č. 11

ROČNÍK 2022
29. dubna

Čas se přehoupl přes Silvestra do Nového roku a do letopočtu jsme místo jedničky napsali dvojku. Rok
2022 je zvláště významný. V měsíci září se budou opět konat volby do obecních zastupitelstev. I v tak
malé obci jako je ta naše, mají volby velký význam. Mimo jiné i proto, že zvolení zástupci jsou lidé, které
osobně známe. Není až tak těžké najít zástupce, kteří souhlasí a chtějí do zastupitelstva kandidovat.
Těžké však je najít takové, kteří roli zástupce obce neberou jen jako příležitost k užvaněné kritice, nebo
jsou v zastupitelstvu pouze do počtu, ale jdou do voleb proto, že chtějí být svou činností v zastupitelstvu
pro obec přínosem.
Ohlédneme-li se zpět za uplynulými čtyřmi lety, nelze nevidět, že výběr našich zastupitelů ve volbách
minulých byl dobrý. Zmiňme se o poctivé práci zejména naší starostky a místostarosty. Málokdo z nás si
uvědomuje, že jejich činnost je z velké části jen málo viditelná. Ta, která je viditelná a nápadná, je jenom
pověstný vršek ledovce. Kandidáti, kteří byli minule zvoleni, ukázali, že obec je pro ně součástí domova.
Vzešli z voleb, ve kterých dali voliči svou nadprůměrnou účastí najevo, že nad děním v Kružberku nelámou hůl, ale že je naopak zajímá. Našim přáním je, aby v příštích volbách byla volební účast opět vysoká a my měli opět stejné štěstí na skvělé kandidáty. Redakce Kružberského občasníku doufá, že
výsledek příštích voleb i nadále umožní se s vámi setkávat.

Paní starostka hodnotí uplynulé volební období

Činnost zastupitelstva obce
v letech 2018-2022

Volby do obecních zastupitelstev
se budou konat v letošním roce a to
v termínu 23. a 24. září. To je také
milník, u kterého skončí čtyřleté
funkční období stávajícího zastupitelstva: Karel Beníšek, Ludmila
Blažková, Aleš Flesar, Miroslav
Klimčík, Lenka Kyzková, ing. Jan
Navrátil. V průběhu volebního období pro svou zaneprázdněnost
ukončil svou činnost v zastupitelstvu
obce p. Pavlíček Zdeněk a vystřídala
jej p. Ludmila Ježová .
Zastupitelstvo si dalo za úkol
pokračovat v úspěšné činnosti předchozího zastupitelstva zejména v oblastech zvelebování majetku obce,
zlepšování jejího vzhledu a zlepšení
některých služeb pro občany.

Opravy majetku

byly zahájeny již roce 2019, kdy
byla využita dotace, zajištěná již
předchozím zastupitelstvem. Realizovali jsme opravu márnice a části
hřbitovní zdi. Nákladem 389 420,-

Kč ji provedla firma Stako Kozák
Litultovice. Dotace činila 246 456,Kč z celkových nákladů vč. projektu
408 680,- Kč.
V tomtéž roce byla zahájena
oprava lesní cesty pod přehradou nákladem 808 489,- Kč (vč. projektu a přípravy, geometrického
zaměření apod.). Na akci jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 320 887,-.
I na přípravě této akce se podílelo již
předchozí zastupitelstvo, bylo však
nutné dokončit některé administrativní úkony a získat stavební povolení. Přestože realizace trvala 10
pracovních dní, do dnešního dne
není ještě dořešeno kompletní majetkové vypořádání. Práce provedla firma Silnice Morava s.r.o.
V roce 2021 jsme pokračovali
opravou hřbitovní zdi, kterou opět
provedla firma Stako Litultovice,
nákladem 275 153,- Kč, na akci
jsme obdrželi dotaci ve výši 135
482.- Kč. V prostoru hřbitova byly
přemístěny staré náhrobky, upravena a zatravněna uvolněná plocha

zpracován pasport hřbitova vč. návrhu umístění nových hrobových míst.
Další investiční akcí pak byla výstavba parkovišť a to parkoviště
u hřbitova, které bylo vybudováno
pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu nákladem 311 545,Kč a parkoviště u budovy bývalé
školy
nákladem 684 631,-Kč. bě akce
realizovala firma VZS Rychtář,
Březová. Na parkoviště nám byla
poskytnuta dotace z Operačního
fondu životního prostředí ve výši
280 648,- Kč. Další dotaci bychom
měli obdržet ze Státního fondu
životního prostředí po ukončení výměny kotlů. Výše dotace je závislá
na počtu vyměněných kotlů v obci.
Za každou realizaci může obec obdržet až 200 tis. Kč
Dále byla provedena oprava čekárny a čelní fasády obecního úřadu nákladem 64 737,- Kč, nátěr střechy
sběrného dvora, oprava vrat a zhotovení přístřešku na kontejnery nákladem 120 518,- Kč, byla vybudována

