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Ale že to trvalo... Ovšem u občasníku to tak bývá, že je jen občas. A i když Kružberk - občas - kypí
životem, nekypí zrovna až tak divoce, jako je tomu třeba u obcí se 2000 obyvatel. Spíše tak, jak to bývá u obcí do obyvatel tří set. A to je náš případ. Takže děkujeme za shovívavost. Vaše redakční rada.

ÚNOR AŽ ČERVEN — SPOLEČENSKY
V první polovině roku se konala řada akcí, které si
vyžádaly od organizátorů spoustu práce. Mezi spolky,
které se na kulturním životě obce nejvíce podílejí, bezesporu patří místní sdružení dobrovolných hasičů.
Pozadu ale nezůstává ani kulturní komise, Radisko,
obecní zastupitelstvo nebo nováček na této scéně klub seniorů. Těm všem patří poděkování za nezištnou práci pro obec.

Tak třeba sáňkiádu
pořádala kulturní komise a kromě spousty sněhu se ji podařilo
zajistit i nádherné
počasí. Děti jezdily
na ledačem, od klasických saní a bobů,
až po plastový pytel
naplněný senem. Základem sáňkiády byl slalom, v jehož závěru se každý
závodník musel strefit mezi dvě kadibudky. Soutěž byla
zakončena slavnostním dekorováním všech dětí i některých dospělých „pravou“ zlatou kružberskou olympijskou medailí.
Dětský maškarní ples pod vedením hasičů zpestřil
program klauna Prcka Pepina. Takovou legraci Růžový
dvůr dlouho nezažil a Prcek se stal doslova miláčkem
dětí. Dobře se bavili nejen ony, ale i přítomní dospěláci.
Předvelikonoční setkání bylo nádhernou výstavkou
velikonočních symbolů a výrobků. Zejména kružberské
ženy se pochlubily skutečnými skvosty. Pan Gebauer z
Nových Lublic a pan Kučák předvedli pletení opravdu
přepychových tatarů. Proutí iniciativně opatřil Láďa Černín. Lída Ježová zase naučila přítomné děti zdobit kraslice barevným voskem. Nechybělo ani poučné vyprávění o původu velikonočních zvyků. Účast na akci, která
se konala ve škole, byla překvapivě vysoká. Pozitivním
zjištěním také je, že ne všechny zajímavé akce se musí
uskutečnit v restauraci.
Hasičský bál měl tradičně velmi dobrou úroveň a bylo
vidět, že jeho organizaci hasiči rozhodně nepodcenili.
Bohužel je to zatím jediná jistota v kružberské plesové
sezóně.

Zato slet čarodějnic, i přes péči, kterou jeho přípravě
organizátorky věnovaly, degradoval slabý zájem občanů. Určitě máme zájem na tom, aby se tato tradice
zachovala a tak se příští rok budeme muset zamyslet,
proč to letos moc nevyšlo.
Den matek proběhl v příjemné sousedské atmosféře.
Naše maminky přišly potěšit svým tanečním vystoupením žákyně ZUŠ Vítkov. Na harmoniku bravurně zahrál pan Jiří Slavík, zootechnik AG Kružberk a na
housle jej doprovázela jeho dcera Pavla s repertoárem
populárních písniček.
Smažení vajec se má správně odehrávat na Svatého
ducha, přestože nikdo neví proč. Tato tradice se v
Kružberku dlouho neudržovala. Bohužel se konala v
době, kdy se hrálo důležité hokejové utkání mistrovství
světa a to se určitě promítlo do účasti. Přesto ale díky
hezkému počasí a nápaditosti organizačního týmu
dopadlo výborně. Vyznačovalo se příjemnou atmosférou a sousedskou pohodou. Smažení se odehrálo ve
stále krásnějším prostředí Na váze. Dobrá zpráva je,
že se tento majetek obce stále více využívá a prostředky do proměny váhy na areál odpočinku tak nepřišly vniveč.
.Dětský den.
Právě
jemu
patřil začátek
června. Také
tentokrát organizaci
drželi
pevně v rukou
kružberští hasiči. Dopadlo to
výborně a to
nejen díky nádhernému počasí. Obec zaplatila dětem vystoupení Prcka Pepina a
dárkové balíčky.
O ostatní se postarali hasiči. Třeba obrovská
Nafukovací klouzačka neměla chybu! Za Prckem, skákacím hradem, střelnicí, kolem štěstí a psovody, přišly
i děti z jiných obcí. Dospělí si zase pochutnali na grilovaných pochoutkách, makrelách a bramboráku. Hasiči
tedy opět na jedničku.

