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Vážení spoluobčané. Opět se spolu setkáváme nad stránkami kružberského občasníku, v pořadí již čtvrtého. Tak jako ty
minulé i tento přináší informace o dění v obci, o práci obecního zastupitelstva, potřebách a problémech obce i jejich řešení.
Jsme připraveni reagovat na vaše připomínky i náměty. Věřte, že nás bude Vaše spolupráce těšit a budeme si jí moc vážit.

Dočkali jsme se nových schodů
Stařičké schody v serpentině
jsou již minulostí. Nemohli
jsme si nevšimnout, že místo
nich se zde objevily nové,
těm starým hodně nepodobné. Polemika nad jejich
vzhledem byla a patrně i ještě
bude. Zatímco někteří si je
ještě "nezamilovali", jiným
připadají hezké už nyní. Tak
už to někdy bývá. Jejich
vzhled zatím ještě není
konečný. V jarních měsících
se zde plánuje úprava a
osazení terénu. Soudíme, že
vedle vzhledu je samozřejmě stejně důležitý jejich účel, trvanlivost, bezpečnost a ovšem také
cena. Co se bezpečnosti týká, byl to jeden ze základních požadavků. Roštové stupnice,
zábradlí i odpočívadlo patřily
proto mezi požadavky na
prvním místě. Celková částka
zaplacená zhotoviteli díla
byla 600 392,- Kč. Obec
přitom nehradila žádné
vícep ráce. Na úhrad u
uvedených nákladů jsme
získali od Moravskoslezského
kraje dotaci ve výši 292 500,Kč. Jak vidíte, nejedná se
zrovna o malou částku.
Věříme však, že byla
vynaložena účelně a nové
schody nám budou hodně
dlouho a dobře sloužit.
Rýznar, Focht

V roce 2015 byla obnovena tradice pořádání Dne
obce Kružberk. Není to akce ojedinělá, vztahující
se jen ke Kružberku. Tyto slavnosti pořádají i jiné
obce. Přinejmenším ty, které mají zdravou ctižádost ukázat, že jejich občané dovedou uspořádat
akci významem přesahující "obecní rozměr". To,
čím se náš "Den" výrazně odlišuje od těch v okolních obcích, je kouzelné místo na hřišti v těsném
sousedství řeky Moravice. Den obce Kružberk je
samozřejmě také prestižní záležitost, která by při
srovnání s jinými obcemi měla něco vypovědět o
nápaditosti a umu svých organizátorů. Do organizace toho loňského se opět dobrovolně zapojily

že se nám na slavnosti nově objevilo vlastní
pódium, takže si jej už nemusíme půjčovat.
Návštěvnost byla vysoká. V programu vystoupili
šermíři z Vítkova a hlavní lákadlo - Kabáti revival.
Dětem a dospělým organizátoři dále nabídli hry,
soutěže a další atrakce. Pořadatelé se museli také
postarat o žízeň návštěvníků, o jejich chuť slupnout
něco dobrého. A to také není žádná maličkost.
V těchto dnech už začíná kulturní komise připravovat Den obce ročník 2017. Budou v něm opět
překvapení i zajímavé atrakce. Samozřejmě, že ani
letos nebude chybět tombola a sešup lanovkou přes
řeku. Celý by se měl odehrávat v duchu "divokého
západu" a jednotlivé
atrakce v podobném
duchu budou také

Den obce Kružberk 2017
desítky našich občanů. A akci
zvládli na výbornou. Poděkování patří všem. Zejména pak našim spolkům: hasičům, Radisku, Za rozvoj Kružberka a Klubu seniorů. Tím chceme naznačit, že v pozadí akce se jedná
hlavně o to, jak se k celé události postaví občané a jak se do
celé organizace zapojí. Tu loňskou opět zajišťovaly desítky
místních dobrovolníků. Jak už
to u těchto akcí bývá, jejich pořádání je nejenom starost, ale
také finanční zátěž. Loni jsme ze Dne obce Kružberk vyšli nepatrně "plusoví". Velký dík proto patří
našim sponzorům. Kteří to byli? Zejména
Finesteel s.r.o., Cernin s.r.o. a také MS Velké
sedlo, David Kostruh Panství Morava,
Rybářství Jiří Raška, Karel Grim, oddíl
lyžování Guntramovice, ZD Kružberk, Michal
Kaštovský, MVDr. Martin Navrátil, Fa Hobes,
Stanislav Špaček, Insportline, zastupitelé obce
Kružberk, Vinkler Josef. Pokud srovnáme loňský
den obce s tím předloňským, musíme konstatovat,

vkomponovány do programu. Již nyní můžeme
prozradit, že součástí budou např. western tance i
s minikurzem. Organizace „Dne" bude na základě
dosavadních zkušeností také změněna. Podstatná
změna je v termínu konání. Letos je naplánován na
sobotu 15. července. Takže večerní chlad od řeky
by nemusel být tak citelný jako v posledním
srpnovém víkendu. Držme si všichni palce, aby
letošní den obce dopadl alespoň stejně dobře, jako
ten loňský. Bude mít zvláštní podtext. V roce 2017
totiž naše obec slaví své 640 narozeniny.
Focht