dešťová kanalizace od budovy
sběrného dvora a tím zabráněno
podmáčení budovy.
Realizovali jsme rozšíření sítě veřejného osvětlení nákladem 111
683,-, při kterém byla odstraněna
některá neosvětlená a tím i nebezpečná místa v obci.
V r. 2021 jsme zahájili výstavbu
čistírny odpadních vod pro bývalou
školu. V rámci akce byl vybudován
nový septik s čistírnou odpadních
vod (se zemním filtrem) a od počátku r. 2022 pokračujeme akcí „Rekonstrukce budovy čp. 100“.
Celkové náklady představují částku
4 503 tis. Kč. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci
v rámci programu pro znevýhodněné
obce ve výši 1 530 tis. Kč. Dotace
byla nižší, než jsme předpokládali,
ale stav některých nosných konstrukcí byl havarijní a proto zastupitelstvo obce realizaci akce schválilo.
V rámci rekonstrukce se v 2.
nadzemním podlaží vybudovalo
nové sociální zařízení včetně sociálního zařízení pro invalidy a výměny stropních konstrukcí. V 1.
nadzemním podlaží vzniklo při rekonstrukci zázemí pro zaměstnance
veřejně prospěšných prací se soc.
zařízením , sprchami a šatnou. Byla
vybudována nová vodorovná kanalizace uvnitř objektu a venkovní
kanalizace do čistírny odpadních
vod. Stávající septik na cizím pozemku byl zrušen. Kolaudace čistírny odpadních vod již proběhla,
termín dokončení rekonstrukce je
stanoven na 30. 4. 2022.
Pro další etapu rekonstrukce
bývalé školy jsme opět podali žádost
do programu vyhlášeném Moravskoslezským krajem pro znevýhodněné oblasti. V rámci II. etapy
by měly být upraveny prostory pro
přemístění obecního úřadu do této
budovy, vyměněny požární dveře a uplatněny některé náklady, které
vznikly jako vícepráce zdůvodněné
vadami projektu při realizaci I.
etapy. Doufáme, že při získání této
dotace budeme úspěšnější.
Pro činnost nejen spolků, ale zejména a pro konání venkovních akcí
proběhla úprava a rozšíření plochy
za školou tak, aby zde bylo možné

konat i větší akce. Na tomto
prostranství předpokládáme
umístění stabilního zastřešeného
altánu pro posezení a umístění tří
stabilních prodejních stánků. Předpokládá se zakoupení dalších lavic
se stoly. Na pořízení vybavení jsme
podali žádost o dotaci ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu, odhadnuté náklady při dnešních
cenách by měly činit 399 tis. Kč.
MAS Opavsko, prostřednictvím kterého byly žádosti podávány, naši akci doporučilo k realizaci.
Vybudováním bychom přispěli
k lepšímu zázemí pro činnost spolků a pro realizaci venkovních akcí.

Kultura a spolky

Kulturní komisi obce vede velmi
dobře její předsedkyně p. Ludmila
Ježová, jejími členy jsou i členové
spolků, které v naší obci působí.
Činnost komise a pořádání kulturních akcí bylo výrazně ovlivněno
pandemií covidu-19, kdy musela být
převážná část jindy již tradičních
akcí zrušena. Nejpočetnějším
spolkem je Sbor dobrovolných hasičů, který svou činností pokrývá
velkou část kulturních akcí. Ať je to
každoroční stavění a kácení máje,
spojené s dětským dnem, tradiční
oslava svátku Sv. Floriána, hasičský
ples nebo nově zavedená oslava
Silvestra. Pro obec je významná
jejich každoroční účast na zajištění
dne obce. Další akce pořádá Klub
seniorů, pod vedením p. Heleny
Pavličné, který organizuje v průběhu
roku několik akcí a jeho členky se
pravidelně scházejí každou středu
v prostorách naší knihovny.
Pravidelně probíhá smažení vajec,
zpívání s harmonikou, v loňském roce se uskutečnila vyjížďka lodí po
Slezské Hartě.
Radisko pod vedením Lidky
Ježové pravidelně pořádá
vánoční a letní koncerty v kostele sv.
Petra a Pavla, spojené s výstavami
děl regionálních umělců, vánoční
zpívání koled apod. Která obec se
může pochválit vlastní galerií?
Spolek Za rozvoj Kružberka organizuje každoročně „ Novoroční
výšlap po Čermákově stezce“, aktivně se podílí na vydávání Kružberského občasníku, zejména svými

