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ROZHOVOR SE STAROSTKOU

Paní starostko, uplynul první rok vaší činnosti
v čele nově zvoleného obecního zastupitelstva a v čele naší obce. Jak byste tento první
rok zhodnotila?

První rok ve funkci starostky byl pro mne dost náročný.
Agenda, kterou musí obecní úřad řídit, je velmi obsáhlá a musela jsem se seznámit se základními pravidly
fungování úřadu, se způsobem jednání zastupitelstva, se
svými pravomocemi a povinnostmi. I když jsme malá
obec, musíme plnit všechny agendy stejně, jako obce s rozsáhlým administrativním aparátem.
Z investičních akcí byla provedena oprava márnice a části hřbitovní zdi, kterou připravovalo už předchozí vedení obce. V letošním a následujícím roce budeme
v opravě hřbitovní zdi pokračovat.
Další projekty nebyly ještě beze zbytku připraveny, takže
jsme zatím nemohli žádat o dotace, vyhlášené MMR, MS
krajem a MŽP.
Zaměřili jsme se také na prověření způsobu nakládání s obecním majetkem, zejména s jeho pozemky. Dořešili jsme některé pronájmy a pachty u obecních parcel,
které užívaly soukromé osoby. Obec odkoupila pozemky
pod částí místní komunikace u Růžového dvora. V tomto
trendu budeme pokračovat i nadále.
Co vás v tomto roce nemile překvapilo a co připravujete do dalšího období?

Přestože to zvenčí vypadá jednoduše, povinností, které
na nás klade legislativa, je mnoho. Zatěžuje
mne a hlavně zaměstnankyni úřadu spousta někdy i nesmyslných požadavků a povinností. Řada z nich se týká
spíše velkých obcí a měst. Přesto jsou vyžadovány i po
našem úřadu.
Nemile mne překvapila složitost žádostí o dotace. Mnohdy je nejsme schopni sami zpracovat a musíme proto
spolupracovat s externími firmami.
Složitost a zdlouhavost této fáze příprav a vlastní
schvalování výrazně oddaluje realizaci akcí.
Pokud nejsou připraveny všechny projekty a stavební povolení, není možné o dotace žádat. I v letošním roce se
pokračuje v zajištění stavebního povolení na opravu
cesty na přehradu, kde musela být upravena projektová

dokumentace dle požadavků silničního úřadu. Nyní již
čekáme jen na vydání stavebního povolení.
Zadali jsme zpracování několika dalších projektů, o kterých jsem informovala na veřejném jednání zastupitelstva obce: Jedná se zejména o projekt na rekonstrukci
bývalé školy, kde bude přemístěn obecní úřad. Musí být
rekonstruováno sociální zařízení a vybudováno zázemí
pro zaměstnance a pracovníky pro veřejně prospěšné
práce.
Dále je zadán projekt na opravu hasičské zbrojnice. Statický posudek zde vyhodnotil stav věže jako havarijní.
V rámci oprav by měla být postavena nová věž, provedena rekonstrukce elektroinstalace v části garáže a zajištěno obvodové zdivo v části, které má nedostatečné
základy. U zdiva se již objevují praskliny.
Pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu je zpracováván projekt na vybudování parkoviště u hřbitova.
U budovy bývalé školy připravujeme parkoviště pro odstavení vozidel při pořádání společenských akcí. V rámci
ochrany životního prostředí jsme zde zadali zpracování
projektu na čistírnu odpadních vod. Jímka, která je
v současné době využívána, se nachází na soukromém
pozemku a je v havarijním stavu. Odborem výstavby
jsme byli upozorněni, že rekonstrukce budovy nebude
povolena bez napojení na novou jímku nebo čistírnu.
Máme již zpracován projekt na doplnění zeleně v obci.
Budou vysázeny nejen okrasné dřeviny a stromy, ale
rovněž stromy ovocné. Věřím, že se do výsadby podaří
zapojit i naše občany.
Zajistit vhodné projektanty za přijatelných cenových
podmínek bylo docela náročné, přesto se nám to podařilo. Realizace výše uvedených akcí zřejmě přesáhne
jedno volební období. Není je možné zcela realizovat
z finančních prostředků obce a musíme proto vyhledávat
vhodné dotační tituly. Část bychom chtěli financovat
z kotlíkových dotací. Projekty budou ale připraveny a po
zajištění finančních zdrojů je bude možné také realizovat.
S jakými úkoly se v krátkodobém i dlouhodobém měřítku musí vedení obce vypořádat?

