Inaenhtra
V něsíci lediu prohěhly íloentury
obccnílu ruajetku, V pruběhu roku
sc plárutje i inuenturau obea clt
lesích.

Rekonshukce chod

Obecní r adp ipravuje
rekonshukci schod v

serpentiruíc}r, které adu let
trápí naše občany.

V rozpočfu obce jsou

napláínované finančŇ
prost edky tak, aby sejejich

oprava uskutečnila
v prtiběhu letošníhoroku,
Urči!ínrproblémem
v realizaci této akce je
vlastnictví clotčeného
pozemku, kteru pat í
Moravskoslezskému kraji.

Nep ehlédněte!

Pro spojení a co nejrychJejší komunikaci s občany chcenre takó
využítemailovou poštu. Máte-li zájenr o zasílárrí irťormacídtr
vašich domov , pak vyplrite p iloženou ruívratku a p edejte ii rra
obecní ri ad. Naléhavé iníorrnace vám chceme p edávat prost ednictvím mobilních SMS zpráv. O této možrrosti zatírn jedrráme se správcem našich internetov ch shánek a s poskytovateli
mobilních služeb. O v}],sledku vás butleme včas inJormovat. Zatím doporučujeme sledovat irrterrretové shánky obce (http:/ /
www.kruzberk.cz). Na nich získáte dtiležité iníormace z obecního ri adu i adu aktuálních zpráv a post ehri ze života v obci,
které velrri zajímavě a p itažlivě zpracovává náš kroniká

)i í Focht.

dan

Yáženi spoluobčané,

dostává se várn do
rukou první číslo
,,Kružberského
občasr ku". )eho
prost edŇcťvírn

chvilka oddechu:

várn chcenre

po-

dávatirrfornrace

problénr rispěšně

Audit

Očekávánre proto,

ve ejného

te p iponrínky a náměťy
pro naši činnost v dalším

i

i

obdobi. Za

jich

p ipravují

ieme a

a

každ hlas

1tt4 \ ÍF.,

nadílka je odjakživa
"v rukou" hasičri a
nejinak tomu bylo i

<})!/
staIosta a kronikáŤ obce Kružberk

točhlt 20í5

jenom tehcly,jsou li
její občanéaktivní je
aktivní a živá i obec.

7,as,'l_ A

cemi ien "hemží".
ohlédněne se za tínr
loňskl/nr. Mikulášská

že-

bude slyšet.

vám to slíbili ve
volebním prog anru a sliby se nrají
plnit.

|iž tradičně pat í prosinec k měsíci, kdy se
to společensk nri ak-

m

rne slíbit, že

jak se poveclly ty
nrinulé. Tak jsme

l
,fi,/ol|t?

jakékoliv
forně p edá-

Ze tvtm v

vaši sPolupráci již dop edu děku-

se

l:

deviza, kterou obec

o

obecní rir'a,l a

P vní člslo Horizontu PfiPíavili

ce vás do

dění zapojit. Protože

Dalšínrcílem tohoto občasníkuje
nejenonr iníorÁvat
o t.,.r.., oro Vás

affba

nrriže mít.

ešeních a
také o tom, iaké
společerrské akce

ešit.

Na lednovém pracovninr zmedání
isme se dohodli, že nám bude od
letošrriho roku provádét P ezkun
ho podafuni KÚ Nloravskosleakélro
kraje. Kraisk , ri ad je pro nás nepo5tradateln}hn nretodicklim ponrocrrl
kern a p ezkum provede zdma,

-

pitelé p ipravují ale
také snaha, co neiví-

děŇ v obci, o
problémech a je-

Vě íme, že se ruím poda í

vy

počteníčko

Několik slov starosty k prvnímu čísluHorizontu

to ie ta nejcen-rrě|ší

nyní. jeJi Mikuláš dostatečn vllchovnly'
prvek se teprve uvidí,
|sou jisté náznaky, že
to p ílišnezabírá. Ale

dětiv každénr p ípadě

ocerrily sladkou pozoínost z ruky světce.
Návrat k starobylé

Zatím jsme
zvolili formu
občasníku,Je
však v našich
nrožnostech tuto formu jakkoliv zrněnit.

váš starosta

tradici - Vánoční sousedské gratulace u

prvního rozžehnuti

"Stromu obce" probělrl o prvním adventu.