příspěvky, formou a korekcemi.
Ve spolupráci s obcí zajistil již
třikrát vytvoření kalendáře s kružberskou tematikou. Jeho zásluhou
má obec orientační tabule a naučnou
stezku, která je ve vybraných
částech opatřena sportovními prvky
pro malé i velké. V minulosti se postaral o fotografie v prostorách
domku na váze a v kulturním středisku. Mají v plánu je doplnit
o další.
Myslivecký spolek „Velké sedlo“
účinně vypomáhá při organizaci dne
obce. Jejich vlastní činnost je samozřejmě spjatá hlavně s myslivostí,
ale například Myslivecký den, nebo
Štěpánská naháňka je příležitost pro
návštěvy z jiných obcí a je proto
skvělou reprezentací Kružberku.
Spolek má dlouhou tradici. Jeho
činnost přesahuje rámec naší obce a má dlouhodobě výborné jméno.
Kulturní komise vytváří aktivně
prostředí pro sbližování obyvatel
obce, zejména je nutné vyzvednout
její činnost při organizaci dne obce,
jehož příprava je velmi náročná. Za
čtyři roky činnosti tohoto zastupitelstva měly dny obce vždy kladný
ohlas, ať již v souvislosti s výběrem
kapely i když to byly „pouze
revivaly“. Úspěch slavila skupiny
Beatles, Olympic, Michal
David a v letošním roce jistě bude
úspěšný i Katapult. Na každý den
obce jsme se snažili připravit něco
nového, ať již to byla Godzila pana
Patera, Komedianti na káře nebo
loňští klauni. O tom co se připravuje na tom letošním je samostatná
informace.
Výbornou nově zavedenou
novinkou kulturní komise je i divadelní představení, které bylo připravováno vždy u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu. Režie
se ujala L. Ježová a zaslouží si za to
obdiv. Tato představení přilákala
i obyvatele okolních obcí a jsou náležitě oceněna. V loňském roce
navíc začal působit „malý“ pěvecký
sbor, který byl poprvé součástí tohoto představení. Věřím, že se z toho
stane v obci další hezká tradice.
Kulturní komise připravuje na letošní rok další akce, jejich seznam je
uveden na stránkách obce i v tomto

občasníku. Všem členům kulturní
komise a spolkům patří velký dík.
Zastupitelstvo po celé své volební
období činnost spolků podporovalo,
ať již příspěvky na činnost nebo propagací jejich akcí a tak aktivně přispívalo ke sbližování občanů
Kružberku. Zvláštní uznání patří p.
Ing. Jiřímu Fochtovi, který svými
plakáty a dalšími materiály velkou
mírou přispívá k propagaci těchto
akcí.

Pozemky - dalšímajetek obce

Současné zastupitelstvo věnovalo
zvýšenou pozornost majetkovému
vypořádání za užívání pozemků obce. Na některé byla uzavřena nájemní smlouva, jiné pro obec
nevyužitelné byly odprodány jejich
uživatelům nebo jiným zájemcům.
Jedná se o pozemky na obou
chatovištích, ale i v obci a pod budovami, které jsou majetkem jiných
osob. Současně obec nabídla
k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domků, u kterých byla
stanovena podmínka výstavby domů
pro rodinné bydlení a kolaudace do
5 let od prodeje. V případě nedodržení této podmínky musí být pozemek vrácen do majetku obce. Tato
podmínka je zapsána i v katastru
nemovitostí. Za prodeje pozemků
obec utržila více než 2 mil. Kč.
Konečně byla dořešena koupě pozemku místní komunikace u Růžového dvora. Obec dále získala
bezplatně do majetku od Moravskoslezského kraje pozemek pod parkovištěm u hřbitova, od Povodí
Odry a pozemkového fondu parcely
pod opravenou komunikací u přehrady. V současné době se blíží ke
konci převod pozemků od Lesů ČR
rovněž pod touto cestou.
Ke konci se chýlí převod pozemků pod bývalým hřištěm, o jejichž
převod jsme požádali již v r. 2019.
Velká část je v majetku Pozemkového fondu ČR. V r. 2021 jsme zahájili
jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemků
pod místní komunikací kolem
chatoviště na přehradu. Jejich
převod se zkomplikoval probíhajícím soudním řízením s jedním z majitelů chaty.

Majetkové narovnání je spojeno se
zdlouhavou administrativou. V kontrole využívání obecních pozemků
budeme pokračovat i nadálea věříme, že se nám podaří dořešit velkou
část z nich.

Vzhled obce

Po celou dobu volebního období
jsme měli zájem na zlepšování
vzhledu obce. Konečně se podařilo
zjistit majitelku budovy čp. 21, která
již mnoho let hyzdila
obec a ohrožovala bezpečnost svého
okolí. Dnes je již ruina odstraněna a pozemek má nového majitele.
Byla provedena výsadba ovocných
alejí. Ve třech lokalitách došlo k výsadbě 40 ovocných stromů. Další
stromy a okrasné keře byly vysázeny
na hřbitově. Bylo upraveno prostranství před obecním úřadem, kde byly
vysázeny růže s plošným pokrytím,
cibuloviny a okrasné keře. Bohužel
se nám nepodařilo získat na akci dotaci a úpravu dalších lokalit jsme
museli pozastavit. U dětského hřiště
byla postavena nová lávka, u váhy
vznikla odstavná plocha, oddělená
od komunikace nízkými okrasnými
keři. Jak jsem se již zmínila,
proběhla oprava fasády obecního
úřadu, oprava čekárny, nátěr střechy a vrat sběrného dvora a zajištění
jeho oken.
U budovy sběrného dvora vznikla
nová zastřešená plocha pro přemístění kontejnerů na odpad z točny
u autobusové zastávky.