V roce 2015 jsme zahájili vážení komunálního odpadu na naší váze. Pozitivně se to projevilo již po prvním roce, protože
platba naší obce TS Vítkov za odvoz a uložení odpadu poklesla o cca 60 tisíc Kč. Zlepšilo se i třídění odpadu v domácnostech. Za to patří poděkování všem občanům a chalupářům, kteří
odpad třídí a šetří tak naše životní prostředí. Pro některé z nich
začíná být problémem zbavit se papíru. Určitě nepatří do popelnice. Proto od letošního roku nabízíme možnost svozu papíru při již
zaběhnutém pondělním svozu plastů. Je však nutné dodržovat třídění podle barvy: žluté pytle = plast, modré pytle = papír.
Pytle na odpad jsou k dispozici na obecním úřadě. S účinností od 6. března budeme z ekonomických důvodů zajišťovat
svoz odpadu v pytlích každé sudé pondělí (dle kalendáře) a ne každé pondělí, jako tomu bylo dosud. Jsme také moc
rádi, že se ve stále větší míře využívá náš sběrný dvůr pod bývalým Proletářem. Odpad, včetně nebezpečného, sem můžete
přivézt každou první sobotu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 hod. Připomínáme, že ve sběrném dvoře můžete odložit
pouze kompletní lednice a mražáky. Musí tedy obsahovat motor i s kompresorem.

Sběr a třídění odpadu

Rýznar

 Druhým místostarostou se v naší obci stal pan Vlastimil
Březovják. Jeho cenné zkušenosti s
řízením obce budou vydatnou pomocí
při řešení přemíry problémů, které se
koncem minulého roku nahromadily .

 Vyhláška o nočním klidu
Obecní zastupitelstvo vyhovělo zákonným požadavkům a na svém prosincovém zasedání schválilo vyhlášku o
nočním klidu, kterou se upravuje
dodržování nočního klidu, tj. doba od
22:00 do 6:00 hod., v průběhu
kalendářního roku. Vyhláška je k
nahlédnutí na obecním úřadě a na
internetových stránkách obce.
 Vybavení obce K zajištění údržby obce jsme v minulém roce zakoupili nový
malotraktor Belarus za 254 100 Kč (o
60 tisíc levněji než nám nabízela jiná
firma), vlečku za 83 640 Kč a sněhový
pluh za 46 500 Kč. Pro obec je to
nezbytné vybavení také proto, že
stávající fréza už dosluhuje. V roce
2017 chceme vybavit malotraktor
mulčovačem.
Rýznar

Nový jízdní řád
Od 11. 12. 2016, tedy od platnosti nového
jízdního řádu, došlo k několika změnám na
autobusové dopravní lince TQM č. 233 Vítkov-Kružberk-Melč:
 Spoj 29 odj. z Vítkova v 16:19 hod.
jede přímo do Melče bez přestupu u
Proletáře. V Moravici i v Melči je
možné přestoupit na Opavu. Z
časových důvodů navrhujeme přestup v
Moravici.
 Spoj 24 odj. z Melče 15:02 hod. nekončí u Proletáře, ale pokračuje do Vítkova.
 Spoj 8 je nově zavedený. Odjezd z
Melče 19:15 hod., v Kružberku je v
19:31, resp. 19:34 hod. a pokračuje až
do Vítkova.
 Na lince 247 Kružberk – Litultovice –
Opava nedošlo k žádným změnám.
Březovják

Po dlouhých letech - konec obchodu
Loňského 13. září to bylo nachlup přesně 26 let od
otevření obchodu naproti bývalého Proletáře. Obchod
se smíšeným zbožím obsluhoval hlavně zákazníky
spodní části Kružberku, chataře a v poslední době i
zákazníky ze Starých Těchanovic. Měl své příznivce i
na horním konci. Dlouho a spolehlivě jej provozoval
pan Josef Vinkler a našli jste v něm vždy čerstvé potraviny každodenní potřeby. S nostalgií i smutkem musíme konstatovat, že počátkem roku pan Josef svůj
obchod zavřel. Jako důvod ukončení se sdružilo hned
několik okolností, z nichž ta nejdůležitější tkví v
nezpůsobilosti malých vesnických obchodů čelit
konkurenci velkých obchodních řetězců a samoobsluh.
Chtěli bychom alespoň takto poděkovat panu Josefu
Vinklerovi za jeho dlouholeté prospěšné působení v
naší obci a popřát mu do dalšího života mnoho zdraví i
úspěchů.
Focht

