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V

ážení spoluobčané, nechce se tomu věřit, ale Kružberský občasník již čtyři léta přináší
zprávy a informace o dění v naší obci. V letošním roce poprvé ve volebním období zastupitelstva
zvoleného v roce 201 8. I jeho vztah k vydávání nepravidelných Kružberských občasníků je kladný.
Zastupitelé slíbili jej podporovat a vydávat i nadále. Redakce našeho občasníku si přeje úspěšnou
spolupráci nejen se zástupci obce ale i přímo s vámi, našimi občany a příznivci.

ORKÁN EBERHARD

Orkán z neděle 10. 3. 2019 na pondělí 11. 3. pustošil Česko. Na Sněžce
měl vítr v nárazech přes 200 kilometrů v hodině a pojišťovny
evidovaly tisíce škod celkově za 150 milionů Kč. Nejčastěji šlo
o zdevastované střechy, spadlé stromy na domy, auta a kůlny, popadané
ploty a rozbité skleníky. Společnost ČEZ rozšířila vyhlášenou kalamitu
na celé své distribuční území, tedy deset krajů. Bez proudu bylo 320
tisíc jejich odběratelů a následující den jich bez elektřiny zůstávalo
ještě na 142 tisíc. Lesy české republiky hlásily přibližně 1 milion
kubíků kalamitního dřeva. Ačkoli naše obec nevykazuje žádné větší
škody, nějaké problémy přece jen byly. V noci z neděle na pondělí byla
naše obec potmě. Několik starých jedlí a smrků v obecních lesích
vichřice strhla, jedna z jedlí zničila část cvičebního prvku
na Čermákově stezce v místech bývalé Weisshuhnovy rozhledny.
Mléčná farma musela kvůli výpadku elektřiny odložit ranní dojení.
Obraz zkázy však poskytoval pohled na cestu z Kružberku do Nových
Lublic. Zde vichřice vyvrátila desítky stromů, převážně vzrostlých
smrků. Počet stromů v aleji do Nových Lublic se také zmenšil o starý
buk. Jeho pád odhalil, že tyto staré stromy jsou ve velmi špatném
stavu.

Územní plán

Nový územní plán, který se pro obec
připravuje již od roku 2011 , se blíží
konečně
ke
svému
dokončení.
Posledního veřejného projednávání
Územního plánu obce Kružberk se
občané a zástupci vedení obce mohli
zúčastnit 11 . 2. 201 9. V budově kulturního
střediska se projednávaly pouze konečné
námitky. Za garanty územního plánu byla
přítomná Ing. Oršová z Odboru výstavby,
územního plánování a životního prostředí
z Vítkova a zpracovatel územního plánu
Ing. arch. Haluza. K novému územnímu
plánu se ještě vyjádří dotčené
orgány a instituce. Nový územní plán
nahradí dosud platný a zruší stavební
uzávěru. Předpokládaný termín jeho
platnosti a zveřejnění je květen 201 9.
Územní plán bude součástí úřední desky
v elektronické podobě a bude trvale
k nahlédnutí na internetových stránkách
obce.

Závěr roku 2018
Konec roku 201 8 byl v naší obci
provázen tradičními společenskými
událostmi. Mikulášská nadílka, adventní
společenské akce, večer s kružberskými
seniory. Adventní večer byl zpestřen
vystoupením dětí a několika odvážnějších dospělých divadelní "Scénkou
z nebe". Představení přilákalo tolik
publika, že společenský sál byl zcela
zaplněn. Samotná scénka byla velmi
milá a snad dala podnět k tomu,
aby s podobnými akcemi kulturní komise
pokračovala. Na ostatních akcích však byla zarážející nízká účast, svědčící o upadajícím zájmu
našich občanů o podobné společné akce. Neslavně dopadlo pokračování "Štěpánské naháňky".
Myslivci Velkého sedla tradiční Štěpánskou zábavu tentokrát zcela vypustili.
baterie, léčiva, některé chemické látky jako
barvy, rozpouštědla, oleje, zbytky domácí
chemie a další předměty, se kterými denně
přicházíme do styku a kterých se občané již
chtějí zbavit  třeba
vysloužilá televize
nebo lednička.
Tyto odpady musí pracovníci sběrného dvora
odmítnout. Na klasickou otázku "kam te
dy s nimi?" odpovídá starostka obce: "Obec
Kružberk bude zajišťovat svoz nebezpečných
odpadů 2x ročně. Tak tomu bylo dří
ve a jsme nuceni se k této praxi vrátit. Ob
čané budou včas o termínech i místech
převzetí informováni. Žádám je proto,
aby s jejich likvidací počkali až na tyto ter
míny. Pokud však nemohou čekat, je možné
tyto odpady kdykoli odvézt do sběrny Tech
nických služeb města Vítkova."