Životníprostředí

vratnou finanční výpomoc ve výši
535 tis. Kč. Za každou takto, poskytnutou půjčku si může obec po
jejím vrácení ponechat částku 200
tis. Kč a použít ji na pokrytí nákladů
na již realizované akce, dle programů Operačního programu životního
prostředí. V naší obci se jedná o vybudování parkovišť. Občané bohužel nevyužívají tuto možnosti
podpory a proto musíme převážnou
část prostředků vrátit.
Velkou pozornost věnujeme nákladům na třídění odpadů. Poplatky za
uložení zejména netříděného odpadu
se každoročně výrazně zvyšují.
Z tohoto důvodu jsme již v r. 2019
požádali o dotaci na zpracování
„Studie optimalizace vzniku odpadů“, za 23 700,- Kč. Z této částky
nám byla uhrazeno 20 tis. Kč.
Na základě zpracovaného návrhu
jsme se připojili jako ostatní okolní
obce k žádosti Venkovského mikroregionu Moravice k poskytnutí dotace na úhradu nádob na plast a papír
pro jednotlivé domácnosti. Bohužel
se nám nepodařilo získat tolik nádob, kolik jsme požadovali, takže
k bytovým domům a často navštěvovaným chalupám jsme nádoby neobdrželi. Za jejich pořízení uhradila
obec částku 26 352 Kč, dotace činila
142 756 korun. Současně obec zajistila na základě zájmu další
kompostéry na bio odpad za 57450,Kč.
V předchozích letech byly u váhy
zajištěny další nádoby na tříděný odpad, v letošním roce přibyl
kontejner na papír u bytovek a na horním konci obce a kontejnery na plasty a papír
ve sběrném dvoře.
Pokud však obec nedosáhne
snížení objemu komunálního odpadu o 40 %, budeme nuceni tuto dotaci vrátit. Apeluji proto na všechny,
aby věnovali třídění zvýšenou pozornost. Při namátkových kontrolách popelnic jsme totiž zjistili, že
někteří naši občané a chalupáři odpad netřídí. V jejich nádobách
na komunální odpad se objevuje
všechno možné i nemožné.

Další úkoly byly spojeny s ochranou životního prostředí,
zejména na úseku ochrany ovzduší a třídění odpadů.
Moravskoslezský kraj vyhlásil v r.
2019 3. výzvu na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva,
jejichž provoz má být ukončen do
30. 9. 2022. Obec získala na podporu těchto výměn dotaci ve výši 1 800
tis. Kč a dalších 90 tis. Kč na služby
kotlíkového poradce. V obci byla
zorganizována informační schůzka,
na které si jednotliví majitelé
nemovitostí mohli dohodnout individuální konzultaci přímo ve svém objektu. Bohužel, do dnešního dne
využili možnosti bezúročné půjčky Závěrem
Ještě máme před sebou několik
pouze tři zájemci, obec poskytla

měsíců činnosti a doufáme, že se
nám podaří dokončit započaté záměry, zejména I. etapu rekonstrukce
budovy č. 100. Jako první akce v již
opravené budově zde má proběhnout
stavění máje a oslava Dne matek.
Pro příští zastupitelstvo máme připraveny projekty – hlavně „II. etapu
rekonstrukce objektu čp. 100“, kterou zřejmě již nestihneme vzhledem
k termínům MS kraje realizovat.
Snad stihneme alespoň výstavbu
venkovního zázemí s altánem
a stánky.
Dále je připraven projekt
na opravu hasičské zbrojnice včetně
stavebního povolení, probíhá zpracování projektu na zatrubnění potoka a výstavbu chodníku kolem

okresní komunikace.
kteří mi svůj hlas dali.
Jako starostka chci říci, že jsem
Příštímu zastupitelstvu přeji hodně
byla nemile překvapena každoúspěchů v následujícím volebním
ročním nárůstem administrativy, kte- období.
rá je velmi zatěžující.
Závěrem bych velice chtěla poděkovat jednak zastupitelům, paní
účetní a také všem, kteří nám
v činnosti po celou dobu funkčního
období pomáhali. Nechci jmenovat
jednotlivce, abych na někoho nezapomněla, ale všem spolupracujícím chci touto cestou vyslovit svůj
dík. Nesmím zapomenout poděkovat
také všem našim občanům, kteří
mně do zastupitelstva zvolili,
Doufám, že jsem jako starostka příliš nezklamala ani ty, kteří mi před
čtyřmi lety svůj hlas nedali, ani ty,
Starostka Kružberku Ludmila Blažková