Nechyběly koledy i
dostavila se vánoční
nálada. Pochybělo
akorát sva áku, A to

P

ivyknout déti již v titlénl
véku k použiváni knih má
pro jejich duševní rozvoj

velik vyaam, V

tonrto

ohledu chce b)rt místŇ
knihovna nálronrocná k
rozvoii těchto dovednosti u
dětí p edškolnilro i návazu_
jiciho véku, Akce nazvaná
Počteníčko,byla právě takov] m dětenr určena, NapoPrvé se ešlo osnr děti s rodiči. Vedoucí knihovny
piedčitala z pečlivě vybran ch knih a na détech byl
viclět záienr, ale byly sou('asné i aktivni. Pot'teníčko
bude mít reprízu na podzim., ale ktlo vi, rnožná to

bude i d

ír,e,

byl signál k návratu
domri. Setkání seniorri také každoročně
provází prosinec.
Obec zaiistila pohoštění v Rrižovémdvo e.
Ncchyběla ani dvě
p ekvapeni: Pronrítrrutí 12 let starého

snímku z kružbeského
prost edí a návštěva
Národopisného souboru Be)atka ze Štíti_

ny. Až do konce setkání vyhrával rra harmoniku Jirka Slavík,

zootechnik AG Kružberk. I rlíky jenru byla
nálada qi borrui. K

várročrrínru času již

také neodlučně pat í
Vánočnízpívárrí v
kostelíku petra a pavla, Také loni za akcí

||okrnČou ní zť str,:1

stálo sdružení Radisko,

Lenka Jarnotová a iejí
p átelé. Štědíden pat il
v ,lučně koledám. ]ak zni
rerrovované varharry si
vyzkoušel začinajícívarhaník |irka Slavík. Ko]edy nru šly pěkně od ruky. Od harmoniky k varhanám zŤejnrě tak daleká
cesta není. Na Štedry

denmusíb tprilnoční

mše. ]ak iinak rrež v kostele sv. Floriána. A kdy

iindy než o prilnoci. Par-

don, |iž o pril osnré večer.

T icet nrinut po sil-

vestrovské pťrlnoci se
na váze uskutečnil iiž
druh ročníksetkání
sousedri. A do druhého

ročníkutaké vstoupil Novoročni vyprošťovák občerstvujícíprocházka
po Černrákově stezce,
kterou po ádal spolek Za

rozvoj Kružberka. Vypadá to, že loni založená
tradice nrá stoupaiící íoveň. Letos p ivábila již

dvojnásobek ričastník .
PŤivítali |snre i hosty
zvláště nrilé - pana Tomáše Čermáka s nranželkou.
A nechybělo i malé zavzpominání na fana Čermáka, stavitele p ehrady.
Film z této události ie
možnéještě po krátk;/ čas
strlédnout na kružbersk1l,ch internetov ch
stránkách

ww

kruzberk.cz

KLUB SENloRÚ SKUTKEM?

Častokrát byla obec kritizována za to.
že našim starĚím občan m není věnováno tolik pozorno8ti, jako jin m zájmov m skupinám. Stanovisko vedení obce

obecní ad je zde
hlavné proto, aby spravoval věci ve ejné. Proto doporuěujene zaIožIL klub BeJe jednoznaěné:

nlor , kter

bude

zájmy enior repre-

zentovat a obec jeho činnost vĚe tranně
podpo Í,
Na

základě tohoto doporučeníse usku-

teění 3. nora

2015 v 17 hod. v budově

školy u8tavujicí chitzka klubu enior
Z ní by měly vzejít odpovědi na otázky

co e od klubu očekává, jaká bude jeho
náBIň, kdo jej bude p ed ve ejností za8tupovat. kde se bude 8cházet atd.

