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Dostáváte do rukou nový Kružberský občasník, který doplňuje informační zdroje mezi obcí a občany. Když jsme zvažovali vydávání
kružberských novin, neměli jsme představu, v jakých periodách by měly vycházet. Nakonec jsme se tedy shodli na tom, že nejlepší forma bude občasník. Život ukázal, že únosný interval jeho vydávání je pro naše čtenáře i pro obec dvakrát ročně. Doufáme, že se vám i
toto vydání Kružberského občasníku, v pořadí již třetí, bude líbit. Redakční rada se těší na vaši spolupráci.

Prosincový maraton
Prosinec je přelomem mezi podzimem a zimou. Najde se jen
velmi málo lidí, kteří vám řeknou, že jim prosinec nijak zvláště
hektický nepřipadá. Ale opak je pravdou. Jako by lidé chtěli
dohnat, dokončit, dořešit - doplňte si laskavě sami - všechno,
co se nestihlo během roku. A není tomu jinak ani v životě obce.
Těch akcí a událostí byla celá řada.
Předvánoční období začíná adventem. Dne 28.11.2015
se
rozsvítil před obecním úřadem vánoční stromeček. Zazněly
koledy za doprovodu varhan. Prokřehlé ruce se mohly zahřát
pohárem s horkým svařákem, hrdla nad 18 let mohla dostat
i
něco vydatnějšího. Ale ani na mladší krky se nezapomnělo. Pro
ně byl připraven horký čaj a nějaké to nealko. Poprvé měly
premiéru i bramborové placky připravené v hasičské zbrojnici.
Ale abychom se netočili jen kolem hmotných požitků. Koledy
zpívali sousedé i chataři a nálada už byla skutečně vánoční.
Poprvé se letos konal předvánoční kružberský "jarmark".
Člověk nevěděl, na co se podívat dříve. Na řadu betlémů,
na
ručně vyráběné ozdoby, na techniku zdobení perníčků nebo
historické ozdoby, předměty
vztahující se k zimnímu období? Večer byl příliš krátký na
to, aby se mohl člověk něčemu
důkladněji věnovat. Ale
na
poklábosení se sousedy času
přece jen vybylo. Událost se
odehrála ve škole. A všichni jsme si uvědomili, jak je dobře, že
ji máme. I když už neslouží svému původnímu účelu.
Jako poslední v řadě akcí, které pořádal náš spolek Radisko v
roce 2015, byly hned dvě akce v tentýž den. Výstava fotografií Jiřího Pecháčka - Tetřev hlušec a jeho životní projevy a
koncert folkové skupiny Lenka a její přátelé.
Koncert nalákal do malého kostelíka tolik posluchačů jako
ještě nikdy předtím. Jako by to skupina tušila předem, i její
příprava byla tentokrát mimořádná. Na jejím vystoupení to
bylo znát. Za výkon skupiny by se nemusel stydět mnohý profesionální soubor. A to si musíme uvědomit, že podmínky
prochladlého kostelíka nejsou vůči vystupujícím nikterak
vstřícné. Po celou dobu koncertu panovala, na rozdíl od teploty
v kostele, vřelá nálada. Přispívalo k ní i tajemné osvětlení, jímž
bylo pouze světlo svící. Místo klasické vůně kadidla se kostelem linula vůně svařáku a příjemnou atmosféru vánočně laděných písniček doplňoval svým vyprávěním i moderátor pořadu
vousáč Tom. Závěrem je nutno smeknout klobouk: Skupina je
rok od roku lepší.
Skupina Lenka a její přátelé se v kostele sv. Petra a Pavla