Život je složitá věc. Určitě se ledaskdo z nás
dostal do situace, ve které by potřeboval kvalifikovaně poradit. V naší oblasti jsou tři podobné instituce, které vznikly právě proto. V Odrách,
Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově to jsou Občanské poradny, kde můžete řešit problémy v různých oblastech, včetně potíží, do kterých nás
dostali dodavatelé elektrické energie a plynu. Cítíte-li potřebu svěřit se se svými nesnázemi a očekáváte radu, můžete si domluvit
schůz-ku s Ing. Michaelu Dlabajovou, pracovnici této poradny. Dala nám k dispozici
své telefonní číslo – 604 645
378 a sdělila nám rovněž doby, kdy
je poradna otevřená. Ve Vítkově
na ul. Komenského 1 69 to je
v pondělí od 8:00 – 1 1 :30,
1 2:00 – 1 6:00, úterý: 8:00
– 1 1 :30, 1 2:00 – 1 6:00.
V Budišově nad Budišovkou je
přítomná ve středu 8:00 – 1 1 :30,
1 2:00 – 1 6:00.
Podobně je zaměřená nezisková organizace Nová možnost, z. ú. Ta ve svých
letácích přímo konkretizuje oblasti, ve kterých
nabízí informace.
Oblast financí - informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených (hypoteční vers.
spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr),
o zástavách na nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu.
Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné obchody
na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt,

podvodní poskytovatelé energií, úskalí návštěv
předváděcích akcí.
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní
centrály proti organizovanému zločinu.
Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na předražené realitní
kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama, uzavírání nevýhodných smluv, apod.
Oblast pracovní - informování o různých typech
pracovních poměrů (dohoda o
provedení práce, dohoda o pracovní
činnosti, hlavní pracovní poměr — zkrácený vers. plný úvazek), srážky exekucí,
práva a povinnosti exekutora
Řešení náročných životních
situací - pomoc v orientaci
v těžké životní situaci (ztráta
práce, úraz, nemoc,
ohrožení bydlení apod.),
složitý rozvod, domácí násilí,
závislosti, hrozba výkonu trestu
odnětí svobody, dětská šikana,
apod

OBČANSKÁ
PORADNA

.
Duben - pondělí 1 2. 4.2021 - 1 5.00 -1 6.00 hod.
Květen - pondělí 1 0. 5.2021 - 1 5.00 - 1 6.00 hod.
Červen - pondělí 1 4. 6.2021 - 1 5.00 - 1 6.00 hod.
Nevyhovuje-li Vám místo konání poradenství, můžete kontaktovat garanta projektu Mgr. Janu Volnou
na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz a domluvit si setkání
ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.

Většinou je to tak, že obce
mají svého patrona podle toho,
jakému svatému je zasvěcen
jejich kostel.
Ten náš je zasvěcen svatému
Floriánovi, i když nesmíme zapomenout na Petra a Pavla
ve spodní části Kružberku. Obcí, které se hlásí ke svatému
Floriánovi,
bychom se nedopočítali. Svědčí to
o jeho obrovské oblibě. Ta
já dána především jeho rolí
ochránce před požárem.
Tato události byla vždy pro
obce i občany nesmírně bolestná a fatální.
Dva roky nesměl náš SDH
uctít Floriána tak jak je jeho
starodávným zvykem. Letos
to konečně vyjde. Floriánův
den bude letos 1 . května a už se na něj těší nejen
naši hasiči ale i ostatní občané.
Kdo ale byl svatý Florián?
Byl mu přiřčen patronát nad
hasiči, ale nejen nad nimi.
Měl podle legendy smutný
osud a podle všeho se jedná
o autentickou postavu. Narodil
se údajně ve třetím století našeho letopočtu v Rakousku.
Stal se plukovníkem římského
vojska v Cetii, což je v současné době rakouská obec Zeiselmauer, později byl rovněž
správcem římské provincie poblíž města Enns a kancléřem
císařského místodržitelství
v římském Laurinku. Dostal
příkaz, aby ze státních úřadů

propustil všechny křesťany. Florián to ale neudělal a tím velice
rozhněval dokonce císaře Diokleciána. Odešel raději mezi
posádky římských vojenských
stanic. Tak se doslechl, že jsou
v celé provincii křesťané zatýkáni a vězněni. Rozhodl se vy-