Práce na škole pokračují
Mohlo by se zdát, že opravy a úpravy školní budovy a zahrady jsou nekonečný příběh. Komu to tak připadá, není daleko od pravdy. Důvod je jednoduchý. Jedná se o nesmírně, alespoň v obecním měřítku, nákladnou záležitost. Takže
naplánované práce musí probíhat po částech, nechceme-li, aby se náš obecní rozpočet zhroutil. Shrňme, co všechno se
již na škole udělalo a co náš rozpočet ještě čeká. Předešlé zastupitelstvo, které s opravami začalo, nechalo vyměnit
staré kotle za dva nové, plně automatické a ekologické. V roce 2015 následovala výměna topných těles v celé budově.
V uplynulém roce jsme zahájili podstatné opravy z hlediska údržby a to sanační práce. Odkryli jsme dvě třetiny
základů hlavní budovy ze severní a západní části. Základy jsme izolovali sanační omítkou. Z ní jsme také vytvořili
trativod a do něho usadili drenážní hadici. V uvedené části budovy jsme vyměnili všechny okapy, svody a napojili je
do gajgrů nově vytvořeného odvodu dešťové vody. Veškeré práce jsme dělali svépomocí a zaplatili za ně necelých
150 tisíc Kč. Již teď je na vnitřních zdech budovy patrný pozitivní vliv těchto prací. V letošním roce chceme dokončit
sanační práce na zbývající jedné třetině budovy. Rádi bychom ještě vyměnili okna a vnější dveře, proto jsme požádali
o dotaci Moravskoslezský kraj. V současné době provádíme stavební úpravy v tělocvičně, které by měly umožnit
pořádání větších kulturně-společenských akcí. Naším záměrem je, aby všechno podstatné na opravách školy stihlo
zastupitelstvo udělat ještě do nových voleb, tak aby mohlo před občany předstoupit s čistým štítem a konstatovat
splněné volební sliby.
Rýznar, Focht

souboru hostujícího ve Vítkově nebo v Budišově n.
Na webových stránkách obce již bylo konstatováno, B. V minulém roce byla velice kladná odezva na
že Klub kružberských seniorů nalezl své pevné mís- besedu s lékařkou. Chtěli bychom ji proto i letos
zopakovat. Zajímavá pro naše členky i členy by také
to ve spektru obecních kulturních i fyzkulturních
aktivit. Zajímalo nás, co senioři plánují v letošním
roce. Více o tom prozradila paní Helena Pavličná:
„Jak již bylo zmíněno, měla by to být řada besed o
tom, co zajímavého viděli, slyšeli a zažili naši milí
spoluobčané na svých prázdninových zahraničních
i tuzemských cestách. Hlaste se, pokud se chcete
aktivně tohoto projektu zúčastnit. Dále se připravuje cyklus přednášek na téma "Počítač a internet
pro ty, kteří se bojí do lesa", aktivní účast na Dni
obce Kružberk, beseda s lékařem, výšlap pro
zdatné seniory na sklonku léta a spoluúčast na
rozhodování o tom, jak a kde zorganizovat letošní
výlet. Klub je samozřejmě flexibilní a své další
akce bude organizovat "ad hoc". Tři naši členové
jsou součástí kulturní komise a tak všechny akce,
mohla být exkurze do rekonstruovaného domova
kde to jen trochu bude možné, se uskuteční za
seniorů ve Vítkově. Cvičení vsedě je soubor cviků s
spoluúčasti a pomoci našeho klubu.
pozitivními psychickými i tělesnými výsledky.
Ve velikonočním období bychom se chtěli setkat při Instruktáž těchto cviků plánujeme začít v únoru“.
posezení ve škole. Plánujeme společně navštívit
Focht, Pavličná
divadelní představení v Opavě, nebo některého

Plán práce klubu seniorů

 Upozorňujeme občany, že jsou povinni zaplatit polovinu poplatku za směsný odpad
do 31. 3. 2017 a zbývající část do 31. 8. 2017.
 Poplatek za jednoho
psa činí 150,- Kč
a 200,- Kč za každého
dalšího psa.
Poplatek je nutné zaplatit do 31. 3. 2017.
 Od 1. 5. 2017 obec
opět přijme nezaměstnané občany na veřejně prospěšné práce.
Zájemci nechť podají
na obecní úřad písemnou žádost o přijetí.
***************************

