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Vážení spoluobčané, Kružberský občasník je v dalším roku své existence. Od prvého vydání, po kterém
změnil jméno z "Horizontu" na současný "Kružberský občasník", změnil rovněž formát a zdokonalil svou
úroveň. Je výsledkem nejenom práce členů spolku Za rozvoj Kružberka, ale jeho obsah se opírá i o informace obecního úřadu, Radiska, sboru kružberských hasičů, Klubu seniorů i jednotlivých občanů. O dalším
osudu Kružberského občasníku se možná rozhodne v následujících volbách do budoucího zastupitelstva.
Občasník vydává obec Kružberk a je to hlavně vaše další možnost, která přináší informace o dění v naší
obci. Pevně věříme, že se tímto číslem s vámi neloučíme.

Končí čtyřleté funkční období
zastupitelstva zvoleného v roce
2014. Zastupitelstvo tvořili 4
zástupci spolku Za rozvoj Kružberka (Beníšek, Březovják V.,
Flesar, Rýznar), dva ze sdružení
Za Kružberk krásnější
(Hrušková, Navrátil) a jeden
zvolený za KSČM (Komárek).
Kandidáti spolku Za rozvoj
Kružberka šli do voleb s kon-

ků: Radisko, Sbor dobrovolných hasičů, spolek Za rozvoj
Kružberka, Klub seniorů a další
občané, kteří projevili zájem o
kulturní,
společenské
i sportovní dění v obci.
Po celé čtyřleté období zajišťovala kulturní komise desítky
společenských akcí a patří jí
velké uznání za aktivní a iniciativní přístup k přípravě napros-

Výsledky činnosti zastupitelstva
obce Kružberk za období 2014-2018
krétním programem. Přinášíme
stručný výčet toho, co jejich
práce pro obec přinesla. V
zájmu objektivního hodnocení
nabízíme pro srovnání jejich
volební program zveřejněný na
stránkách obce Kružberk
(viz:http://www.kruzberk.cz/
spolecenska-rubrika/sdruzeniza-rozvoj-kruzberka/). O tom,
jak byl jejich volební program
plněn a také o tom, co všechno
obec za volební období pro své
občany vykonala a čím se zabývala, podává zprávu starosta
obce Mgr. Vratislav Rýznar:
Hned v prvních měsících fungování zastupitelstva byla
ustavena kulturní komise, ve
které jsou zástupci našich spol-

té většiny akcí v Kružberku.
Předsedkyně kulturní komise
paní Lída Ježová prokázala
skvělé organizační schopnosti,
dobrými a progresivními nápady se projevovali i všichni
ostatní členové komise. Vzpomínáme na výrazný přínos nedávno zesnulé paní Růženy
Klimčíkové, která zde zastupovala naše hasiče.
Rok 2015
Poplatek, který odváděla obec
soukromému auditorovi, byl
zrušen a audit pro nás nyní
zdarma vykonává krajský úřad.
Jde o 18 000 Kč ročně, které
obci zcela zbytečně odcházely
z jejího rozpočtu. Auditoři opakovaně shledávají, že obec

funguje bez zásadních nedostatků.
Na počátku tohoto roku se k
činnosti místních spolků připojil
i nově vzniklý "Klub seniorů".
Rovněž za nimi je již řádka
hezkých akcí. Vzpomeňme
na besedy s lékařem, společné
pěší výlety, přednášky, společenské večery a jiné. Předsedkyně paní Pavličná se projevuje jako velmi dobrá organizátorka a je vidět, že ji tato práce
baví.
Zastupitelé spolku Za rozvoj
Kružberka prosadili důležitou
změnu oproti minulosti a to vážení tříděného i netříděného
komunálního odpadu na obecní váze. Výsledkem je výrazné
snížení nákladů obce na sběr a
likvidaci odpadů. Dokumentuje
to následující přehled vynaložených finančních prostředků:
Rok:
Náklady v Kč:
2013
277 563
2014
289 438
2015
241 184
2016
248 665
2017
256 299
To byl také hlavní důvod, proč
jsme v letošním roce investovali 227 tis. Kč do rekonstrukce
obecní váhy. V těchto úsporách se tato investice obci jednoznačně vrací.