rovněž katedrála v Olomouci,
kostely v Kladně, v Havlíčkově
Brodě nebo Jaroměři. Maličké
kousky měly chránit města před
požáry. Svatý Florián je zobrazován jako římský
voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu
na hořící dům. Je patronem proti požárům a vodě.
Floriánovo hasičství je
nutné chápat i jako
„hašení lidské zloby a nenávisti“. Proto
má v rukou nádobu vody života, která má hasit
vyprahlost a zlobu.
Ve středověku se stal
sv. Florián ochráncem
před vodou i suchem,
velkou vodou. Mimo
hasičů je také patronem
zedníků, kominíků,
bednářů, hrnčířů, kovářů a všech, kteří pracují s ohněm. Sv. Florián
se objevuje ve štítových
výklencích domů. Sochy
můžeme nalézt např.
na náměstích, zámcích
nebo hradech. Na počest sv.
Floriána probíhají slavnostní
mše. Symbolika sv. Floriána
pronikla celým životem a prací
českých hasičů. Řád sv. Floriána je udělován členům a organizačním jednotkám SH ČMS
ČR za mimořádné výsledky a je
výběrovým vyznamenáním.

Svatý Florián

dat se za nimi, snažil se dostat
do jejich vězení. Byl zatčen,
mučen a popraven coby
křesťan utopením. S mlýnským
kamenem na krku byl svržen do
řeky Enže. Pohřben byl v Linci,
jako mučedník byl prohlášen za
svatého. Nad jeho hrobem byl
v 6. století postaven v Lorchu
klášter s kostelem St. Florian.
Malá část relikvií byla později
převezena také do chrámu sv.
Víta v Praze, relikviář má

Čipování popelnic

V minulém čísle Kružberského občasníku jsme informovali o změnách, které od počátku roku nastanou
v nakládání s komunálním odpadem. Předpovídali jsme, že realizace čipování popelnic se opozdí a nemýlili jsme se. Jak se dovídáme, budou se popelnice čipovat 26. 4. 2022.
Připomínáme, že jde o popelnice na směsný komunální odpad. Bude platit, že která popelnice nebude
opatřena čipem, té si popeláři nebudou všímat. Takže je na vás, abyste objem směsného odpadu, který
vaše domácnost vyprodukuje, správně odhadli a nechali popelnice v termínu opatřit čipem. I ti, kteří již
na popelnici čip mají, ji musí i tak přistavit, aby byla načtena do systému. V této chvíli nezáleží na tom,
kolik popelnic na vaše stanoviště postavíte, zásadně je ale nutné, aby byly očipované. Datum, kdy bude
zaměstnanec Technických služeb Vítkov popelnice čipovat bylo oznámeno v obecním rozhlase, na vývěskách a na webových stránkách obce. Obecní úřad vás naléhavě žádá, abyste tento termín nepropásli. Je
pravděpodobné, že uzávěrka a tisk tohoto vydání občasníku neproběhne před termínem čipování popelnic.
Pokud však po 26. 4. čipování již proběhlo a zdárně, je, doufejme, vše v pořádku.

Pohané v nás zkrátka stále žijí.
Pohanské zvyky byly barvité, těsně spjaté s přírodou, mnohdy i docela kruté. Ale hlavně, byly to
zvyky našich předchůdců. Největší
význam v životě našich předků byl
příchod jara. Jím také začínal
v pohanském světě nový rok. Zajímavá postava v panoptiku pohanských bohů byl u Slovanů
Jarovít.
Byl to bůh plodivé, ale také ničivé síly. Ten byl celou zimu uvězněn v podzemí, ale počátkem jara
z něj vystupuje, aby svedl boj se
sněhem a zimou, s živly, které
symbolizovala zlá Mořena. Ozvěnou rituálů z těch dávných časů je
její vyná-šení a konečné zúčtování
svržením do tekoucí vody, aby Jarovít mohl konečně převzít vládu
nad krajem. Po mnoha letech se
tento mystický obyčej uskutečnil
i u nás.
Průvod se smrtkou Mořenou táhl
od domku na váze až k Moravici,
kde byl celý akt dokonán. Cestou
se ale zastavil u domků paní starostky a bývalého starosty. Jaro i
Jarovít mají v Kružberku od 5.
dubna bránu otevřenou dokořán.
Jen do ní vstoupit.

Proč se hlásíme k pohanským
zvykům a obyčejům?

Mačové přicházejí. Zkuste jim do kasičky
nic nedat!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Obcházet s kasičkou roztahaný Kružberk za mrazivého a větrného počasí
není činnost příliš záviděníhodná. Kružberské děti to v těch lednových dnech
opravdu lehké nemaj í. Je proto nanejvýš milé, když se setkaj í s vlídným přij etím. O tom j ak sbírka funguj e, nebo j ak
se od časů středověku změnila, si můžeme myslet cokoli. Jedna věc j e ale j istá.
Naše děti to dělaj í s vědomím, že dělaj í
správnou věc a dělaj í to zcela dobrovolně a nezištně. Kdyby nešlo o nic j iného, už to by se mělo ocenit. V letošní
sbírce se v Kružberku nasbíralo 7 349.Kč.