Možnost zasílání zpráv o dění v obci
V prvním čísle našeho občasníku jsme vám nabídli možnost podávání aktuálních a zejména naléhavých informací prostřednictvím SMS zpráv. Do dnešního dne se zaregistrovalo pouze 31 zájemců. Ti se tak dozvěděli o
konání
obecních
akcí
nebo
plánovaných
odstávkách
proudu
či
místního
vodovodu.
Nová služba je určitě praktická a už se dobře osvědčuje. Proto nabídka všem našim občanům trvá. V případě
zájmu doručte na obecní úřad písemně nebo e-mailem potřebné údaje, tj. jméno, příjmení a číslo mobilního
telefonu.
Nezapomeňte
uvést,
že
souhlasíte
se
zasíláním
zpráv
obecního
úřadu.
Rádi bychom zdůraznili, že vás obec nemíní obtěžovat zbytečnostmi. Ale na druhé straně si asi všichni uvědomujeme, že rychlá informace má mnohdy velikou cenu.

Další rozšíření Čermákovy naučné stezky
Poslední květnový víkend bylo u nedostavěné Weisshuhnovy rozhledny pěkně živo. Spolek Za rozvoj Kružberka
se v její těsné blízkosti pustil do stavby altánku, který se
stal součástí Čermákovy stezky.

majitelům zůstává viset otazník. Protože zástupci majitelů tvrdí, že nemají k tomuto
podnikateli žádný vztah a jeho záměry neznají, lze vyvodit, že skutečné úmysly člověka, který stojí za oněmi www stránkami, jsou
zdvořile řečeno, velmi podezřelé.
V červnu se v rekreačním středisku konalo

Rozhled jako z rozhledny tam sice ještě není, ale i tak je
odsud vidět Nízký i Hrubý Jeseník, Slunečná, Praděd nebo Roudný. Na opačné straně se zase otevírá kouzelný
pohled do širokého údolí Moravice, na jehož jižní straně
leží Staré Těchanovice. Vysoko nad údolím Moravice tak
mají turisté další místo, které stojí za to navštívit. Určitě
není nic příjemnějšího, než tady na chvíli posedět a odpočinout si. Ostatně právě k tomu má altánek sloužit.

Kolem rekreačního střediska Nové hutě je opět rušno
Kolem bývalého rekreačního střediska se opět děje
něco podivného. V dubnu dorazil na obec e-mail, ve
kterém neznámý pisatel nabízel v areálu ubytování
pro seniory. Podrobnější informace o obsahu těchto
podivného internetového sdělení lze naleézt na adrese www.modra laguna-kruzberk.cz.
Autor stánek slibuje nejen ubytování, ale i koupání
v bazénu, nádhernou přírodu, tenisový kurt, bar,
rehabilitaci a masáže. To vše již od letošního června. Obecní úřad v této souvislosti oslovil v únoru
jistý podnikatel, který, jak už dnes víme, stojí za
zmíněnými internetovými stránkami. V telefonickém
rozhovoru s tímto záměrem stručně seznámil starostu a sjednal si s ním osobní schůzku. Na tu však
nedorazil. Přitom nad jeho vztahem ke skutečným

jednání za účasti údajných zástupců majitelů
objektu, pracovnice sociálního odboru MěÚ
Vítkov, starosty a místostarosty Kružberku.
Z tohoto jednání jednoznačně vyplynulo, že
majitelé nemají zájem vytvořit v objektu domov pro seniory. Na druhé straně však tito
lidé se kterými bylo hovořeno formálními
majiteli nejsou. Prohlašují, že jsou jen jejich
zástupci.
Obecní úřad zjistil, že podle údajů katastrálního úřadu jsou oba objekty rekreačního
střediska Nová huť v současné době v exekuci pro zadluženost jednoho ze skutečných
majitelů.
Je tedy žádoucí, aby případní zájemci o bydlení v tomto neexistujícím penzionu byli správně
informováni a na nabídku www stránek Modrá
laguna nereagovali. Není totiž jasné, co zmíněný podnikatel svým jednáním vlastně sleduje. Snad vše objasní na veřejné schůzi zastupitelstva 26. června, na kterou se slíbil
dostavit a objasnit své úmysly.
Vedení obce se domnívá, že za případnou
snahou vytvořit v areálu bývalého rekreačního střediska sociální bydlení, je hlavně prolomení stavební uzávěry, kterou obec již dříve vyhlásila v podobné souvislosti. Lze také
předpokládat, že ani v tomto případě vedení
obce nebude souhlasit se změnou účelu užívání stavby a že by zastupitelé rovněž nepovolili ani změnu územního plánu, který počítá
s využitím areálu pouze pro rekreační účely.