V rámci II. etapy obnovy tepelné soustavy jsme v budově bývalé školy vyměnili všechna
topná tělesa. Obnova nás vyšla
na 380 tis. Kč. Téměř polovina
nákladů byla uhrazena dotací z
Moravskoslezského kraje. Byl
to další důležitý krok
ke zhodnocení této nejcennější
obecní nemovitosti.
Provedli jsme terénní úpravy u
dětského hřiště a nutné úpravy
v kuchyňce klubovny na váze
(voda, ohřívač vody, dřez). Klubovna na váze se stala velmi
oblíbeným místem pořádání akcí menšího rozsahu a to i soukromých.
Z hlediska minimalizace nákladů byla provedena změna poskytovatele telefonních
a internetových služeb. Stávající smlouva s O2 byla nahrazena smlouvou
s T-Mobilem Tato změna představuje téměř padesátiprocentní úsporu nákladů.
Postavili jsme dřevěný můstek
pro pěší přes Starolublický potok.
Pro zabezpečení obecních akcí
i akcí kružberských spolků jsme
zakoupili velký stan. Společně s
našimi hasiči jsme obec vybavili
deseti soupravami lavic a stolů.
Rok 2016
Opravy budov v majetku obce
pokračovaly sanací rozpadající
se podmáčené zdi a svodů
obecního skladu vedle bývalého "Proletáře". Následné vnitřní
úpravy nám umožnily zřídit v
tomto skladu sběrný dvůr pro
tříděný odpad. Všichni místní
občané a chalupáři tak mají
možnost každou první sobotu v
měsíci umístit zde tříděný odpad. Je to služba, která je intenzivně využívána.
Z bývalého skladu v objektu
obecního úřadu vznikla potřebná kancelář starosty obce.

Léta kritizované staré schodiště
v serpentinách bylo nahrazeno
novým, splňujícím technické i
estetické normy. Schody nás
stály na 626 tis. Kč. Přitom 293
tis. Kč z celkových nákladů bylo
uhrazeno dotací z Moravskoslezského kraje. Předpokládáme, že nové schodiště bude
sloužit několik dalších desítek
roků.
Letní a zimní údržba obce je
záležitostí lidí a techniky. Na té
lidské straně stojí kolektiv lidí,
obecně u nás nazývaný "Rychlá
rota“. Technickou stránku po
dlouhá léta zajišťovala fréza
Vari, která již byla značně za
hranicí své životnosti a několik
křovinořezů. Četa s obměnami
počtu osob není rok od roku
stejná. V zimě již pracovníků na
údržbu zeleně zapotřebí není.
Zato je potřebná spolehlivá
technika, která zvládne zpřístupňování bočních komunikací
a odhrnování sněhu. Proto, pro
zabezpečení řádné údržby obce, jsme v roce 2016 zakoupili
nový univerzální malotraktor
Belarus za 254 tis. Kč, vlečku
za 84 tis. Kč a sněhový pluh za
47 tis. Kč. V r. 2017 jsme dovybavili traktor o mulčovač za 72
tis. Kč, kterým zajišťujeme doposud nemožné mulčování větších travnatých ploch.
Obliba venkovních společenských akcí si vyžádala zakoupení dalšího menšího stanu.
Oba dva stany je možné, za
podmínek schválených obecním zastupitelstvem, za úplatu
zapůjčit i pro soukromé účely.
Rok 2017
Úpravy a rekonstrukce školy
pokračovaly. Nákladem 931
tis. Kč jsme vyměnili v bývalé
škole okna a venkovní dveře.
Na výměnu jsme opět získali
dotaci od Moravskoslezského
kraje ve výši 272 tis. Kč.