opět objevila přímo na Štědrý den. Setkání proběhlo, aniž by
bylo výrazněji avizováno ve sdělovacích prostředcích. Ale ti,
kteří o zpívání koled na Štědrý den v kostelíku věděli z loňska, si tuto malou odbočku ze štědrovečerních příprav stejně
nenechali ujít. Koledy zazněly na kůru i pod ním - přidávali
se i návštěvníci. Zkrátka kdo chtěl, zpíval s sebou. Zpěv Lenky a jejich přátel doplňoval hrou na varhany renesanční všeuměl Jirka Slavík.
Naši důchodci se 20.12. 2015 setkali s obecními zastupiteli
v Růžovém dvoře. Kromě přípitku a pohoštění byla připravena přednáška Mgr. Petra
Zahnáše o některých zajímavých historických momentech
naší obce. Není tajemstvím, že
p. Zahnáš je nadmíru dobře
informován o vzniku a historii
Jánských koupelí. Překvapující
bylo jeho vysvětlení souvislosti věhlasu Jánských koupelí
s rozvojem obou kružberských obcí. Přednáška byla určena
nejen seniorům, ale i dalším zájemcům. A zájem byl skutečně
velký. Takových přednášek si přejeme i do budoucnosti více.
Štěpánská zábava je společenská událost, v níž se prezentují
naši myslivci Velkého sedla. Zábava je pokračováním celodenní Štěpánské naháňky. V ní se našim myslivcům příliš
nedařilo. Někdy přicházejí i léta hubená. Zákon schválnosti si
zase jednou zaúřadoval. Přestože účast myslivců, honců a
jejich hostů byla mimořádně velká, výřad už tak bohatý nebyl. Zbývá než si povzdechnout: Příště...!

Rýznarovi. Ale nebylo by správné nejmenovat
rovněž všechny ty, kteří pro zdar Dne ochotně a
nezištně přiložili ruku k dílu. Zde jsou jména
Den obce Kružberk samozřejmě neušel pozornosti jak
všech pořadatelů: Beinhauer V., Březovják R.,
kružberských občanů, tak našich sousedů z jiných obcí. Čechmánek L., Černín L., Dusová M., Dyluš R.,
Nad jeho přípravou se zamýšleli hlavně ti, kteří jej
Flesarová T., Flesarová J., Focht J., Hanáková I.,
připravovali. Příprava byla zahájena už v březnu. TýJacková D., Jacková D. ml., Jarmer M., Ježová
kala se hlavně programu celé akce a zejména únosného L., Ježová Z., Jurečka J., Klimčík M., Konečný
zatížení obecního rozpočtu. Sladit tyto dva aspekty ne- R., Kotala M., Kotalová E., Madera Z., Madera
bylo jednoduché. "Škrtit" na nákladech také mohlo
R., Mazačová M., Pater T., Pavlíček Z., Pavličná
znamenat, že celá akce "vybouchne" na malé atraktivi- H., Pech M., Pohančeník J., Rucká A., Rýznarová
tě. Organizátoři si byli také vědomi, že úspěch této ná- A., Řehulka J., Sopko P., Sváček S., Steffan M.,
ročné akce bude velmi záviset na tom, jak se jim poda- Šamárková J., Teichmannová A.
ří zajistit širokou podporu kružberských občanů. Bez
Výčet by rovněž nebyl úplný, kdybychom nejmení by náklady na slavnost podstatně vzrostly. Je na
novali sponzory. Ti, kteří výrazně ulevili rozpočtu
místě vyzvednout příznivou skutečnost, že nově ustaobce jsou: Cernin s.r.o., Budišov nad Budišovkou,
novená kulturní komise, pod jejíž hlavičkou se přípraJan Frodl, fa Trango, Kaštovský Michal, Navrátil
vy prováděly, má 10 lidí. K jejich výběru si může
Martin, Špaček Stanislav, Obec Moravice. Všem
obecní úřad jen gratulovat. Kulturní komise zastřešuje patří náš vřelý dík!
všechny kružberské
spolky. A tak nějak
se tiše vytratila
frustrace jednoho či
dvou lidí, na kterých obvykle ležela
celá tíha pořádání
kulturních akcí. V
deseti se pracuje
mnohem lépe.
Úspěšná organizace
a příprava Dne obce Kružberk potvrzuje, že význam
kulturní komise v
obci roste. A to je
moc dobře. Kružberk, jak je možné
v porovnání s okolními obcemi vyvodit, začíná po této
stránce růst. A současně s tím roste i
chuť občanů něco
Chystá se už Den obce Kružberk r. 2016. Zatím
pro obec dělat.
jen v úvahách. Ale již po Novém roce se sešla kulÚspěch Dne obce Kružberk je nemyslitelný bez sponturní komise, aby nastavila základní rámce. Proč
zorů. Jejich účast spočívala ve finančních a věcných
ten spěch? Pokud chceme, aby na příští akci hosdarech i v přímé spolupráci. V řadě případů byla jejich tovaly atraktivní soubory či skupiny, musíme si je
účast opravdu velkorysá. I když se bohužel vyskytly
rezervovat s dostatečným předstihem. První násponzorské dary, které ve skutečnosti byly dary nedavrhy již zazněly.
ry. Vynikající je také to, že většina našich zastupitelů
Měl Den obce Kružberk chyby? Ale jistěže. Pocit
si uvědomila, že Den obce Kružberk účinně napomáhá nejistoty jak celá akce proběhne, kolik přijde lidí,
zviditelnit naši obec v rámci regionu a konec konců i
nepochybí-li to či ono, nezklame-li technika a tak
mimo něj. Poděkování proto patří všem radním, kteří z dále, to vše se nějak muselo projevit. O chybách
akce udělali vizitku obce: panu Flesarovi, Březovjáko- se ví, ale také se ví, že nebyly nikterak fatální a
vi, Komárkovi, místostarostovi Beníškovi a starostovi
Den obce Kružberk neohrozily.