naše rozhodnutí
s pochopením.

Od

1.
května
přijala obec do
zaměstnání na veřejně prospěšné práce 3 ženy
a 2 muže. Zatím se zdá, že
měl obecní úřad při jejich výběru šťastnou ruku.
Teplého počasí využili zaměstnanci obce k opravě obrubníků. Správa silnic provedla následně opravu vozovky v tomto
úseku. Postupně dojde i
k opravám nerovné dlažby.
Na svém 4. zasedání 13. května
schválilo zastupitelstvo obce
zhotovitele pro II. etapu obnovy tepelné soustavy v budově
bývalé školy. Zakázku získala
firma Jiří Kunc z Otic, která
přišla do soutěže s nejnižší
nabídkou 313 685 Kč bez
DPH. Rekonstrukce byla ukončena v předstihu 16. června.
Škola bude ještě vyžadovat
hodně oprav tak, aby mohla
sloužit co nejlépe veřejnosti.
Chystá se výměna oken, zateplení budovy, úpravy vnitřních prostor nebo proměna
tělocvičny na společenský sál.
Je to ale dlouhodobý úkol, protože i přes snahu získat co
nejvíce dotací, jsou prostředky
obce omezené.
Kontejnery od „Motýlka“ se přemístily na točnu u autobusové
zastávky. Do kontejnerů lidé
stále házeli domovní odpad,
včetně elektrických spotřebičů,
skla, papíru, plastů a nebezpečného odpadu. Máme zájem
odpad třídit, ale nejsme schopni pro naši malou obec zajistit
nádoby pro třídění odpadu na
všechna místa. Proto můžete
odpad sypat do kontejnerů na
točně nebo u Růžového dvora.
Věříme, že chalupáři přijmou

Od 30. června musíme stáhnout
kontejner na odpad
z chatoviště směrem
k přehradě. Ve směru na toto
chatoviště se uvolnila část
krajnice a proto hrozí nebezpečí havárie kuka vozu a obecně
všech vozidel nad 3,5 tuny.
V konečné fázi se nachází příprava projektové dokumentace
pro rekonstrukci schodů
v serpentinách. Po zpracování
projektu vám podáme podrobnější informace.
V průběhu měsíce dubna se těžilo obecní dřevo v lese nad
Moravicí za Motýlkem. Prodej
dřeva proběhl poprvé v aukci,
do které se přihlásilo pět zájemců. Dřevo odkoupil p. Holubec, jehož cenová nabídka
byla ze všech nejvyšší.
Došlo ke změnám v obsahu a
zejména vzhledu webových
stránek obce. Starým byla vyčítána zejména jistá pochmurnost a tak jsou nové stránky
výrazně optimističtější. Věříme, že se vám budou líbit a
současně vám umožní lépe se
orientovat ve zveřejňovaných
informacích.
Připravujeme opravu můstku přes
místní potok mezi Honusovými
a Pechovými. Oprava by se
měla uskutečnit v průběhu
letních měsíců.
Znovu žádáme občany Kružberku, chalupáře a rekreanty, aby
v maximální míře třídili odpad.
Je to nejen šetrné k našemu
životnímu prostředí, ale také
pro obec a tím i pro občany a
chalupáře levnější. Za to, co
vytřídíme (plasty, sklo, papír)
nemusíme platit a tak jsme
schopni ovlivnit výší ročního
poplatku na občana (chalupu)
za rok. Navíc od července pro
vás otevřeme v dolní stodole
(naproti obchodu p. Vinklera)
sběrný dvůr. Dovézt sem mů-