Velkým úkolem pro vedení obce je zastavení úbytku
obyvatel.

pokračování z první strany

Počet obyvatel v_jednotlivých letech klesal následovně:
rok
počet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
277 266 262 260 254 254 250 244 237

Je to bohužel nejen náš problém, ale problém celého
Vítkovska. Obecným, přirozeným trendem je stárnutí
obyvatel. Je způsobeno na jedné straně odcházením
mladých lidí do města a přirozeným úbytkem na straně
druhé. Z toho pramení také nízká reprodukce obyvatelstva. Venkov se vylidňuje. Tento vývoj je však celorepublikový. Není v našich silách se s ním vypořádat.
Ale stejně nás trápí.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne

4.11.2019 „Strategický rozvojový plán obce Kružberk“,
který vyhodnocuje stávající situaci v obci a vytyčuje cíle, kterých bychom chtěli ve střednědobém i dlouhodobém horizontu dosáhnout. Jsou v něm obsaženy nejen
akce, jejichž přípravu jsem uvedla jako odpověď
na předchozí otázku, ale i cíle, které by měly zajišťovat
spokojenost našich občanů. Jedná se hlavně o zajištění a dostupnost potřebných služeb včetně služeb sociálních, dopravní obslužnosti, zásobování a podobně.
S paní starostkou hovořil Jiří Focht

Odpadové hospodářství

Hospodaření s odpady je problém pro každou obec, tu naši nevyjímaje.
Je to setrvalá problematika, ale i v ní je vidět z času na čas posun a vývoj.

V předešlém vydání KO6 jsme upozorňovali kružberské občany na to, že dosavadní
způsob přebírání nebezpečných odpadů naráží na legislativní problémy. Šlo o to, že
obec podle zákona o odpadech nadále nesměla přijímat nebezpečné odpady, protože
náš sběrný dvůr nesplňoval zákonné požadavky. Intenzivním jednáním zástupců
obce se podařilo překážky odstranit a od ledna 2020 bude možné tento druh odpadu
do sběrného dvora opět přivážet. Novinkou je zavedení sběru jedlých olejů. Nádoby
budou umístěny na točně naproti sběrného dvora a u horní zastávky. Oleje musí být
v uzavřené PET lahvi. Nelze do nich dávat vyjeté motorové a ostatní oleje. Ty se mají
dávat právě do sběrného dvora.
Takže pokud jste si pořídili v obchodech mnohonásobně více jedlého oleje, než stačíte spotřebovat, nebo intenzivně
využíváte fritézu, nabízí se vám příjemný způsob, jak se oleje šetrně zbavit.

Protože jsme dosud neviděli žádný pokrok ve výměně litinového vodovodního řádu, který byl u nás
kvůli nánosům usazenin příčinou špatné kvality
pitné vody, otázali jsme se tiskového mluvčího
SmVaK pana Marka Síbrta, jaký je momentálnístav
této plánované výměny. Zde přinášíme jeho odpověď:

Jak pokračuje
SmVaK
s výměnou
vodovodu?

Pro stavbu Kružberk - rekonstrukce vodovodu - bylo v červenci
2019 vydáno stavební povolení s nabytím právní moci v srpnu
2019. Staveniště bylo předáno. Termín dokončení prací je konec
jara 2020. Stavba v letošním roce nebyla zahájena z důvodu komplikovaného přístupu na pozemky a také bylo
vyhodnoceno, že vlivem klimatických a časových podmínek nebudeme pro nutnost realizovat suchovod, schopni
stavbu zahájit ještě v roce 2019. Komplikovaný přístup na pozemky měl důvod v tom, že v části stavby, kde povede
vodovod po stejné trase, se musel řešit nesouhlas
majitele pozemku. Ten hrozil, že stavební firmu
na své pozemky nepustí. S majitelem se
opakovaně jednalo až na úrovni vedení SmVaK
Ostrava. Stavba se rozběhne počátkem roku
2020, jen co to klimatické podmínky dovolí.
Nepátrali jsme po tom, kdo z našich sousedů
svým postojem zavinil zpoždění pro Kružberk
tak důležité rekonstrukce. Pokud čte tyto řádky,
rádi bychom ho upozornili, že takový přístup
vyhlíží velmi nesolidárně a sobecky.
Poznámka: Suchovod je dočasné náhradní
vedení, které má překlenout časové období, kdy je nemožné odebírat vodu ze stávajícího vodovodu.