Zamyšlení nad Dnem obce Kružberk

 Schůzovní místnost
ve škole - bývalou třídu
a ordinaci pracovní četa
vymalovala.
 Letos budou ve škole opraveny a vymalovány záchodky a tělocvična.
 Neznámý vandal, který si obecní pozemek spletl se
smetištěm, potrestán nebude. Policie jeho totožnost
nezjistila. Vzniklá škoda cca 2 tisíce Kč šla k tíži obce.
 Sběrný dvůr funguje. Je otevřený každou první sobotu
v měsíci od 9 do 11 hod.
 Oprava schodů v serpentině se přesunula na letošní
rok. Možná na ni letos dostaneme dotaci.

Gratulace
k narozeninám
Počátkem roku oslavila naše nejstarší občanka paní Gertruda
Hrušková nádherných
94 let. Na návštěvě
pan starosta popřál paní Hruškové ještě mnoho
šťastných let prožitých ve zdraví a spokojenosti.
Paní Hrušková zavzpomínala na svůj život v Kružberku, jaký byl počátkem i v průběhu minulého
století, na školní léta, na četné kružberské události.
Bylo vidět, že devět křížků a čtyři roky navrch jí
nic neubralo na jasné mysli. O návštěvě u paní
Hruškové vznikl filmový dokument, který bude
přiložen do kružberské kroniky.

 Druhé Počteníčko, které pořádala naše knihovnice, se
Neobvyklé setkání
uskutečnilo na podzim. I nyní mělo zajímavou náplň,
Bylo skutečně neobvyklé, protože se sešli lidé
tematicky zaměřenou nejen na čtení o zvířátkách, ale i a věci z různých období. V kostele sv. Floriána
v Kružberku se sešel Jan Jakub Ryba se svou Česjejich kreslení a skládání.
kou mší vánoční s Komenským. Zde Komenský
 Třetí počteníčko, první letošní, bylo zaměřeno na práci ovšem není přímo Jan Amos, nýbrž představuje
policie. Dětem ji zábavnou formou přiblížily Policejní
smíšený pěvecký sbor z Vítkova, který nese jeho
jméno. A Rybova mše je součástí jejich repertoáru.
pohádky.
Setkání se uskutečnilo 3. ledna 2016 na mši svaté,
kterou sloužil farář Jan Suchý. Dopolední slunce,
 V naší obci se v průběhu plesové sezóny pořádá jen
které svítilo do kostelní lodě, dalo posluchačům
jeden ples. Organizují jej naši hasiči a má tradičně
a návštěvníkům vychutnat ojedinělou atmosféru.
dobrou úroveň.
Rybova mše vyzněla ve slunečním svitu jinak,
mnohem životněji a velice půvabně. Sbor Komen Knihovna je otevřena každou středu v zimním období
ský spolu se sbormistrem Tomášem Balejou je
mnohaletým, zkušeným sborem a nositelem řady
(1.11.- 30.4.)
od 16:00 do 18:00 hod.
ocenění. Rybovu mši na varhanách doprovázel
v letním období
od 17:00 do 19:00 hod.
p. Uvíra.