Upozorňujeme naše občany, že využívání
sběrného dvoru má výrazné omezení. Obec
nadále nesmí přijímat nebezpečné odpady,
jak to ukládá zákon o odpadech, protože náš
sběrný dvůr nesplňuje
požadavky na jejich při
jímání.
Kdy je odpad nebezpečný? Odpad se hodno
tí jako nebezpečný, jestliže je překročeno
alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebez
pečné vlastnosti odpadů během jejich od
straňování: výbušnost, oxidace, hořlavost,
dráždivost, toxicita, karcinogenita, radioak
tivita, žíravost, infekčnost, tendence uvol
ňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve
styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami,
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do
životního prostředí.
Nebezpečným odpadem se stávají například
zářivky, baterie (např. niklkadmiové), auto

Omezení ve sběrném dvoře

Hospodaření s odpady

Odvoz odpadů dlouhodobě zajišťují TS Města Vítkova.
V uplynulém roce občané Kružberka včetně chalupářů a četných turistů vyprodukovali 106 t směsného odpadu, 9 t velkoobjemového odpadu, 0,5 t papíru, 4,5 t
plastových odpadů a 7,5 t skla. Dále bylo odvezeno 68
televizorů, 18 praček, 16 lednic a mrazáků a další
drobný elektroodpad. Celkové náklady za likvidaci odpadů činily 309 tis. Kč. Na druhou stranu obec na úhradu nákladů vybrala od občanů a chalupářů 151 tis. Kč
formou paušálních poplatků a 42 tis. Kč získala od EKO
– KOMU za třídění odpadů. Z obecního rozpočtu proto
obec na celkové pokrytí nákladů uhradila pouze 116 tis.
Kč. (V. Březovják)

Zkušení vodáci, dobrodruzi, rodiny s dětmi,
školy, prostě ti, kteří mají rádi vodáckou

Kdy otevřeme Moravici?

St
ra

turistiku se vším půvabem, kterou nám
nabízí, se sejdou ve dnech 1 3. - 1 4. dubna
na startu při otevírání řeky. To pravé místo je
již dlouhodobě hřiště v Kružberku. Zde
začíná 38 km dlouhá pouť, končící v Brance
u Opavy. Ti, kteří už splutí Moravice někdy
absolvovali, potvrdí, že jde o nevšední
zážitek a nádherně prožité dva dny.
Převážná část plavby vede překrásným
prostředím chráněné krajinné oblasti Moravice. Na značné části trasy tedy neuvidíme lidské příbytky - jen
okolní malebnou přírodu. Další sjíždění Moravice se připravuje na 1 8. a 1 9. května.
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Nejbližší akce, které pořádají
naši hasiči

Stavění máje

27. 4. 2019 ve 14.00 hod.
ve spojení se sletem čarodějnic.

Svátek našeho patrona

sv. Floriána
oslavíme 5. 5. 2019, zahájení v
9:00 - 10:00 hod.
Bližší informace budou
na plakátech.

Den dětí a kácení máje

bude 8. 6. 2019 ve 14.00 hod.