Jak víme, od 8. června 201 9 zajišťuje autobusovou dopravu na Opavsku a Vítkovsku společnost ČSAD
Vsetín, která zvítězila ve výběrovém
řízení vyhlášeném Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje (dále jen
KÚ MSK). Mnozí z nás si určitě kladou

lik dalších podmínek soutěže, ale
přesto uspěl. Nejde však o nic méně
než o peníze. ČSAD Vsetín bude zajišťovat 1 0 let autobusovou dopravu
na Opavsku za 1 00 mil. Kč a na Vítkovsku za 50 mil. Kč ročně.
Pro údajné nesplnění dalších podmínek soutěže ze strany ČSAD Vsetín,
otázku, proč k tomu došlo? Z jakého
důvodu dal krajský úřad přednost do- podal dopravce TQM stížnost
na ÚOHS, která však nebyla
pravci ze Vsetína před dopravcem
z Opavy, který zajišťoval bez problémů úspěšná a proto následně podal
dopravu v minulých letech? Opavská správní žalobu na Krajský soud v Brně.
TQM (dále jen TQM) údajně neuspěla Výsledek není zatím znám. Navíc tím,
proto, že nesplnila požadavek na mi- že ČSAD Vsetín porušil podmínky soutěže, donutil dopravce TQM k tomu,
nimální počet autobusů s pohonem
CNG, tj. na plyn. Náměstek hejtmana aby zajistil dopravní obslužnost až do
to však popírá a tvrdí, že důvod je jin- 7. 6. 201 9,
de. Z 90% byla hlavním kritériem ve
veřejné soutěži cena za
kilometr. Technická kriteria, tj. nové nízkopodlažní
autobusy s pohonem
na plyn, měla pouze
desetiprocentní váhu.
Společnost TQM se

KÚ MSK požadovala na provozování
uvedené linky méně finančních
prostředků. Arriva požadovala z krajského rozpočtu úhradu ve výši 32,50
Kč za kilometr a ČSAD Vsetín obdrží
37 Kč. Takže, pokud se na uvedené
lince ročně ujede cca 261 000 km, pak
KÚ MSK zaplatí o 1 ,1 74 mil. Kč
více. A kolik to dělá za deset let? (Jak
se zdá, ani zde nebyly náklady na 1 km
tak docela zásadním důvodem ke
změně.)
Problémy spojené s výběrem nového
dopravce jen tak hned neskončí. KÚ
MSK uvažuje o soudním řízení s TQM,
kterým chce získat točnu na Bílovecké
ul., která však patří TQM. Podle posledního vyjádření zástupce TQM
proběhla během letošního léta čtyři bezvýsledná
jednání se zástupci
společnosti
Z-group, pod kterou
ČSAD Vsetín spadá.
Na těchto jednáních i za
přítomnosti majitele

i když ji měl původně ukončit
k 7.1 2.201 8.
Na Vítkovsku měla firma ČSAD Vsetín
ulehčenou úlohu se zajištěním řidičů,
protože téměř všichni od původního
dopravce přešli k dopravci novému.
Technické zázemí firmy TQM však
ČSAD Vsetín nezískala.
Aby toho nebylo málo, tak KÚ MSK od
září 201 9 změnil dopravce na lince Ostrava – Opava – Šumperk. Je diskutabilní, proč linku po provozovateli Arriva
Ostrava přebírá právě ČSAD Vsetín,
přestože Arriva končit nechtěla a po

společnosti
Z-group pana Z. Zemka TQM vstřícně
nabídlo komplexní řešení celé situace
(provozní zázemí, parkoviště, mytí autobusů, atd.). Ovšem bezvýsledně.
Je více než pravděpodobné, že se
v brzké době nic nezmění. Uvidíme, co
nám přinese nadcházející zimní období, jak se nový dopravce vyrovná se
všemi záludnostmi počasí, zejména
u nás na Vítkovsku.
(Vlastimil Březovják)
Převzato z veřejných zdrojů

Informace o příčinách
změn v autobusové
dopravě

v této soutěži umístila až na třetím
místě za ČSAD Vsetín a ČSAD Karviná. TQM šla do soutěže s cenovou nabídkou vyšší o pouhých 6 haléřů (!) za
kilometr dopravy, než byla nabídka firmy vítězné. Přitom v době výběrového
řízení neměla společnost ČSAD Vsetín
zajištěné potřebné autobusy a ani řidiče. Nabízí se přirovnání: „Jak bychom
asi hodnotili naše obecní zastupitelstvo, pokud by zadalo nějakou stavbu
firmě, která nemá ani vlastní míchačku
ani pracovníky? Bylo tedy vše
"férové"? Vítěz údajně nedodržel něko-

Den obce se v kalendáři už pevně usadil ve
druhé dekádě měsíce července. I když počasí je věc trvale nejistá, přece jen je ve statistikách červenec měsícem na srážky méně
bohatý. A tak volba letošního termínu - 20.7.
byla volbou uváženou. A počasí skutečně vyšlo naprosto ukázkové.