reguluje sám a já tam jen jednou za týden
nasypu pár kbelíků uhlí. Zpočátku jsem
kotel přes týden vypínal, protože jezdíme
Tak přesně těmito slovy jsem loni reagojen
na víkend. Časem jsem ale zjistil,
val na nápad mé manželky pořídit si
že je lepší ho naprogramovat přes týden
na chalupě nový kotel. Argumentů jsem
na nižší teplotu a v pátek přijet
měl dost. Odmítám běhat po úřadech a stát do vytopeného domu. Paradoxně spotřeba
někde ve frontě, kdo ví, kolik to bude stát uhlí přes týden je tak malá, že ho nestojí
a kotel přece máme a jsme s ním spokoje- za to ani vypínat. O nic se nestarám, v
ni.
domě je příjemně a taky u teplé vody
Pro zachování rodinného klidu jsem nako- nemusím čekat na „levný proud“.
nec řekl manželce, že pokud po mě nebude Onehdy mi soused povídal, že není jisté,
nic chtít, tedy kromě peněz, tak nejsem
jak dlouho se ještě bude topit uhlím. Prý
proti. Tím jsem považoval celou věc
ho bude málo. Také jsem slyšel, že se dá
za vyřízenou, protože většinu věcí zařizuji namontovat ke kotli za „pouhých“ 50 tisíc
doma sám. Z povzdálí jsem sledoval, jak
násypník, který automaticky doplňuje uhlí.
manželka vyplnila žádost a s překvapením Jo a taky, že to pro starší lidi už stejně
jsem zjistil, že skutečně není nijak složitá.
nemá cenu.
Sehnala nějakého chlapa, který nám navrhl
Musím se tomu nyní smát. Uhlí jsem
na domě výměnu vstupních dveří,
bez problémů koupil, za těch 50 tisíc mám
abychom splnili podmínku pro udělení
vyvložkovaný komín a kotel s účinností
dotace. No a pak už to šlo ráz naráz.
95%. Ten předchozí měl stěží 60%. Podle
Dotaci nám přiklepli. Přišel zedník a
komína byste neuhádli, že se tu topí.
vyměnil dveře, přijela firma a za
dopoledne vyvložkovala komín a na závěr V domě je teploučko, spotřeba
firma, která za 3 dny namontovala kotel.
malá a absolutní
Celkové náklady zhruba 170 tisíc korun.
klid a pohoda.
Faktury se zanesly na úřad a do 3 týdnů
Co dodat? Snad
jsem měl 120 tisíc zpět na účtu.
jen to, že se vyNa první topnou sezónu jsem čekal s napě- pisuje další kolo
tím. Bude to vůbec fungovat? Budeme to kotlíkové dotace.
Kdo zaváhá ……
umět ovládat? Neprotopíme majlant?
K mému překvapení je to absolutní
pohoda. Kotel jede jako hodinky, vše si
Miroslav Pech

Kotlíková dotace? Nesmysl!

Kružberští hasiči nespí!
Hovořili jsme s
velitelem hasičů
panem Klimčíkem a uveřejňujeme jejich plán
činnosti pro letošní rok.
Rok 2017 pro ně
znamená významné jubileum
- 70 let poválečné
činnosti sboru. V
tomto, bezmála
již stoletém období, vyměnili
hasiči svůj název.
Ze socialistických "požárníků"
jsou to opět naši
hasiči, tak jak
byli kdysi hrdě
označováni a jak je předkové nazývali již v předminulém století.
Do letošního roku vstupují hasiči
opět velkolepě plesem. Bude 18.
února a bude to jediný ples, který se
dá pro svou úroveň a význam v
Kružberku takto nazvat. I letos se
bude konat v Růžovém dvoře. Jeho
začátek bude ve 20:00. Cenově bude
přístupný i pro ty, kteří mají hluboko
do kapsy. 80 Kč za vstupenku rozhodně není mnoho. Přesto bude za
málo peněz hodně muziky. Zajistí ji
oblíbená Čumpelíkova hudební skupina.
Stavění máje, je starý zvyk, který
jednoznačně potvrzuje, že jaro je
zde. Tentokrát by se mělo uskutečnit
v termínu opravdu nejvhodnějším, a
to 29. dubna, což vyjde na sobotu.
Ovšem, je to současně i čas rejdů
čarodějnic. Věc byla konzultována s
náčelníkem Klimčíkem i s nadřízenou čarodějnic Lídou Ježovou, zdali
se tyto dvě koncepce - stavění májky
jako symbolu jara a lásky a vyvádění
čarodějnic spolu neperou.
Byli jsme oběma ujištěni, že ne.
Nesměli by to být to hasiči, aby netrénovali hasičské dovednosti. Protože uhasit požár dnes už rozhodně
nespočívá jen v řetězu lidí podávajících si kbelíky s vodou. Spočívá
zejména v technice a ve zvládnutí

speciálních dovedností. Není to jednoduchá představa: čerpadla, hadice,
šlehající plameny, mezi tím se v nepopsatelném zmatku organizovaně
míhají osoby odborně zdolávající
požár.
Takže vyhovuje výcvik mužstva a
naše hasičská technika těmto vysokým požadavkům? A co pro to můžeme dělat? Odpovídá opět velitel
pan Klimčík:

bude následovat? Po mši se sejdeme
k neformálnímu setkání u hasičské
zbrojnice. Zde bude pohoštění
k uctění sv. Floriána výjimečně zdarma a v režii dobrovolných hasičů
našeho sboru.