Vžponínóte leště na doby, kdy se konutn lní odpad oduážtl
" zoít'títkiittt c1o lesa" ? ]eštt' Lllcs sL dají tl lcsních :itlšíCh ilalé:t

y

dillll clurnktťrizoOut

jak()

V pŤevážné většinéobcí" a ta naše není ví,iiurkou se !iž

Začiná lo(lit silné ekologické cíiěni, Konteineíy a PoPelnice a odvoz iejich ruíplní se jž pokládá za něco rrormá]ního
a prospěšnélro, ovšeD také to něco stoii, Tak tecly kolik
vyprodukuje Kružberk odpadu a co iei to sto'í? Zcle isou
čisla:

Sněsnélro komunálního odpadu - to ie terr kterého se plaVidelně Zbavuieure do popelrric bylo v loce 2014: I2o270kg.
L]bjemového odpadu, toho, ktery se do pope]nic nevejde a
odvážíse zplavidla jedrrou ročrrě, bvlo 5 450 K8, Plastri se
sesbíralo m 1 834 Kg a skla bylo 2990 Kg.

Kolik to cinilo v penézích spočteme smdno.
2463,-K,
tma tuhélro kommálniho odpadu
tm objenuého odpadu (nratrace, kobelce, )1268,- Kč,
2875,- Kč,
ilm plastri

tuu skla

2561._ Kč,

takžesnrěsn oclPadvytáhlz íozpočtuobce 296225Kč
obienn( tlduad
6 91l Kc

plasty
sklo

více. Jiz nyni se k těrnto surovinárn pfičitá papt a

elektro-suroviny.

SkVél n počinen v této oblasti ie Vybavení našich
občan kompostéíy, y nénžroz|ožitelrré bio odpadky
po píocesu vlátírne zpět do ptidy,A sarnozŤeiDrě oPět
ušet fune za svoz a uskladnění kommálr ho oclpadu.

Píotože je mším společrr rn záirnem poplatky za odpad srrižovat, vě írne, že buderrre v rreivyššírrrožl
míŤe odpad tfídit. A neide ien o poplatky, Čínrvíce
odpadu recyklujeme, tím méně Zatížímemše životní
prostíedí. Proto očekáVeite, že Zástupci obce občas
provedou kontrolu obsalru pope)nic, které jste unístfi
k odvoztt.
Vl,se poplatkri za odvoz i sběr odparlri a rravazuiici
iríolrruce jsou stanoven}, závaznou vyhláškou obce
Kíužbeík,kterou nráte k tlispozici na obecnful ri adě a
je také k nahléclnutí na na intelnetovj,ch shánkách
obce v oddilu vyhlášky.
Na ákladě požadavku
ci jednání

obecního

změrry v jízdníchádech- uspíšeníodjezdu ramího školního
autobusu c1o vítkova a
pozděišíocljezd prvního ramího autobusu
z kružberku ve voln ch dnech. k těnto

se

uskutečnila schrizka
zástupcri obcí Kružberk, Staré Těchanovice a autobusové do-

pravy TQM. Na ní by-

Ia projednárra

v

še tlo-

platkri obou obcí na
dopravu. (Obce doplácí pouze na dopravu
ve vo|rr clr dneclr).
Kružberku byla v še
doplatku na rok 2015
snižena o cca 3500,- Kč
rra částku 58000,-Kč.
Zásfupci TQM jsme
p eclali požatlavky na

požadavkrim p ihléd-

nedopravcep itvorbě
nového jízdŇlro ádu.
Až se tak starre, budeme vás informovat v
některém p íštímvydár Horizorrfu a také
na ri ední clesce

kteíém bylo dohodnuto váženídomovního odpadu

7 657

této dohody máme proto od ledna letošního roku p esné

Kč

v obci. Členy komise

K 31. prosinci 2014
ukončil pan Bohdan
Matuszek s obcí pracovní poměr. Na ob-

sazení uvolněného
místa obec ze 4 píl-

hlášen ch uchazeěť,
vybrala pana Jaroslava Pohaněeníka. Na
jeden rok jeho odměňování obec získala
adu práce p íspěVek Ve v ši 156 tis.
Kč.