Rekonstruovali jsme tělocvičnu
a dvě navazující místnosti.
Vznikl tak sál pro kulturně společenské akce a přísálí s kuchyňkou a barem. Při rekonstrukci jsme v sále i v kuchyňce
vyměnili elektrické vedení a
osvětlení, izolovali stropy, vybudovali novou podlahu. Náklady
činily 478 tis. Kč.
Další práce probíhaly v exteriéru školy. Byly zahájeny sanační
práce kolem celé budovy. V
místech, kde je terén nad úrovní podlahy přízemí, jsme odkryli
základy a izolovali je vodoodpudivou omítkou. Zde jsme také
vytvořili trativod a do něho usadili drenážní svodovou hadici.
Vyměnili jsme také všechny
okapy, svody a napojili je
do gajgrů nově vytvořeného odvodu dešťové vody. Veškeré
tyto práce jsme dělali svépomocí. Ukončili jsme je v roce 2018.
Náklady na tuto fázi oprav vyšly
na necelých 235 tis. Kč.
Ani na další rozvoj Čermákovy
naučné stezky nebylo zapomenuto. Nákladem 517 tis. Kč bylo
realizováno její rozšíření o další
větev, směrem ke kružberskému hradu a k základům
Weisshunovy rozhledny. Převážnou část vynaložených prostředků (490 tis. Kč) uhradila
dotace, kterou nám poskytl
Státní zemědělský intervenční
fond. Stezka je touto investiční
akcí doplněna o cvičební prvky,
mobiliář a schody a její atraktivita značně vzrostla. Tím
stezka zčásti získala lázeňskorekreační charakter, přesně
podle původních záměrů.
V průběhu roku naše ženy a
děti vytvořily pod vedením paní
Benschové nádherný keramický
betlém, který se stane trvalou
ozdobou vánočních svátků v
Kružberku.
V tomto roce byl majetek obce
doplněn o nůžkový stan a své-

pomocí byl zhotoven taneční
parket, který jsme si dosud půjčovali od okolních obcí.
Rok 2018
Sanační práce kolem budovy
bývalé školy byly dokončeny a
také byla ukončena rekonstrukce obecní váhy. Práce také pokračovaly na budově hasičské
zbrojnice a obecního úřadu,
kde jsme zajistili nátěry střechy
a okapů. Na nátěry jsme vynaložili 50 tis. Kč.
Pokračovali jsme v údržbě
sběrného dvora. Pro jeho záchranu jsme svedli do místní
kanalizace veškeré povrchové
vody a hlavně vody z okapů.
Nevíme sice, jak dopadnou volby do místního zastupitelstva,
ale příštímu zastupitelstvu jsme
zajistili něco do začátku: A to
dotaci ve výši 249 tis. Kč ze
Státního zemědělského intervenčního fondu na opravu márnice a 15 metrů zdi na hřbitově.
Podmínkou je termín dokončení této akce 30. 9. 2019, jinak o
příspěvek přijdeme. Do konce
roku bude vydlážděna přístupová cesta na hřbitov.
Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme
odkoupili část pozemku potřebnou k vjezdu z hlavní komunikace k zastavitelné ploše u
hřbitova.
Dlouhodobou součástí školy je
knihovna, a i ta se již potýkala
s četnými nedostatky
a závadami. Provedli jsme rekonstrukci a prostory knihovny
dostaly nové omítky, elektrické
vedení osvětlení a podlahu.
Kromě elektroinstalace veškeré
práce provedli zaměstnanci obce a nutno říci, že se tohoto
úkolu zhostili velmi dobře.
Nešťastná je však cesta, která
vyúsťuje k přehradní hrázi. Byla
dlouhodobě zanedbána a nyní

je už v dezolátním stavu. Loňská žádost o dotaci na její
opravu nám nevyšla, přestože
jsme pro rekonstrukci nechali
zpracovat projekt včetně veškeré potřebné dokumentace.
MěÚ Vítkov by měl v nejbližší
době vydat stavební povolení
k její opravě. Tentokrát naše
žádost o dotaci pravděpodobně
vyjde a převážná část nákladů
bude v příštím roce uhrazena
dotací ze SZIF.
Zpracovali jsme pasport místních komunikací, který je tolik
potřebný zejména při získávání
dotačních prostředků na jejich
údržbu.
Každoroční společenské akce
Nejzdařilejší a nejvíce navštěvovanou akcí se stal "Den obce
Kružberk". Velmi si ceníme toho, že do jeho přípravy se zapojuje stále větší počet našich
občanů i někteří chalupáři. Bez
nich by bylo velmi obtížné zabezpečit na solidní úrovni tak
náročný program.
Dalšími pravidelnými akcemi,
které organizuje obec, nebo
jichž se účastní, se v průběhu
roku staly:
- Novoroční výšlap
- Sáňkiáda
- Dětský maškarní ples
- Pálení čarodějnic
- Den matek
- Den dětí organizovaný místními hasiči
- Rozsvícení vánočního stromu
- Setkání s důchodci
Snažili jsme se zlepšit informovanost občanů a chalupářů
prostřednictvím internetových
stránek a SMS zpráv. Je ještě
dost občanů, kteří této služby
nevyužívají a spoléhají se na
informovanost prostřednictvím
obecního rozhlasu. Musíme
připomenout, že obecní rozhlas
má svoje limity použitelnosti.
Začali jsme také vydávat