O dětském dnu, který chystáme na
30. června, už je psáno i jinde.
Úspěšnost a krásu tohoto svátku našich dětí může pokazit jen špatné
počasí. Vše ostatní bude skvěle při"Jako každý rok, bude uspořádána
praveno. Přijďte se podívat. Nevadí,
"Soutěž požárního sportu". O tom,
že už nejste dětmi. Určitě se s dětmi
jak naši hasiči se svou vervou i
do těch časů alespoň na pár hodin
umem obstojí v soutěži družstev, se rádi vrátíte.
rozhodne 6. května. Letos soutěž
Že se kružberští hasiči nikdy nevyproběhne v Nových Lublicích, kde
hýbali práci pro obec, se můžete přeby jejich hasiči rádi navázali na mi- svědčit třeba při pomoci s organizací
nulé úspěchy a obnovili je. Pokud
sjezdů Moravice. Pokud se ovšem
nám přijdete fandit, slibujeme, že si budou sjezdy letos vůbec konat. Ale
jsou i jiné příležitosti. Například Den
loňské vítězství sebrat nedáme."
obce Kružberk. Zde je třeba jen doSv. Florián, patron obce Kružberk a dat, že na aktivní účast našich členů
hasičů. Letos bude výjimečný. Flori- bylo spolehnutí loni i předloni a tak
ánův svátek oslavíme 7. května. Po tomu bude i letos. Protože dobré
dlouhých letech bude dominovat mši jméno Kružberku znamená i dobré
i po ní následujícímu programu soš- jméno kružberských hasičů.
ka svatého Floriána, která tentokrát
nebude zapůjčená nýbrž naše - kruž- S podzimem bude provedena prověrberská. Hasiči ji pro sebe i obec za- ka naší techniky. V této souvislosti
jistili z vlastních prostředků. Sbírka budeme apelovat na vedení obce,
pro její pořízení, se kterou se původ- aby již dosluhující vozidlo bylo koně počítalo, nebyla nakonec zapotře- nečně vyměněno za nové.
bí. A tak po 100 letech budete moci
Klimčík, Focht
vidět v průvodu našeho, zdůrazňujeme, ZCELA NAŠEHO Floriána. Co

Kromě toho, že
Jak jsme
se my občané
již v létě, nejpozději na podzim, musíme starat
o palivo na zimu, má obecní úřad
starost poněkud odlišnou. Zajistit
v zimě sjízdnost obecních
komunikací. Starost je to nemalá,
protože neodklizené přívaly
sněhu mohou zcela ochromit
život obce. Oproti minulým
zimám provedla obec při řešení
tohoto problému důkladný posun
vpřed. Jednak zakoupila nový
traktor, který nahradil k odklízení
sněhu nedostačující frézu, která
už je navíc za obzorem své
použitelnosti, jednak je odklízení

se připravili na zimu
sněhu svěřeno zaměstnanci obce,
panu Liboru Špačkovi. Obec je
t í m t o op a t ř e n í m d a l e k o
operativnější. V uplynulých
sezónách byla tato část zimních
starostí přesunuta na externí
pracovníky, jejichž pohotovost k
odklízení sněhu byla často
omezena plněním jejich ostatních
pracovních povinností. To, že
letošní zima hrozí být horší,
alespoň co se přídělu sněhu týče,
n á s t e d y n e m u sí př í l i š
zneklidňovat.
Focht

Hlavní úkoly, které stojí před zastupitelstvem v tomto
roce
Získali jsme dotaci ve výši 100 procent na vytvoření stezky,
která spojuje známá místa v lese u cvičné skály. Stezka bude
mimo jiné vybavena prvky odpočinkového charakteru, cvičebními prvky, informačními tabulemi, atd. Částka, kterou
nám poskytuje SZIF je téměř půl milionu. Práce by měly být
ukončeny 30. 6. 2017 Jak uvádíme na jiném místě tohoto
občasníku, chceme dokončit sanační práce kolem budovy
školy a úpravy tělocvičny. Pokud se podaří získat dotaci,
pak vyměníme ve škole okna a vnější dveře. Nutná je také
rekonstrukce vjezdu na hřbitov. Loni jsme zahájili opravu
stávajícího sběrného dvora, ve které budeme letos
pokračovat.
V loňském roce jsme také žádali SZIF o dotaci ve výši 300
tisíc korun na rekonstrukci lesní cesty, která navazuje na
naši komunikaci na chatoviště „Velké sedlo“ a k cvičné
skále a končí nahoře nad přehradou. Splnili jsme všechny
potřebné náležitosti, ale pro velký počet zájemců jsme
skončili tzv. pod čarou. Zvýhodněni byli ti, kteří budovali
nové cesty a neprováděli rekonstrukce cest stávajících.
Nenecháme se však odradit a počkáme na další kolo dotací,
ve kterém bude větší šance uspět.