žete objemný odpad, elektrozařízení vyřazená
z domácnosti, železo a nebezpečný odpad. Sběrný dvůr
bude otevřen pro občany a
chalupáře Kružberku každou
první sobotu v měsíci od 9 do
11 hod.
Topná sezóna sice skončila, ale
přichází období, kdy se snažíme využít nabízených slev
uhelných skladů a předzásobujeme se topivem pro sezonu
příští. V této souvislosti upozorňujeme všechny občany, že
jsou povinni dodržovat platné
zákonné normy týkající se
ochrany ovzduší. Jedná se
zejména o zákon č. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší. Podle
§ 23, odst. 1), písm. f) se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje
znečištění spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji
energetické hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly nebo proplástky. Podle odstavce 2)
uvedeného paragrafu mu může být za tento přestupek udělena pokuta do 50 000 Kč.
Samozřejmě je stav takový
jaký je. Na plynofikaci si obec
ještě dlouho počká. A vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ceny
plynu, těžko se bude plyn v
naší obci prosazovat. Je tu
však již delší dobu kvalitní řešení tohoto problému cestou
ekologických automatických
kotlů. Mějte na zřeteli, že až 40
procent tepelného obsahu méně kvalitního, ale i více kvalitního paliva uteče vinou zastaralého kotle komínem. A navíc
otravuje sousedy! Takže dotace, které se stále ještě na nákup ekologického kotle poskytují, dávají možnost i
méně
movitým
občanům
tento problém elegantně
vyřešit.

Léto je tady a začnou dlouho očekávané prázdniny.
Spolu s nimi přicházejí i tradiční letní akce.
25. července se bude v restauraci Růžový dvůr konat Myslivecký den. Program a bohaté pohoštění organizátoři zajistí, a
tak věříme, že si najdete čas a přijdete se podívat. Ve spolupráci s místními spolky se již plánuje Den obce, který proběhne v sobotu 22. srpna. Akce se bude konat na hřišti a organizátoři připravují řadu překvapení jak pro děti, tak pro dospělé.

Obec Kružberk vyhlašuje fotgrafickou soutěž na téma "Kružberk okem objektivu"

„Novinkou na akcích bude velký stan se stoly a lavičkami. Nakoupili jsme tzv. pivní sety, které se lehce složí a nemusíme
se tak bát špatného počasí,“ přibližuje pozadí akce starosta
Vratislav Rýznar, který považuje společenský život v obci za
velmi důležitý. „Plánů máme hodně, ale nejde všechno najednou. V příštím roce bychom rádi dokoupili kvalitní aparaturu na
ozvučení a taky zvažujeme konání obecního plesu,“ prozrazuje starosta. “Trochu mě mrzí, že zatím na akce nechodí více

lidí, ale věřím, že se to
postupně zlepší. Všechny proto srdečně zvu na
obecní den, který jsme
letos pojali velmi netradičně. Více ale zatím
prozrazovat nebudu,“ dodává s úsměvem.
Bližší informace k oběma akcím naleznete na stránkách obce a na plakátech na vývěsních místech.



Příjem soutěžních fotografií
E-mailem na adresu obec@kruzberk.cz
s uvedením jména, adresy autora a kontaktního telefonu nebo osobně na digitálním nosiči
na obecním úřadě.

Uzávěrka soutěže
10. listopadu 2015


Hodnocení snímků
O pořadí soutěžních snímků rozhodne
3 členná komise. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne v prosinci 2015. Autoři tři nejlepších fotografií budou oceněni.


Prezentace fotografií
Soutěžní fotografie budou průběžně zveřejňovány na obecních stránkách www.kruzberk.cz,
(do termínu vyhlášení vítězů bez uvedení autora). Vybrané práce se použijí k výzdobě váhy,
školy a obecního úřadu.

Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit
Autorská práva
pouze s vlastními fotografiemi, které se vzta- 
hují ke Kružberku, kružberským zajímavos- Soutěžící přihlášením do soutěže souhlasí
s bezplatným použitím všech soutěžních fotografií
tem, společenským událostem, lidem, apod.
k propagaci obce.



Technické požadavky na fotografie
počet zaslaných soutěžních fotografií je max. 5 kusů,
každá fotografie musí mít název, fotografie je možné
zasílat do soutěže pouze v datové podobě. Minimální
velikost obrázku = 1,5 Mpx. Maximální velikost souboru = 4 MB