První odpoledne Nového
roku patřilo
také výšlapu
po Čermákově
naučné stezce.
Na jazyk se
tlačí označení
"tradiční výšlap", ale zatím tak tomu není. 1. ročník výšlapu byl
teprve předloni. A letos jsme se setkali na shromáždišti u spáleného Proletáře teprve potřetí. Ale nepochybně se výšlap stává každoroční součástí kružberského Nového roku a tím také tradicí. Svědčí o tom
vzrůstající účast. Mladých i těch starších. Poprvé se
zúčastnili oslíci Belo, Zuzka a Tino a také fenka Odra. Spolek Za rozvoj Kružberka v této rodící se tradici míní pokračovat.

Ale nesmíme vynechat ještě jednoho důležitého
účastníka. Tím jsou samotné varhany. Ty byly postaveny v roce 1873 za 1600 zlatých. V průběhu
svých 140 let byly jen jednou opravovány. Oprava
se tehdy týkala pročistění, naladění a přeplátování
měchu. Oprava na sklonku minulého roku však byla provedena na poslední chvíli. Vzácný nástroj už
byl na hranici své životnosti. Renovace měla za cíl
hlavně zastavit působení dřevokazného hmyzu,
vyčistění a opravy měchu a montáž ventilátoru. Na
opravě se podílela skupina varhanářů: Petr Drastík, Martin Stoniš a nám už známý varhanář Ivan
Bok, který renovoval varhany v kostele sv. Petra
a Pavla. Naladění provedl Martin Tvarůžek. Všichni jsou nejen špičkovými odborníky varhanářského
řemesla, ale také jeho velcí fandové. Proto oprava
nebyla tak nákladná (120000 Kč), jak by se dalo
čekat. Jde totiž o v pořadí druhé varhany vyrobené
ve varhanářské dílně Rieger Krnov. Nástroj op.1 je
v Jaktaři, ale již nemá celou řadu původních dílů.
Hlas kružberských varhan po opravě zní výrazněji
a jejich tóny se v harmonii se sborem naprosto nedegradují na pouhé pozadí.

Práce obměněného zastupitelstva
Je vcelku přirozené a legitimní, že obměněné zastupitelstvo obce kromě kontinuity správy obce
chce řadu věcí dělat jinak. A samozřejmě je chce
dělat lépe. Obměna sice může někdy znamenat i
problémy, ale v podstatě změna je předpokladem
dalšího vývoje. To je i základním principem demokratických voleb. Jsme velmi rádi, že kružberští
občané tento princip vnímají.
Po roce a půl působení nového zastupitelstva je
proto zajímavé porovnání, jak jsou jednotliví zastupitelé v práci pro obec aktivní. Výsledky jejich
práce musí zhodnotit voliči. Zde je k nahlédnutí
základní a objektivní ukazatel, kterým je účast na
jednáních obecního zastupitelstva.

Účast zastupitelů na pracovních jednáních

Pokud jsme slíbili na první veřejné schůzi s občany, že budeme vůči nim maximálně otevření, jsou
také tyto grafy plněním tohoto slibu.