"Kružberský občasník". Doufáme, že se v této praxi bude pokračovat i v dalším volebním
období.
Co se nám nepodařilo?
Například vyřešit odstranění
chátrajících objektů v naší obci.
Bohužel jsou všechny
v soukromém vlastnictví a obec
zatím nedokázala najít cestu,
jak vlastníky přimět k nápravě.
Jde však o legislativní problém,
který obce ani města zatím
nejsou schopny uspokojivě a
hlavně samostatně řešit.
V obci také dosud nebyl vybudován kamerový systém.
Na podmínkách jeho vybudování se zastupitelstvo zatím
neshodlo. Neshoda se týká
zejména otázky jeho prospěšnosti a potřebnosti. Takže nad
jeho realizací zůstává viset pro
příští období nadále otazník.
Závěrem dovolte, abych vyslovil osobní poděkování těm zastupitelům, kteří ve volebním
období pracovali aktivně a byli
po celé uplynulé volební období přínosem pro rozvoj obce i
mými dobrými spolupracovníky.
Mé poděkování patří rovněž
občanům, kteří se dění v naší
obci zúčastňovali jak na společenských akcích, tak na akcích
které byly Kružberku ke prospěchu .
Novému starostovi i novému
zastupitelstvu přeji, aby jejich
práce přinášela pro naši obec
vždy jenom dobré výsledky.
Mgr. Vratislav Rýznar

Květen, příležitost pro Květoslava neboli Floriána
Květen si umíme představit bez květů. I to už se v
některých letech stalo. Neumíme si jej však představit bez oslav Květoslava neboli Floriána. A na Kruž-

berku, kde je tento světec jako doma, neboť je patronem kostela i našeho sboru dobrovolných hasičů, už
vůbec ne. Program má vždy stejný scénář: Shromáždění hostů i hasičů před zbrojnicí, průvod ke kostelu Svatého
Floriána, mše a zakončení slavnostním obědem v Růžovém
dvoře. Každoročně se slavnosti
zúčastňují i hosté našich hasičů
z Nových Lublic, Guntramovic i
Budišova nad Budišovkou.
Slyšet o našich hasičích však
bylo už v únoru. V novém sále
bývalé školy proběhl první velký
ples. V nové podobě sálu to byl
ples vůbec první. Velmi příjemné
a hezké prostředí dodalo plesu
důstojnou atmosféru.

Kružberk na Facebooku
Je příjemné, že má Kružberk i svůj "fejsbukový" profil. Najdete jej na internetu pod adresou
https://www.facebook.com/pratele.kruzberka. Jsou to stránky o Kružberku, které jsou neoficiálním doplňkem stránek oficiálních. Přínos FB stránek tkví v tom, že zatímco oficiální stránky obce musí splňovat řadu pravidel, FB profil „Přátelé Kružberka“ je mnohem volnější, poskytuje aktuálnost, přímý kontakt a aktivní dialog svých autorů se čtenáři. Abychom to shrnuli: Statika oficiálních stránek je doplněna dynamikou profilu Přátelé Kružberka. Doporučujeme jej občas také navštívit.

Na Dni obce Kružberk jsme se sešli už počtvrté a není třeba skromně mlčet o tom, že jeho úroveň má
stoupající tendenci. Na tom letoš-

v revivalovém provedení. Škoda Anička Rýznarová, Libor Špaček,
jen, že program skupiny "ABBA Mája Beinhauerová, Zuzana Blažrevival BAND" byl omezen jejich ková, Anička Rucká, Ivan Krampe,
dalším vyHonza
stupováním
RychtecKružberk a jeho velký den
jinde. Přeský, Dana
to musíme
Jacková
říci, že jsme se opět mohli na Dni ml., Honza Jacko ml., Terka Flesaobce Kružberk seznámit s kvalitní rová, Rosťa Dyluš, Jitka Dylušová,
profesionální skupinou.
Jenda Frodl, Hana Matisová, Josef
Samozřejmostí byla tombola, která Dlab, Standa Sváček, Hela Pavličoddělila programovou část od vol- ná, Míša Beníšková, Niki Beníškoné zábavy. Již počtvrté byl hlavním vá, Sylvie Lévayová, Radek Březoaktérem této části Radek Březo- vják, Štefi Štipčáková, Anička
vják, který se staral o hudbu do Hrušková, Jarka Březovjáková,
pozdních nočních hodin. Pro výběr Zdeňka Březovjáková, Anna Te-