Problémy s ošetřováním obecních lesů
Patříme mezi ty obce, jejichž majetek tvoří
z velké části i les. Ošetřování lesů a prodej
dřeva tak přidává k jiným staros-tem o
chod obce i tuto. Samozřejmě je nutné,
aby se o náš lesní majetek staral někdo
fundovaný a problémům lesního
hospodářstvím rozumějící. O záležitosti
týkající se obecních lesů se starají
místostarostové Březovják a Beníšekv a
pan Jaroslav Štipčák, který má jak
lesnické vzdělání, tak dlouholeté
zkušenosti. Jde hlavně o těžbu a obnovu
lesních ploch, kterých obec vlastní cca 74
ha. Zdědili jsme po předcích smrkové
monokultury a ani nám se proto nevyhnula
kůrovcová kalamita. Velké problémy jsou
se starými lesy, jejichž dřevo je špatně
prodejné a těžba ve špatně přístupných
místech. Vytěžené plochy jsou
nahrazovány smíšeným porostem, hlavně
buky, které do naší nadmořské výšky
(400m - 600m) přirozeně patří.
Vysazování mladých stromečků s sebou
nese klasické problémy - mrazy, sucho a
okusování zvěří. U nově vysazovaných
sazenic se proto musí počítat s jejich
značným úhynem. Výsadba má dvojí
zaměření: Jednak je to výsadba na
vytěžených plochách. Tam jsme loni
vysadili 4500 buků a 300 borovic. A
potom je to vylepšení, což znamená
obnovu porostu na již zalesněných
plochách. Na těch se loni vysadilo 4700
buků 1200 borovic, 500 jedlí, 500 dubů a
4850 smrků. Lesní hospodaření je v posledních létech stále ještě ztrátové. Díváme se však na tyto ztráty jako na investice pro další období.
Focht, Březovják

Rýznar

Oprava hráze přehrady
Opravy byly zahájeny v srpnu 2015. Dle plánu měly
být dokončeny v závěru roku 2016. Podle vyjádření
hrázného protáhnou se však opravy až do března 2017
a kdo ví, jestli ne i déle. Jak jsme dodatečně zjistili,
soutěž o provedení oprav v souladu s platnou
legislativou vyhrála firma SMP (Stavba Mostů Praha),
která nabídla nejnižší cenu. Bohužel realita nás
nepřesvědčila o správném výběru. Ke kvalitě se
vyjádřit neumíme avšak k časovému plnění ano.
Pokud byste měli v úmyslu navštívit místa posledního
odpočinku lidí, kteří před 70 lety stavěli VD Kružberk, nezapomeňte tiše zašeptat: „Vy jste chlapi ještě
znali i řemeslo i makat!”
Focht

Pohled, jaký se vyskytne jen jednou za 60 let: Přehrada bez vody.

Bývalá kružberská občanka a
pamětnice nám zaslala snímek,
Co jsme nenašli v kronice
který je jednak historicky zajímavý, jednak ale trochu problematický. Na jeho rubové
straně čteme, že se jedná o
havárii letadla v létě 1944 na
katastru obce Staré Lublice.
Na jeho líci vidíme havarovaný
střední stíhací bombardér Heinkel 111, který také sehrál
svou roli ve španělské občanské válce a také v letecké bitvě
o Anglii. Tomuto bombardéru
se říkalo také "vlk v rouše beránka".
Ze vzpomínek pamětnice, která byla v té době malá holčička: V r. 1944 spadlo ve Starých Lublicích německé letadlo. Utíkala jsem k němu. Pilot byl mrtvý. Uložili ho do
místní márnice, kde ho ohledal místní doktor, který ve vsi léčil a trhal zuby. Dívala jsem se na to oknem. Stlačil mrtvému
pilotovi hruď a z pusy mu vytekla krev. Když si mě doktor všiml, odehnal mě a víc jsem neviděla.
Pilot havarovaného letadla je pohřben na kružberském hřbitově. Ví se i ve kterém hrobě.
V Nových Lublicích také spadlo letadlo (do nějaké bažiny?). "Když jsme byli u mé babičky (Aloisia Dreiseidel), dívali jsme
se s maminkou na souboj ruského a německého letadla. Viděli jsme zásah a pak i padající letadlo. Pilot se stihl katapultovat a přistál na naší zahradě hned vedle nás."
Problém je v tom, že se s jinými pamětníky nemůžeme shodnou na tom, kde letadlo na katastru Starých Lublic vlastně havarovalo. Pokud vy sami toto místo poznáváte, dejte, prosím, vědět obecnímu kronikáři. Doposud se nám ho totiž nepodařilo
lokalizovat.
Focht

Uplynulo již 24 let koncertů v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla. Co
připravuje spolek Radisko letos?