Rozvaliny domu č. 23 na katastru Starých Lublic již
mají známého majitele. Majitelkou, která je už obci
známá, je dědička po paní Věntřákové, kterou nebylo možno dohledat a která již několik let nežije.
Naposledy obýval dům p. Štefanko, po jehož smrti
se objekt postupně obracel v ruinu. Dědička po
paní Věntřákové má jako majitelka povinnost nebezpečnou stavbu odstranit nebo alespoň eliminovat nebezpečí, které ruina představuje hlavně
pro děti. Vlastník je po této stránce za stav objektu
plně zodpovědný. Také občané poukazují již řadu
let na skutečnost, že dům č. 23 kazí vzhled naší
obce. Žalostný pohled na zbořeniště nevylepšila
ani tabulka informující o tom, že se jedná o soukromý pozemek. Obec s novou majitelkou komunikuje,
v posledním dopise sdělila, že má zájem objekt
prodat.

S

kvělý pomocník, podle kterého zjistíme, zda se při pracích nebo projektech na našich parcelách nedostaneme do konfliktu se stávajícím vedením elektřiny nebo vedením telekomunikačního zařízení, je nově na stránkách naší obce.
(www.kruzberk.cz ) Tuto zajímavou mapovou aplikaci najdete v levém sloupci pod "Fotogalerií". Po rozkliknutí se zobrazí

mapa obce a nabídka v pravém horním rohu: Vše potřebné k inženýrským sítím tak například najdeme po otevření volby
"Vrstvy". (Zde ještě přibude mapka průběhu vodovodního řadu.) Aplikace však toho nabízí mnohem více. Máte-li možnost přístupu na internet a jmenovitě na stránky obce, vřele doporučujeme blíže se s touto aplikací seznámit.

Třetí kolo kotlíkových dotací

Třetí kolo kotlíkových dotací je za dveřmi. Důvody, proč se vypisují jsou zřejmé. Životní prostředí
je mimo jiné ovlivňované i tím, jakým způsobem
získáváme teplo pro naše domovy. Cílem dotace
je tedy snížení nebezpečných a obtěžujících emisí
z našich lokálních topenišť. Dotace vypisuje Ministerstvo životního prostředí a zprostředkuje je Státní fond životního prostředí. Dotace budou
vyhlášeny 1 0. 4. 201 9, žádosti budou přijímány
1 3. 5. 201 9 od 1 0:00 hodin do 30. 9. 2020, nebo
do naplnění počtu 1 0 000 žádostí. Celkový objem
dotací pro MS kraj bude 500 000 000 Kč, může
však být ještě dodatečně navýšen.
Jakým způsobem můžete podat žádost o kotlíkovou dotaci?
Žádost o dotaci vyplníte elektronicky na těchto
webových stránkách: https://lokalni-topeniste.msk.cz/ (formulář na nich bude dostupný v momentě vyhlášení 3. kola kotlíkových dotací)
na úvodní straně. Žádost vyplníte a elektronicky
odešlete. Tuto žádost následně vytisknete a spolu s přílohami doručíte (buď osobně nebo
poštou) na adresu Krajského úřadu v Ostravě.
Přílohy se do aplikace nenahrávají, pouze se přiloží k tištěné verzi, kterou doručíte do 1 0 dnů od
elektronického podání.

Přílohy:
Žádost o poskytnutí dotace

- Doklad o vedení bankovního účtu na jméno
žadatele (kdo nemá, musí si jej pro tuto dotaci
zřídit)
- Doklad o kontrole technického stavu, ze kterého je zřejmé, že se jedná o výměnu kotle
I.nebo II. emisní třídy
- Fotodokumentace stávajícího kotle
- Písemné souhlasy

Předmětem dotační podpory je:

- výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5

za:

- kotel na biomasu – automatický, s ručním
přikládáním,
- plynový kondenzační kotel
- tepelné čerpadlo
Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla
zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném SFŽP ( Státního fondu pro životní prostředí) pro 3. výzvu kotlíkových dotací.
Rodinný dům může být vytápěn dvěma zdroji
tepla – nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního zdroje.
Původní kotel musí/musel být v provozu před
realizací výměny.
Původní kotel musí být znehodnocen a ekologicky zlikvidován.