Kulturní komise se začala programem i technickým zajištěním „Dne“ zabývat již koncem minulého
roku a v několika následujících schůzkách program postupně „ladila“. Scénář "Dnů obce" bývá tradičně
podobný. Začínají je programy pro děti. Tradičně jde o řadu stanovišť, kde mohou děti ukázat pohybové nebo i znalostní dovednosti. Každým rokem bývá zvoleno nějaké
nosné téma a každé stanoviště požaduje od dětí něco jiného. Loni to bylo téma 100 let České republiky a její významné osoby, které v časovém rozpětí jejího trvání byly
zvláště výrazné a příkladné.
Letošním nosným tématem bylo heslo Cirkus Kružberk a tomu odpovídalo i zaměření stanovišť. Viděli jsme
provazochodce, artisty na houpačce, tanec Hula Hoop s obručí, žonglování pod dohledem profesionálních
žonglérů, rej šašků a samozřejmě nechyběl ani největší trhák – sešup na laně přes Moravici a plavba peřejemi
na gumovém člunu. Čím obec ještě překvapila? V odpoledních hodinách cimbálovkou, k večeru zahrál
Olympik Revival Band a celým večerem nás provázel DJ
Radek. Ovšem naprostým „trhákem“ bylo vystoupení Komediantů na káře. Dvojice žonglérů a artistů předvedla
divadlo o princi Bajajovi pod volným nebem. Spojovaly
se v něm prvky naivního lidového divadla s prvky divadla
loutkového. To celé bylo velmi vtipné a nápadité. Děti se
válely smíchy. Kouzelné bylo, jak tato dvojice dokázala
děti do hry vtáhnout. Závěr jejich vystoupení patřil žonglování se vším možným. Chybělo snad už jen žonglování s hráběmi a vozem plným sena. Ale věřím, že i to
by zvládli. I tato část byla plna nápaditého humoru a děti
na obou umělcích mohly nechat oči. Zkrátka viděli jsme
na „Dni“ dokonalé profesionály, které velmi rádi uvidíme
opět. A ještě jedna premiéra se odehrála.
Dne obce se zúčastnila i prvohorní potvora Matylda, druhu
Tyranosaurus Rex. Bylo štěstí, že její majitel – Tomáš Pater jí dal předem nažrat vařených brambor. Takže s ní byla legrace i možnost bezpečně udělat nevšední skupinové
snímky. Třebaže byla z gumy, byla velmi realistická. A Pa-

Den obce

terův putovní zvěřinec byl dalším oblíbeným zpestřením.
První část Dne obce završila tombola, při které se našli,
bohužel, i jedinci (mezi které patří i pisatel těchto řádků),
kteří nevyhráli ani Ň. (Snad příště). Večer pak pokračoval
repro-hudbou DJ Radek a stánky k tomu poskytly občerstvení až do totálního vyčerpání. (Jiří Focht)

let zpestExkurze do Raabovy štoly Jižřuje několikspolečenský
život v Kružberku
spolek seniorů. Jeho
aktivity jsou rozmanité. V letošním roce
mezi ty opravdu zajímavé bych určitě zařadila
výlet
do
Raabovy štoly. Tato
Mgr Zahnáš předvádí, jakého vzrůstu
štola je jedním z podosáhl dospělý, asi 90 letý,
sledních svědků éry
poslední žijící permoník.
těžby břidlic v našem
kraji. Přestože přímo
v Kružberku a Starých Lublicích tyto šachty a štoly téměř nebyly, měly
k našim obcím těsný vztah. Zejména proto, že dávaly obživu jejich méně majetným občanům. Život horníků břidlic byl těžký a krátký. Z exkurze bylo znát, že nedostatek spánku, vlhké a studené prostředí po
mnohdy deset a více hodin tvrdé, nebezpečné práce dokázalo jejich
životy zkrátit podstatně. Pokládám za velkou zásluhu, že se na tuto
stránku života ve zdejším kraji nezapomnělo. Raabova štola je sice
jenom zlomkem historie našeho kraje, přesto otevírá poměrně
přesnou představu, jak se tento druh hornictví provozoval, jaká byla
technologie dobývání, co pro zdejší kraj těžba břidlic představovala a co znamenala pro další rozvoj. Tímto bych chtěla poděkovat i panu
Petru Zahnášovi za provedení štolou i za srozumitelný výklad. (Helena
Pavličná)