Vůbec prvním koncertem, který
uspořádali, ještě ne pod názvem
Radisko, byl koncert Opavské čtyřky a
skupiny Landek Jeans. Pak už bylo
každým rokem nějaké nové překvapení.
Ke koncertům se přidružily i výstavy.
Prostor kostelní půdy, kde se výstavy
pořádají, má nezaměnitelnou, originální
atmosféru. Jsou
zde většinou
výstavy
výtvarníků a
fotografů, ale i
výstavy keramiky.
Často bývají tyto
výstavy
kombinované.
Neselhávajícím
motorem těchto

lahůdka. Do 13. června potrvá současná
výstava fotografií Jiřího Pecháčka,
kterého již známe z předešlých výstav.
Jeho parketou jsou snímky z přírody. Ta
aktuální se jmenuje "Bezflinťáci". Na
červen se připravuje další vernisáž.
Bude to výstava kresleného humoru
Bořka Frýby a koláže Venduly
Kolářové. Konec roku opět završí
koncert folkové skupiny Ovčáci a vůbec
poslední věcí bude „Koledování na
Štědrý den” Jirky Slavíka. Kdo se obou
kulturních akcí v závěru loňského roku

zúčastnil, jistě rád potvrdí, že pro
svou úroveň si obě události získaly
srdce každého návštěvníka.
Lída Ježová

Takto se začínalo s pracemi na galerii Na půdě.Na snímku je
Jiří Rychtecký, jeden ze zakladatelů Radiska

Jistě jste si všimli, že kulturní události,
které připravuje spolek Radisko, mají
svou už ustálenou podobu. Jsou to
koncerty a výstavy, ke kterým poskytuje
své prostory kostelík sv. apoštolů Petra
a Pavla. U zrodu Radiska stáli před 24
lety Lída Ježová, Jirka Rychtecký a
Mirek Bulanda. V posledních letech se
však Radisko rozrostlo o další členy a
stalo se spolkem.

akcí je Jirka
Rychtecký.
V letošním roce v
létě - 24. 6. 2017 se
můžeme těšit na
letní festiválek
gospelové hudby.
Jestli vše vyjde,
Zajímavý archivní dokument.
bude to skutečná
Jirka Rychtecký, Luisa Doufurová a již nežijící Petr Baran

vnukům a vnučkám: Vidíš toho pastýře,
(anděla, trumpetistu, traktoristu, atd....),
tak toho jsem dělal já v roce sedmnáct.
Na počátku úvah byla vyslovena lítost, že
Když se blíže podíváš, má na patičkách
obec nemá svůj vlastní betlém. Z této lítosti moje jméno a ovšem i datum. A to je hlavní
se zrodila myšlenka jej vytvořit a posléze se cíl a smysl našeho keramického kurzu.
zrodily i otázky: Kdo jej udělá, jak jej
Naše představa je, že v následujícím adudělá, z čeho jej udělá a kdy jej udělá?
ventu se již bude moci Kružberk pochlubit
Takže po pořádku. Bylo navrženo, že
keramickým betlémem, kterému se ještě po
obecní betlém bude keramický. Ovšem, kdo letech budou podivovat naši potomci Máte
z nás, přátelé dovede fundovaně pracovat s chuť se přidat a jít do toho? První sezení
hlínou, glazurami, vypalovacími teplotami nad hlínou (a první lamentace nad
atd.? Odpověď: Vše nás naučí zkušená
neohrabanými prsty) ve škole již proběhlo a
výtvarnice, keramička. Vytvářet figurky
další kurzy budou následovat. Kurz je určen
podle našich představ, tak aby s výsledným všem, kteří po sobě chtějí v obci nechat
betlémem vytvořily harmonickou součást.
něco pěkného a trvalého. Takže věk
Takže tvůrci betlému budeme my,
nerozhoduje, zkušenosti nerozhodují,
kružberští občané. Každý, kdo se kurzu
výtvarné vlohy nerozhodují, rozhoduje jen
zúčastní, bude mít možnost mít v betlému
chuť jít do toho. Všichni na tom budeme
svou jednu nebo i více figurek. Každý, kdo stejně, všichni jsou vítáni. A neostýchejte
se na našem společném díle bude podílet,
se. I pro ostýchavé se najde lék.
bude jednou moci s pýchou říci svým
Nepochybujte o tom, že součástí kurzu