ním se sešla už více jak pětistovka
návštěvníků. A vůbec není ke škodě, že vstupenka na něj není zdarma. Je to nutné, pokud se má udržet dosavadní stoupající kvalita
akcí, které Den obce Kružberk nabízí od odpoledních hodin do noci.
Viděli jsme zde už osvědčený program pro děti provázený sportem,
znalostními soutěžemi i adrenalinem. Viděli jsme i takové lahůdky,
jako sešup přes Moravici a plavba
na gumovém člunu. Zpestřením

byly také jízdy na oslících, na koni
a možnost seznámit se s velbloudem. Skákací hrad, řetízkový kolotoč a stánky s dobrotami pro malé i
velké.
Inspirací pro témata dětských soutěží bylo stoleté výročí vzniku Československa a seznámení se s několika jeho výraznými postavami z
minulosti i současnosti.
Po ukončení dětského programu
následoval koncert skupiny ABBA

skladeb pro různé a odlišné příležitosti má Radek skutečně cit.
Na dni obce se velkou částí finančně i personálně účastní samotná
obec. Jeho program zajišťuje kulturní komise. Přípravy začínají již
na počátku roku a některé části
programu je nutné zajišťovat ještě
dříve. Najít dnes kvalitní hudební
skupinu, která na den obce přiláká
dost lidí, není vůbec jednoduché.
Ty skutečně dobré jsou zadané již
i měsíc před uplynutím minulého
roku.
K přípravě se kulturní
komise v průběhu prvního pololetí několikrát
schází a v jednotlivých
bodech
program
"dolaďuje". Následuje
vlastní realizace, při které se tým organizátorů
rozroste o další desítky
lidí. Je potěšitelné, že
jejich počet se každým
rokem zvyšuje. Nebude
na škodu je všechny uvést: Vratislav Rýznar, Karel Beníšek, Vlastimil Březovják, Jiří Focht, Jitka Flesarová, Aleš Flesar, Dana Jacková, Iva Hanáková, Lída Ježová,

ichmanová, Mirek Jamer, Karin
Čechmánková, manželé Kučákovi,
Eva Kotalová, Karel Beníšek ml.,
Luboš Čechmánek a Milan Chovanec. Omlouváme se, jestli jsme
někoho vynechali.
Všechny pořadatele jste mohli na
akci poznat podle trička (letos bílého) se znakem obce. Trička pořadatelům věnovala obec.
A co ještě organizaci důkladně pomohlo? No přece počasí. Lepší
jsme si letos ani nemohli přát. Bu-

deme šťastní, když budeme moci
napsat v Kružberském občasníku i
v příštím roce, že Den obce Kružberk stále není minulostí a je stále
výborný.

Stavění máje, kácení
Předvečer května, večer čamáje
rodějnic a také jejich pálení
a dětský den
je velmi zajímavý lidový obyčej, pocházející až z pohanských dob. Měl mnoho podob. Ta současná připomíná
čarodějnické procesy, které provázely evropské země od
raného středověku až do 17. století. Ovšem dnešní podoba je hlavně zábava pro děti i dospělé. Letos byla spo-

jena s jiným lidovým zvykem - stavěním máje. Pohled na
májku, postavenou našimi hasiči v zahradě kulturního
střediska, nás provázel celým květnem. Její skácení proběhlo současně se dnem dětí 3. června. Opět v organizaci dobrovolných hasičů a také s finančním přispěním
obce. Každoročně se při nich scházejí kružberští občané, aby si při posezení na zahradě kulturního střediska
užili vlídného jarního počasí. Letos se opravdu vydařilo.