Beseda s lékařkou

Není večer
jako večer.
Ten, o kterém je zde řeč, je večer s lékařkou, která se důvěrně
zná s našimi občany zejména po stránce jejich zdravotních problémů. Paní doktorka Volfová nám na
přátelském setkání objasnila příčiny nemocí charakteristických pro starší věk - vysoký tlak, vysoký cholesterol, vysoký cukr a to vše v jednom pytli "metabolického syndromu". Samozřejmě, že mnozí z nás jsme
při pohledu na její krásnou, štíhlou, sportovní postavu
měli pocit, že bychom i my měli se sebou skutečně
něco začít dělat. (Jiří Focht)

Takovou aktivitou, jakou vykazují kružberští senioři, se každá obec pochlubit
nemůže. 24.10.2019 se zúčastnili v Oticích krajské vědomostní soutěže, kterou
z pořádala Krajská rada seniorů. Sál kulturního domu byl zaplněn jednadvaceti
í
v
k
tříčlennými soutěžícími družstvy. Soutěž měla deset kol, každé kolo deset
r
o
i
n
otázek z deseti oborů a na každou odpověď byla zhruba minuta. Naši soutěžící
Se
rozhodně neudělali ostudu - umístili se ve středu peletonu. Shodli se na tom, že otázky
byly poměrně těžké, ale protože byly těžké pro všechny stejně, tak to příliš nevadilo. Naše družstvo mělo složení Ludmila Fischerová, Jana Šamárková a Luboš Šamárek. Všichni pak společně konstatovali, že soutěž byla zajímavá, dobře připravená a konala se v hezkém prostředí. Rozhodně své účasti
nelitují. (Ludmila Fischerová)

Ruina se změnila v rumiště

Naši občané dlouhodobě poukazovali na ruinu
domu č. 74. Tento objekt po smrti svého uživatele chátral desítky let. Chátrání vyústilo v naprostou nezbytnost demolice. Nejen proto, že
polorozpadlý dům kazil vzhled naší jinak pohledné obce, ale také pro značné bezpečnostní
riziko, které už neslo rysy obecného ohrožení.
Obec, která nemohla do loňského roku konat
kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům, se
konečně v tomto smyslu dočkala změny. Nová
majitelka po poměrně krátkém
jednání s obecním úřadem nechala objekt strhnout dne 18. 11. 2019.