z

proběhla
sclrrizka kulturní ko-

jsou:

za
rikol koordirrovat kul_
tuínésDolečenskou

Karin Cechmánková,

::
l':::.:"_",PilP'j::
akcl.
krere nelsou DeV--__-,,.,:':,.
_' .,
nou soucastl cuulos11
organizací a spolkri

rová, MiŤoslav Pech
AnnaR znarová.

mise, která má

clnn()stvoDclataKe

s-

t

rrň

Hodrrě zda

Ivana Hanáková, Dana fatzková, Ludmila
ležová ín edsedkvne

",1,1,

1, l,

l""l",1,

1,

l--1osi*l

,';

informace o množství nasbíraného odpadu p i jeho každém svozu. Konečné nám budou známá p esná číslai to,
zdali spráVně platíme za to, čeho se zbavujeme.

,.,1,1,,,l

,l

ch akcí!

a

Jedrra z prvrrích věcí
kterou komise p ipravuje je -

l",i",

bal
ll

Il[.!.tl(l!.l sllrIk.r ]l)1i

spěli částkou 4848,- Kč,
Mozná iste si vširrrli, že
tentokrát byli kolednícci poněkud iiluk ustíojeni, Nebyl1, to však
žádnémpodobeniny

oínát

, n]í/brž Pravé

ftidheíně Vyšívanéorltit}., ktelé Pmi LíCla

Ježová zachrfurila p ecl
,,vl,hazovem". Takže

isou IáZem kíužbeíští
koledníčci doslova
,,šlechtou" mezi koledrriky, Trouíárn si tvrdil
že ZachrárÉné ornáty
mií i zmčnou sběratelskou cenu.

Věiíme že,,K.M,B,
2015" se objevilo na

všech kružbersk ch

domechap irresejin
štěsti

opraw wtápění školv

V prosinci mirrulého
roku Moravskoslezsk
klal do(latečně schváIil
dotaci na ll, etapu Tekorotrukce toPnélro svstému v budově b, valé

základníškol1,.Piní
dojdekv něněrozvo,,,ul,|(

l

Na pocátku ledru se
mkutečnila
,,TŤíkrálová sbírka", do
které mši občané pŤ!

|, t\L
l1.|\b..tl']lI ll], \
: 1'l',l\ lll li,rL,i,,,tr,
] lL [! rll l l |]]ll( lll
1'JL. - 1,111.1.1, 111,, 1,,,
]t l]l],,l., _lll.
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Držíme palcel

Včetně odpadu t íděného ) na obecní váze, Na základě

(

uvědontt, že ekologická siátnl politika
směŤuie k firBnčnímuzvÝhodnénít idění odPadu a tak i
Zde, díky stáh rn dotacírn plyne, že tiiděni odPadu občany nestoií téménic. Proto náklady za sběr a odvoz plastri
a skla mrižeme zanedbat. Z tohoto d vodu jsou uvedená

ledna
ustavující

V pondělí 12.

adu proběhlo v prosin-

sezástupci,,Technick ch služebVítkov ", na

5273Kč

Je dobré si ale

v závěru roku

Pana Matuška v]rsťG
dal pan Pohančeník

USTANOVENA KULTURNÍ KOM|SE -ZPRÁVA O DĚTSKÉM MAŠKARNÍM PLESE

JAKJslrE ilAToM s KOMUNÁLN|M oDpaoeur
sillllttllí p(lzti;tutky doby, kttrá
" kuru s línt" ?

Kružberl St. Těchanovice-TQM

dri tepla a radiátorri.
V] še dotace ie 250 tis.
Kč. stejnou částku nusí
uhladit obec ze sr,ého

rozPočtu včetně DPH
celkov ch 500 tis, Kč.
PŤe(lpokládánre, že uvedené prostŤedky nepokrl,jí celkové ruíklady ll.

z

etapyaprotovíozpočtu
počítánes pŤípadn m

rur, šenímprostŤedkri.

Celkové nákIady obce
budou zfujmé po ukončenémv] běíovémizeni
na dodavatele zakázky.

číslapod čárou. Druhri ttíděrrlí,ch surovin ie vsak stále

alň.b

a

toěnik 2ol5

atň.b l