Občané z dolní části Kružberka zvou, aby situaci objasnili a posi často stěžují na nevyhovující psali způsob a plán, jak chtějí sikvalitu vody z veřejné sítě. Vadí tuaci v dalším období řešit.
jim především fakt, že je voda Výsledkem jednání je informace,
často kalná a rezavá. Dodavate- že v dohledné době dojde k výlem pitné vody a provozovatelem měně i přemístění naší vodovodní
vodárenské infrastruktury je spo- sítě. Místo nevyhovujícího litinolečnost SmVaK Ostrava a.s..
vého bude použito potrubí plastoNesnáze, které pociťují odběrate- vé - vyrobené z polyethylenu o
lé vody, jsou způsobeny inkrusty průměru 100 milimetrů a délce
ve vodovodním řadu. Ty jsou tvo- 2090 m. Jeho výhoda spočívá
řeny usazenými korozními zplodi- zejména v tom, že se na stěnách
nami, tvořenými sloučeninami nevytvářejí inkrusty. I křehkost železa. Proudící voda je ze stěn charakteristická mechanická
potrubí
vlastčástečně
n o s t
Jak to bude s kvalitou vody
strhává a
litinovéty
mají
ho pov dolní části Kružberka?
tendenci
trubí se koncenb u d e
trovat v níže položených částech použitím jiného materiálu vyloučevodovodního systému.
ná.
Současná vodovodní síť, která Nová kružberská vodovodní síť je
zásobuje vodou naši obec, je rela- nyní ve stadiu územního řízení. K
tivně stará. Byla vybudována v realizaci by mělo dojít v letech
roce 1926 a 1970. Páteřní potrubí 2019/2020. Náklady na rekonje tvořeno litinovým potrubím
strukci se v současnosti odhadují
o průměru 100 milimetrů. Jeho na 22 milionů korun.
stáří a s ním související technický Do doby výměny bude stávající
stav jsou také příčinou řady po- řád odkalován se zvýšenou četruch.
ností. Ředitel útvaru vodovodů
V reakci na výzvy občanů a jejich SmVaK Ostrava a.s. Ing. Milan
stížnosti na nevyhovující kvalitu Koníř žádá odběratele v naší obci
vody z veřejné vodovodní sítě o trpělivost a pochopení v dané
oslovil starosta naší obce zástup- záležitosti.
ce Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava a.s. s vý-

Opět něco o stezce
Souběžně s cílem zabránit devastaci Kružberka
nepřizpůsobivými bližními, bylo dalším cílem
sdružení Za rozvoj Kružberka realizovat něco,
co by zaujalo, obohatilo obec a sloužilo nejen
Kružberku, ale i širší veřejnosti. Padlo rozhodnutí vytvořit pro Kružberk naučnou stezku. Spolek začínal s nějakými sedmi sty korunami,
avšak s o to větší chutí dokázat, že nedostatek
peněz nemusí nutně znamenat konec žádného
nápadu. Biblické přísloví „klepejte, bude vám
otevřeno“ se v tomto případě ukázalo být zcela
na místě. Peníze na stezku se našly a bylo jich
dost na to, aby se nápad realizoval. A to i bez
přispění Evropské unie, ale zato mnohem rychleji. A přesto, že příslib sponzorování stezky se
ve dvou případech ukázal být jen příslibem kategorie "slibem neurazíš", byla stezka úspěšně
realizována. Také neustrnula ve své původní
podobě. V loňském roce byla rozšířena o další
větev a dostala i herní a cvičební prvky. Náklady
se tentokrát už téměř stoprocentně našly v dotacích ze Státního zemědělského a intervenčního
fondu rozvoje venkova a krajiny. Podařilo se
dosáhnout dalšího cíle, aby se stezka stala
nejen přívětivou procházku pro malé, velké,
mladé i staré.V krásném prostředí lesa se vytvořily možnosti zacvičit si a protáhnout si končetiny.
Potěšení z krásné procházky po stezce mají
kružberští hned první den v roce, kdy se opět na
ní setkají a společně ji projdou. Letos bylo pětileté výročí společného výšlapu. Zúčastnily se jej
na čtyři desítky lidí z řad kružberských a také
těch, kteří v obci nežijí. A víte, z čeho má spolek
největší radost? Z toho, že na výšlapu přibývá i
lidí, kteří se kružberských společenských akcí
běžně nezúčastňují.