V dubnu se začala šířit informace o tom, že ve vítkovské
nemocnici bude zrušeno interní oddělení. Jedná se ale o ne-

pravdivou informaci. Vítkovský starosta, pan Smolka informoval
veřejnost, že hovořil s MUDr. Fejfarem, předsedou představenstva
Nemocnice, který mu potvrdil, že se na vítkovské interně aktuálně
řeší personální záležitosti - pan doktor Rodák skončil. Po určitou
dobu může proto být provoz omezen. Každopádně bude interna
zachována.

VÍTKOVSKÁ MĚSTSKÁ POLICIE MÁ STÁLE CO DĚLAT

li a společně s kamerovými záznamy z městského
odsouzen nebo potrestán, byla kamerového systému předali
3. března kolem půl desáté
věc předána Policii ČR pro
obvodnímu oddělení Policie ČR
dopoledne byli strážníci přivoz přečinu krádeže.
ve Vítkově k dalšímu šetření. Za
láni do prodejny v Lidické ulici, podezření
Muži v případě uznání vitakový čin hrozí pachateli v příkde došlo ke krádeži
ny a odsouzení hrozí odnětí
padě uznání viny a odsouzení
zboží a útěku pachatele ven
svobody na 6 měsíců až 3 léta. odnětí svobody až na 1 rok, záz prodejny. Na místě bylo
Odcizené zboží bylo vráceno
kaz činnosti nebo propadnutí
zjištěno, že neznámý muž
věci.
v prodejně odcizil a pronesl bez zpět do prodeje neporušené.
placení přes pokladní zónu 3
Podezření z přečinu poškoV dopoledních hodinách 25.
láhve destilátu v hodnotě téměř zení
cizí věci, které bylo
března navštívila MP Vítkov děti
1 000 Kč, které si uložil do ba- zjištěno
5. března po půl osmé v mateřské školce ve Větřkovitohu. Poté, co muž opustil
večer,
kdy
byla na služebně MP cích. Děti se seznámily s prací
prodejnu, se za ním rozběhnul Vítkov oznámena
škoda
strážníků a s technickými
pracovník provozovny a zloděj na osobním vozidle,
zaparprostředky, které ke své práci
svůj „lup“ upustil na zem a utíkal kovaném na nám. Jana
Zajíce využívají. Na závěr si děti mohly
pryč. Strážníkům se po vytěžení ve Vítkově. Příčinou poškození
prohlédnout z blízka i služební
kamerového záznamu
vozidla byla rozepře mezi maji- vozidlo MP Vítkov a předaly
v prodejně podařilo následně
telkou vozidla a 23letým mužem strážníkům vlastnoručně vyromuže vypátrat. V muži byl
z Radkova, který několikrát kopl bené poděkování.
zjištěn 30letý občan z Velkých
jejího zaparkovaného voziHeraltic. Jelikož se prokázalo, do
dla,
čímž zřejmě způsobil škodu
že dotyčný byl v posledních
převyšující
částku 1 0 000 Kč.
třech letech za takový čin
Strážníci věc zdokumentovací a zejména cílové skupiny
Městská policie Vítkov má k dispozici 2ks
chodců - dětí a mládeže, přiinformativních ukazatelů rychlosti (radarů)
jíždějících do místních škol ze širokého okolí.
vozidel VIASIS 3000.
Tyto radary byly pořízeny v rámci Programu
prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2006, kdy 90% prostředků
na jejich pořízení bylo poskytnuto
formou státní dotace a zbytek
bylo uhrazeno z prostředků
města Vítkova.
Jako základní charakteristika
využívání těchto zařízení je vnímáno jeho preventivní působení
v oblasti bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na potenciální skupinou pachatelů
možných přestupků na úseku dopravy. Každému
projíždějícímu řidiči vozidla se znázorní na světelném panelu jeho okamžitá rychlost. V případě
překročení maximální povolené rychlosti
v daném úseku je řidič upozorněn blikáním diod a poté i světlem oranžové barvy. Měřící zařízení je přenosné, proto jej lze operativně
využít dle potřeby v různých lokalitách
města a místních částech. V konečném důsledku by mělo dojít k výraznému omezení rychlosti projíždějících vozidel a ke zvýšení pocitu
bezpečí chodců při přecházení komunika-

Pevný informativní měřič rychlosti vozidel bude instalován v časových cyklech na sloupy veřejného osvětlení podél
vytipovaných komunikací vždy
v místech s největším pohybem
chodců. S využitím mobilního měřiče se počítá v jiných lokalitách
města a především v místních
částech. Informativní měřiče rychlosti však nebudou sloužit pouze
pro upozornění řidičů, ale i k následnému vyhodnocení dodržování maximální
povolené rychlosti v měřených úsecích, jelikož
toto zařízení dokáže zaznamenat a následně vyhodnotit například počet vozidel, které překročily
nastavenou rychlost nebo průměrnou rychlost,
maximální rychlost a počet projíždějících vozidel. Tyto výsledky budou využívány pro porovnávání bezpečnosti silničního provozu v
různých úsecích sledovaných komunikací, zejména zatížeností a frekvencí průjezdu vozidel.
Zaznamenané výsledky dále budou využívány
dopravní policií při přípravě represivních dopravně bezpečnostních akcí.