Keramika, betlém a jak to spolu
souvisí

Štěpánská naháňka

výřad. Podařil se nám unikátní úlovek,
jaký zde již dlouhá léta nebyl. Osm
V našem předešlém občasníku jsme
odlovených kusů černé. Nad tím
popisovali podmínky a průběh předešlé zaplesalo srdíčko každého zúčastněného
Štěpánské naháňky. A napsali jsme toto: myslivce i honce. Takže s tímto
"Přestože účast myslivců, honců a jejich skvělým výsledkem jsme šli na
hostů byla mimořádně velká, výřad už
tak bohatý nebyl. Zbývá než si
povzdechnout: Příště...!"
Nuže to "příště" již přišlo a 26. 12. 2016
jsme tuto vlajku našich myslivců opět
měli možnost vidět na hlavních jejich
zbraní. O tom, jak naháňka probíhala,
jaká byla účast, výřad i následná
Štěpánská zábava nám poskytl
informace nejmladší člen spolku a
zároveň jeho předseda, pan Karel
Štěpánskou zábavu, které předcházelo
Beníšek:
jmenování krále honu. Stal se jím host "Při slavnostním nástupu se ani letos
pan Marek Folta. Následoval
nezdálo být počasí příznivé. Nepříliš
myslivecký soud, a pak už Štěpánská
zmrzlá zem, po sněhu ani památky.
zábava. Nyní již nastal čas hájení zvěře,
Přiznám se, že jsem si o úspěchu
a tak se náš spolek může v klidu
naháňky příliš mnoho nesliboval, hlavně věnovat ochraně zvěře před hladem a
kvůli tomu nevydařenému počasí. Kdo krutými mrazy. Tento aspekt myslivosti
se někdy naší naháňky zúčastnil, ten
se příliš nezdůrazňuje a je to chyba. Je
potvrdí, že procházka po našich
to také velmi důležité poslání
honitbách není procházka parkem ani
mysliveckých spolků."
růžovým sadem a při nevhodném počasí
Beníšek
je to doslova záležitost pro chlapy a
holky z ocele. I letos jsme naplánovali
Další ročník fotografické
tři leče, jejichž ukončení mělo být těsně
soutěže „Kružberk okem
před západem slunce. To nám vyšlo. Co
objektivu“
bylo více než "normální" byl vlastní
Vidíte tu nádheru, kterou nám paní
Zima konečně předvedla? A je to tak,
že váš foťák zahálí ve skříni a sype se
na něj prach? Nyní máte důvod jej
oprášit a pořídit nadčasové snímky.
Nadčasové? Ano! Pokud je přihlásíte
do 2. ročníku soutěže "Kružberk okem
objektivu", stanou se i vaše snímky
ozdobou kružberských společenských
míst na dlouhá léta a vy můžete podle
vyjádření poroty získat první, druhou
nebo dokonce i třetí cenu. No neberte
to!

bude i spousta legrace. Věříme, že nám
vznikne nová parta kružberských
betlémářů. Zde je třeba dodat, že také
starosta i zastupitelé jsou tomuto nápadu
velmi příznivě nakloněni.
Lída Ježová

Tito tři půvabní beránci jsou prvními
figurkami našeho betlému. Ti, kteří se
zúčastnili zahajovací lekce našeho
kurzu jím byli naprosto nadšení a těší se
na další. Bude 1. března, hodina bude
ještě upřesněná na obecních stránkách.

Dispozice soutěže jsou podobné jako
posledně:
Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit
pouze s vlastními fotografiemi, které se
vztahují ke Kružberku, kružberským zajímavostem, společenským událostem,
lidem, apod.
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 digitální, podobě.
Minimální velikost obrázku = 1,5 MB.
Pokud zašlete více fotografií, označte těch
pět, které se mají zúčastnit soutěže
písmeny SS na začátku názvu. Například
"SS západ slunce nad přehradou". O těch
ostatních se pak může rozhodovat pro
zvláštní ocenění cenou poroty, obce
Kružberk a spolku Za rozvoj Kružberka.
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.
Případně e-poštou kurátorovi soutěže,
panu Jiřímu Fochtovi na adresu
oderka@email.cz. Jako předmět napište
"Fotosoutěž"
Uzávěrka soutěže:
31. prosince 2017
Hodnocení snímků
O pořadí soutěžních snímků rozhodne
tříčlenná komise. Vyhlášení vítězů
soutěže proběhne v lednu 2018. Autoři
tří nejlepších fotografií budou oceněni.
Prezentace fotografií
Vybrané práce se použijí k výzdobě váhy,
školy a obecního úřadu, nebo k propagaci obce.
Autorská práva
Soutěžící přihlášením do soutěže souhlasí
s bezplatným použitím všech soutěžních
fotografií k propagaci obce.
Focht