Výborně Radisko!
Program minifestivalů v režii Radiska pokračoval i letos.
Změnil se ale žánr. Radisko na svůj letošní minifestval pozvalo jazzové muzikanty a uspořádalo tentokrát minifestival
bluesový. V kostelních prostorech nyní zazněla odlišná hudba. Bylo to jiné, bylo to zvláštní a opět to bylo výborné. V
přestávkách jednotlivých vystoupení, jsme se
mohli také obdivovat umění lidových řemeslníků.
Minifestivalu předcházela vernisáž
obrazů Josefa Lady v kopiích Antonína Vymětalíka.
Ladovy obrazy
známe především z reprodukcí v knihách, pohlednicích, kalendářích atd. Jsou jich vytištěny tisíce. Provázely nás dětstvím a přiznejme se, že pro ně máme velkou slabost. Vidět
však tyto dokonalé kopie, provedením i velikostí k nerozeznání od originálů-to je nádherný zážitek. Nenechejte si jej
ujít! Budete příjemně překvapení. Výstava bude ukončena 2. 12. 2018.
Ty největší úkoly, které stály před kulturní komisí na a Pavla, Ten se bude také konat v závěrečném období
počátku roku, jsou za námi. Kulturní komise má v plá- roku. Zcela jistě se opět počátkem adventu sejdeme
nu se opět sejít koncem září, takže přesné termíny ve škole (Kulturním středisku) a pak se přesuneme ke
jednotlivých následných akcí známé ještě nejsou. Už slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku obce. Na
nyní ale předsedkyně kulturní komise ví, které to bu- Štědrý den přesně ve 12:00 si zazpíváme koledy při
dou. V říjnu to bude "Bloudění
zvuku varhan v kostele Petra a
bludiček se světýlky" a napína- Výhled práce kulturní komise Pavla. Následovat bude společvé "Sportovní odpoledne u
ná procházka a první stisky ruve druhém pololetí 2018
skal". Zde by měli zbystřit rodikou se sousedy na Čermákově
če, u jejichž dětí se snoubí
stezce. To už se však bude psát
smysl pro romantiku a dobrodružství se sportovní ne- r. 2019 a bude prvního ledna". říká Lída Ježová. Přesposedností. Dále setkání s důchodci. "Nesmíme letos né termíny akcí tedy ještě neznáme, avšak budou jistě
připustit, aby se termín posezení s důchodci křížil s včas zveřejněny na oficiálních stránkách obce a rovtermínem adventního koncertu Ovčáků v kostele Petra něž na FB profilu Přátelé Kružberka.

Stalo se 13. 4. 2018: Důchodci na váze

Našim občanům jistě dojde,
že titulek nemá nic společného s převažováním přírůstku kil našich seniorů,
nýbrž, že se
jedná o jejich
setkání ve vážním domečku,
při kterém se
jedlo i střídmě
popíjelo, prakticky vůbec
nemobilovalo,
ale o to více
vyprávělo a

zpívalo. Hostem byl i nyní
Jirka Slavík a jeho harmonika. Setkání proběhlo v letošním dubnu,
ale už se připravuje další. Předsedkyně klubu paní Pavličná zatím
neprozradila, jaký bude program,
ani kde se setkání uskuteční. Takže nás asi čeká další překvapení.

Milí spoluobčané. Volby do obecních zastupitelstev už klepou na dveře. Jejich výsledek určí, jakým směrem se naše obec bude vyvíjet po příští čtyři léta. Není-li vám osud Kružberku lhostejný a při minulých volbách jste dali jasně najevo, že není, dostavte se i nyní k
výběru vašich zastupitelů v nejméně stejném počtu.

Něco o volbách do obecního zastupitelstva
Volby do obecního zastupitelstva se konají
5. a 6. 10. 2018 a budou provedeny podle zákona č.491/2001 Sb.

První den voleb začíná hlasování ve 14.00
hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den
voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí
ve 14.00 hodin.
Volební strana může na kandidátní listině uvést
nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V případě Kružberku jde o počet 7 volených zastupitelů v rámci jedné volební strany.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému
pobytu. Totožnost a státní občanství prokáže
volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a
to ani člen okrskové volební komise. Volič, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát,
si může vzít s sebou do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli
však člena okrskové volební komise, aby za něj
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním
ze způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být v obci volen.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvíce však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3) Kromě toho lze oba způsoby , popsané v
předešlých bodech, kombinovat, a to tak, že

lze označit křížkem jednu volební stranu a
dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise.
Na rozdíl od jiných voleb není možné volit jinde, než v místě svého trvalého pobytu.
Je-li na hlasovacím lístku označena volební
strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího
sloupce a současně jsou označeni kandidáti
této volební strany křížkem v rámečku před
svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Neplatný hlasovací lístek, neplatný hlas
Hlasovací lístek je neplatný, když není na
předepsaném tiskopise.
Hlas voliče je neplatný:
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce volební
strany více než jednu volební stranu,
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem
v rámečku před jménem kandidáta více
kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do
úřední obálky
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen
f ) je-li v úřední obálce několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva obce.