Kružberské pěnkavy
Takže abychom se v tom vyznali.
Pěnkava je malý pěvec z čeledi pěnkavovitých. Je široce rozšířená,
vyskytuje se na všech kontinentech východní polokoule. Díky svému
častému výskytu i v těsné blízkosti lidských obydlí.
Ovšem Kružberská pěnkava je druh hodně odlišný, i když má s pěnkavou
obecnou podobný název a je to rovněž stvoření milující zpěv. Duben je,
jak kdekdo ví, měsícem ptactva. Takže asi není náhoda, že se podle
příkladu zpěvných opeřenců zformovala skupina přítelkyň a přátel, kteří si
společně rádi zazpívají. Dali si jméno
Kružberské pěnkavy a
budou se scházet každou středu v našem
kulturním středisku –
bývalé škole. Jejich repertoár budou
hlavně lidové
písně, ale objeví se mezi nimi i
občas některé
autorské písničky z hudební tvorby
Jirky
Slavíka, který toto malé hudební
těleso
povede. Svoji pěveckou činnost
zahájil sbor nácvikem písně o Kružberku
a složenou a věnovanou Kružberku.
Určitě ji brzy uslyšíme na veřejnosti. Co je
ještě hodno obdivu? Kružberské pěnkavy
jsou do zpívání zapálené a moc se těší
na první veřejné vystoupení.

Kulturní komise
7. 3. 2022 se sešla kulturní
komise a stanovila program pro
1 . pololetí 2022.
V základních obrysech
projednala program Dne obce
(1 6. 7. 2022)
2. 4. 2022 Vynášení Morany
30. 4. 2022 Stavění máje,
1 . 5. 2022 Oslavy sv. Floriána
(průvod, mše svatá)
8. 5. 2022 Den matek
28. 5. 2022 Smažení vajec,
hledání vajec (děti)
4. 6. 2022 Kácení máje
1 8. 6. 2022 Koncert v Petru a
Pavlovi + výstava fotografií

Novoroční výšlap

Letošní výšlap proběhl téměř v ilegalitě. Organizátoři
tentokrát výšlap nezviditelňovali na plakátech nebo
webových stránkách. To kvůli problémům s restrikcemi
souvisejícími s Covidem 19 a jeho mutací delta. Přesto se
několik skalních příznivců tohoto milého začátku roku
výšlapu zúčastnilo. Sice počasí příliš nepřálo, ale zážitek
to byl přesto hezký. Na závěr jsme se opět sešli v útulném
Sklípku, kde jsme si odpočinuli a doplnili tekutiny. O to,
abychom se cítili v příjemném prostředí Sklípku obzvláště
dobře se postaral s profesionální rutinou pan Stan Sváček.

Naši sousedé cestují

Oblíbený seriál, který každoročně pořádají senioři, měl
v březnu své pokračování. Tentokrát jsme se mohli
prostřednictvím Terky Flesarové podívat do Afriky s expedicí
S Tatrou kolem světa 2. Z její hodinové přednášky jsme odešli přesvědčení, že z naší Terky nevyrostla žádná princeznička, nýbrž děvče do nepohody. Prostředí, do kterého
se loni s expedicí vydala, totiž rozhodně pro princezny nebylo. Z fotografií a přednášky jsme se dověděli množství zajímavých informací a to i takových, které se běžně
nedovíme. Byly to často zážitky, proti kterým jsou počítačové adventury jen slabounký odvar reality.

Co se připravuje na Den obce?

Přinášíme základní, zatím jen kusé informace. Je již
stanoveno datum konání – 1 6. 7. 2022. Nosné
téma, které bude zajímat hlavně děti a mládež je
Cesta do pravěku. Co se pod tím bude skrývat,
nemá ještě pevné obrysy, ale jistě to bude jako
vždy skvělé. Uslyšíme Katapult (revival) a k tanci i
poslechu bude hrát do pozdních nočních a časných
ranních hodin nám dobře známá skupina Mistrál.
Dále stánky s pochutinami a nápoji, tombola,
jumping – což je jakési, svého druhu skákadlo a
další a další. Výčet programu ještě není úplný,
natož definitivní. Věříme, že ani tentokrát nebude
nouze o pomoc šikovných rukou a chytrých hlav. To
jsou základy, na kterých úspěch Dne obce vždycky
spočívá. A samozřejmě na počasí.
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