Mohlo by se zdát, že v dnešní dotovu jízdu organizovala jako loni
bě je koním odzvoněno. Že v době
Pavlína Pískovská. Kavalkáda 15
Hubertova
jízda
traktorů a jiné mechanizace už
zvířat s jezdci a jejich doprovodem
o ně není zájem. Opak je však
vyrazila na okruh, který nebyl
pravdou. Kůň stejně jako kdysi
zrovna krátký. Z horního Kružpatří stále mezi oblíbená domestiberku přes hráz k Těchanovické
kovaná zvířata. Jenom jeho využití se přesunulo z ob- rozhledně, od ní do míst, kde byly Jánské koupelasti dřiny více ke sportu nebo k zálibě. Zájem
le a pak zpět do Kružberku, s malou přestávkou ve
o jezdecký sport je patrný i v naši obci. Jedním z jeho Sklípku. V podvečer byla letošní Hubertova jízda
projevů, které nelze přehlédnout, jsou Hubertovy jízdy. ukončena slavnostním vyhodnocením v kulturním stře"Koňáci", kteří se v kraji pochopitelně znají, uspořádali disku. Počasí přálo a vše proběhlo bez jakýchkoli ruv Kružberku již druhý ročník Hubertovy jízdy. Huber- šivých příhod.
kru žb e rs ký
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Co nás čeká v závěru roku?
Každoročně se zástupci obce scházejí s důchodci, aby jim poděkovali za jejich celoživotní práci.
Letošní setkání se uskuteční 14. 12. v 17 hodin.
Jeho součástí bude také hudební pásmo, které
velmi dobře zapadne do vkusu starší generace.
Uslyšíme a uvidíme Jana Beneše a Kateřinu Tomanovou a jejich osvědčené staré pecky v pásmu
Zlatá léta šedesátá.
Už se vžila změna mikulášských nadílek. Původní návštěvy Mikuláše, čerta a anděla v rodinách nahradila nadílka při společenské akci dětí,
jejich rodičů a organizátorů v krásném sále našeho kulturního střediska. Letos tomu nebude
jinak. Dojde však k malé, ale přesto důležité
Advent, z latinzměně. Mikuláš, s ohledem na nejmenší děti,
ského adventus
nebude doprovázen chlupatými čertovskými po= příchod, je potvorami, nýbrž samými anděly. Ale o čerty zcela
čátek liturgickénepřijdete. Ti naši dva výtečníci, spolu s jinou
ho roku. Je to
problematickou osobou zvanou Polednice, buobdobí čtyř nedou otevírat mikulášskou zábavu po 20. hodině.
dělí před
A kolem půlnoci, jak tajuplně naznačují orgavánočními svátnizátoři, by mohlo dojít i k překvapení.
ky. Doba raSamotná Mikulášská nadílka začne 7. 12. 2019
dostného očekávání příchodu Spasitele,
v 16:00.
duchovních příprav na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. (Tolik Wikipedie).
V Kružberku začíná advent setkáním dětí
i dospělých v novém kulturním středisku bývalé škole 30. 11 . 201 9 ve 1 4 hodin.
Společně zde vytváříme adventní věnečky,
učíme se vyrábět svíčky, zdobíme perníčky a tomu vládne pohoda a sváteční nálada.
Oč méně je toto setkání formálnější, o to je milejší. Loni ke všeobecné pohodě přispěla
"Scénka z nebe" - část z filmové pohádky Anděl páně, kterou nacvičily naše děti. Bohužel
těmi už naše obec příliš neoplývá. Ale o těch,
které zde jsou, můžeme s dobrým svědomím
říci, že jsou nadané, šikovné a rády se učí.
Alespoň svým rolím v divadelním představení.
Pro tuto ojedinělou příležitost letošního adventního setkání nastudovaly děti a několik
občanů v režii Lídy Ježové opět nové představení, vycházející z další známé filmové pohádky Mrazík. Zatím nemůžeme říci, jak se hra
povede, ale předpokládáme, že bude nejméně
tak dobrá, jako ta loňská. Držme jim palce! Pohádka Mrazík začne v 1 7:00 a v 1 8:00 rozsvítí
paní starostka vánoční stromek.

K
I
M

Š
Á
UL

SLUNOVRAT

Kdo z nás z času na čas nepodlehl dojmu, že čas Vánoc je
kromě poezie i časem plným shonu, ba i nervozity. Máte jedinečnou příležitost dostat se do té správné vánoční spokojené
nálady a shonu a nervozitě uniknout alespoň na hodinu.
V pravé poledne na Štědrý den uslyšíme ty nejkrásnější koledy v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla. Na varhany bude
hrát Jirka Slavík a nejenom na ně. Na kůru uvidíme a hlavně
uslyšíme folkovou skupinu "Ovčáci" a samozřejmě se počítá s tím, že si je nejenom přijdete poslechnout, ale že si také
zazpíváte společně s nimi. Nenechejte si to ujít.

Se slunovratem přichází nejenom konec
krátkých dnů, ale i koncert folkové skupiny Ovčáci v kostele Petra a Pavla.
Ten se stal již tradičním místem, kde tyto koncerty každoročně zaznívají a místem, kde si adventní koncerty
této skupiny můžeme poslechnout. Ovčáci mají pro tuto příležitost připravenou
řadu písní s vánoční tématikou. Jejich
koncerty
mají
trvale
vysokou
úroveň a dá se říci, že u nás jde o ojedinělou kulturní lahůdku. Letošní koncert „Ve znamení slunovratu“ se koná
21 . 1 2. 201 9. Začátek je v 1 6 hod.

S příchodem nového roku přichází i první milá
společenská akce - výšlap po Čermákově stezce, kterou pořádá spolek Za rozvoj Kružberku.
1. ledna 2020 to bude již posedmé, co se takto
setkají naši sousedé a přátelé s novým rokem.
Účast na výšlapu každý rok překonává tu předešlou. Věříme, že na "Výšlap" přijde opět rekordní počet lidí.

Obec Kružberk, jeho zastupite‐
lé a zaměstnanci přejí kružberským
občanům a příznivcům Kružberku
spokojené a krásné Vánoce a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2020.
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