Způsobilé výdaje:

- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu
spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,
- stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného
bojleru
- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů,
ovšem pouze v období do uvedení nového zdroje
tepla do trvalého provozu,
- náklady na projektovou dokumentaci, tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

domu povinni si nechat zpracovat do konce roku
201 6). Pokud tento doklad nemáte, necháte jej vy- kotle výhradně na uhlí
stavit nyní. Můžete jej doložit i s aktuálním datem.
- kombinovaného kotle na uhlí/biomasu
- Pokud by žadatel nepodal žádost sám, ale ne- neumožní výměnu stávajícího kotle, který byl
chal si ji zpracovat nějakou firmou, tyto výdaje by
v minulosti, nejdříve od 1 . 1 . 2009 podpořen
z programu Zelená úsporám, Nová zelená úspo- musel žadatel zaplatit z vlastních zdrojů.
- Žadatel musí měnit původní kotel na tuhá parám nebo ze společných programů na výměnu
liva
s ručním přikládáním (maximálně 1 . nebo 2.
kotlů realizovaných MŽP a krajem.
emisní třídy, ne lepší!) za ekologický zdroj vytápění:
původní zdroj nesmí být:
kotel na biomasu (automatický s ručním přiklá- starý plynový kotel (vždy musí dojít k výměně
dáním), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenstarého kotle na tuhá paliva s ručním
zační kotel.
přikládáním)
- V případě, že je výměna kotle realizována v ob- kamna
ci, která byla Střednědobou strategií ochrany
- kotel s automatickým přikládáním paliva
ovzduší označena jako prioritní území, bude výše
Výše podpory:
podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 75 % ze
spadajících do tohoto bonusu je zveřejněn
způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
- KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání) 80 % ze na stránkách www.opzp.cz, případně zde:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/. Kružberk mezi ně
způsobilých výdajů, max. 1 00.000,- Kč
patří!
- KOTEL NA BIOMASU (automatický) 80 % ze
- S novým kotlem můžete pořídit i novou otopnou
způsobilých výdajů, max. 1 20.000,- Kč
- TEPELNÉ ČERPADLO 80 % ze způsobilých vý- soustavu. To lze zařadit do uznatelných výdajů kotlíkové dotace. Dotace platí i na vyvložkování komídajů, max. 1 20.000,- Kč
nu. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout
Navýšení pro prioritní území: 7.500,-Kč
v podstatě všechny náklady souvisejí s uvedením
Navýšení o příspěvek kraje: 7.500,-Kč
nového kotle do řádného provozu.
- Projekt však zpracovaný mít nemusíte. ProjekPoznámky:
tová
dokumentace není podmínkou poskytnutí pod- Vřele doporučujeme zaslat elektronickou žádost
ihned 1 3. 5. 201 9, vzápětí po zveřejnění formuláře pory. U komplexnějších rekonstrukcí otopné
soustavy se ale doporučuje projekt zpracovat.
žádosti (od 1 0:00 hodin) a po jejím vyplnění. Ze
zkušeností víme, že objem všech žádostí se naplní Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.
- Jak vás tedy legislativa motivuje k výměně kotle:
řádově v několika minutách.
- Musíte prokázat, že měněný kotel nesplňuje 3. - Od 1 . 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle
5. emisní třídu. Dotace jsou určeny pouze na výmě- 1 a 2. emisní třídy.
- Obec zajistí pro žadatele kotlíkového specialistu,
nu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
bližší
informace a konkrétní dotazy budou zájem(1 . a 2. emisní třída). Žadatelé budou povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu cům zodpovězeny na schůzce, kterou obec pro žadatele zorganizuje.
kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé
kotlů na tuhá paliva o příkonu 1 0 - 300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění

Dotace vám neumožní pořízení:

Zahraniční školáci v Kružberku
ku o hospodaření s poV rámci projektu Erasmus
strávilo dne 26. 2. 201 9 dvaadvacet dětí z pěti ze- vrchovými vodami v našem povodí Odry.
Specialistky povodí Odry s. p. - Ing. Hana
mí jeden den v Kružberku. Tematicky je projekt
Erasmus zaměřen na hospodaření s vodou, vodní Polachová a Ing. Kateřina Fochtová na malé
stavby a problémy, které má svět s vodními zdroji. přednášce v Davidově mlýně přiblížily dětem techJe směrován hlavně k rozšíření znalostí dětí k této nologie ochrany vod a vodního hospodářství, které
má tento státní podnik na starosti. Bezprocelosvětové problematice. Děti z Chorvatska,
Španělska, Litvy, Portugalska a italské Sardinie si středně pod přehradou dětem fundovaně přiblížil
údaje o Kružberské přehradě i o problémech, kteprohlédly Kružberskou přehradu a mohly uvidět
i to, co běžný návštěvník nevidí - útroby přehrady. ré s sebou nese její provoz, Honza Ihnát. Aktivity
Než však k tomu došlo, absolvovaly děti přednáš- projektu jsou hrazeny z prostředků

Evropské unie. Týdenní pobyt školáků v ČR je však součástí širšího projektu W.A.T.E.R in other ways voda jinak.

Výsledek výběrového řízení
Do výběrového řízení vyhlášeného na obnovu hřbitova a hřbitovní zdi se
z pěti obeslaných firem přihlásily dvě firmy:
Stako Kozák s.r.o. s nabídkovou cenou 389 420,- Kč
vč. DPH
a
VZS Rychtář Březová s nabídkovou cenou 414 439,- Kč.

vč. DPH

Hodnotící komise vyhodnotila
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče
Stako Kozák s.r.o. Litultovice 258.
Zastupitelstvo obce
schvaluje firmu Stako Kozák s.r.o., 747 55 Litultovice 258, k realizaci
zakázky „Obnova hřbitova a hřbitovní zdi v obci
Kružberk“ za nabídkovou cenu
389 420,- Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
s touto firmou. Na opravy
byla v červnu 2018 přiznána
dotace ve výši 248 947,- Kč.

Manželé Martínkovi z Melče očistili
na hřbitově kříž, umístěný v centrální části hřbitova. Obec jim tímto
děkuje.

Ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo výjimku ze stavební uzávěry pro
„rekonstrukci propustku ev.č. 44328 za obcí Kružberk, k.ú. Staré Lublice", o kterou žádá firma Lesprojekt Krnov. Firma zpracovává dokumentaci pro tuto rekonstrukci. Realizovat
rekonstrukci bude investor - Správa silnic Moravskoslezského
kraje.
Doposud probíhal sběr nebezpečného odpadu ve sběrném
dvoře. Obec ale nemá oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady. Pokud by se v tom mělo pokračovat, bylo by nutné
provést nákladné úpravy skladu a zajistit osobu s odbornou
způsobilostí.
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1 /201 9, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kružberk.
Obci Kružberk byla doručena žádost na odprodej pozemku
parc. č. 503/2 v katastru Kružberk. Žadatel již dlouhodobě tento
pozemek užívá a tento pozemek nemá pro obec výhledově
žádné využití. Navrhuje se proto prodej tohoto pozemku.
Byla doručena žádost na odprodej části pozemku parc. č.
559/24 o výměře cca 90 m2 v k.ú.Kružberk. Jedná se o část
parcely na chatovišti za Motýlkem, která je pro obec nevyužitelná.
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pro prodej
parc. č.503/2 v k.ú. Kružberk a prodej části parcely č. 559/24
v k.ú. Kružberk o výměře cca 90 m2. Výměra bude upřesněna
geometrickým plánem.

ARO dosloužilo!

Obec Kružberk vyhlásila v měsíci prosinci 201 8 záměr
na prodej vyřazeného vozidla ARO, které v minulosti využívala
jednotka dobrovolných hasičů obce. Byly podány dvě nabídky:
nižší ve výši 3902,- Kč, vyšší nabídku na částku 8 1 00,- Kč podal p. Hujdič. Předkládá se schválení kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji vozidla ARO, SPZ OPL
3957 za cenu 8 1 00,- Kč p. Peteru Hujdičovi, Nové Lublice č. 62.
Kupní smlouvu schválilo.

