmrtit nebo najít jeho tělo. Je proto
žádoucí, aby se s tímto opatřením
seznámil i pan myslivec, Červená
Karkulka a důchodkyně Karkulčina
babička.
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