Účast zastupitelů na veřejných jednáních

Komunální odpad
V nákladech spojených s likvidací komunálního
odpadu došlo v roce 2015 k podstatné pozitivní
změně. Radikálně se totiž snížily náklady na
likvidaci směsného odpadu, ze kterých se určuje
poplatek pro jednotlivé občany a chalupáře. Pro
informaci uvádíme srovnání finančních nákladů
za likvidaci směsného odpadu v uplynulých
třech letech:

Rok
2013
2014

Částka v Kč

2015

211 425

277 563
289 438

Pokles nákladů více jak o čtvrtinu, v porovnání
s rokem 2014, je důsledkem každotýdenního
vážení kuka vozů, které jsme zavedli od 1. ledna
2015. Obec tak začíná hradit za skutečné množství odvezeného smíšeného odpadu a ne za odhady, jak tomu doposud bylo. Zprovoznění váhy
se obci vyplácí.

Stručně:
 Upozorňujeme občany, že jsou povinni zaplatit polovinu
poplatku za směsný odpad do 31. 3. 2016 a zbývající část
do 31. 8. 2016.
 Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč a 200,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatek je nutné zaplatit do 31. 3. 2016.
 Od 1. 5. 2016 obec opět přijme nezaměstnané občany na
veřejně prospěšné práce. Zájemci nechť podají na obecní
úřad písemnou žádost o přijetí.
 Sběrný dvůr funguje. Je otevřený každou první sobotu v
měsíci od 9 do 11 hod. Můžete zde odložit veškerý domovní odpad kromě směsného, ten dáváte do popelnic a
odpadu nebezpečného. V uvedenou dobu můžete do
sběrného dvora předat i veškeré elektrické přístroje.
Pro sběr ostatních komodit nebezpečného odpadu budou
v průběhu každého roku vyhlášeny termíny sběru. Bližší
informace sdělí obecní úřad na úřední desce obce.

Recyklovat je nejen správ- recyklaci. Získané suroviny
dále poslouží při výrobě noné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016
v České republice systém
zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako
ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma
některé elektrozařízení?
Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud
bude odvezeno k ekologické

ci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elekvých spotřebičů.
trospotřebič, a ten projde
Sběrná místa, kam můžete
přísnými zkouškami, můževysloužilá elektrozařízení
te ho věnovat některé neodložit:
ziskové organizaci, napří Sběrné dvory měst a obcí
klad Fondu ohrožených děNa nich můžete spotřebiče
tí.
odevzdat bez ohledu na  Dobrovolní hasiči
místo bydliště.
Se sběrem spotřebičů po Prodejny elektro
máhá také už více než
Prodejci jsou povinni pře1000 hasičských sborů
vzít staré spotřebiče při
po celé republice.
nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle  Města a obce podle zákonovely zákona, která začana musejí nejméně dvakrát
la platit na sklonku roku
ročně zorganizovat svoz
2014, musejí obchody
nebezpečného odpadu,
s prodejní plochou větší
do kterého patří i vysloužilá
2
než 400 m odebrat i malý
elektrozařízení.
spotřebič, jehož rozměr
nepřesahuje 25 centimet- Společnost ELEKTROWIN také
organizuje akce, při nichž můžete
rů, aniž byste byli nuceni
za odevzdaný spotřebič získat dárek
koupit si nový.
– například v podobě slevy na
 Vybrané servisy
vstupném do ZOO nebo do muzea.
rovněž odebírají spotřebiče Sledujte proto pozorně internetové
k recyklaci. V rámci projek- stránky www.elektrowin.cz a facetu „Jsem zpět“
bookový profil Recyklace je legrace,
www.jsemzpet.cz můžete kde najdete vždy aktuální informce.
dokonce pomoci dobré vě-

Jedna z fotografií, která ozdobí vybrané veřejné prostory. Snímek nazvaný „Po Čermákově stezce“ patří Josefu Pruskovi.

Územní plán obce Kružberk

Rozpočet obce na rok 2016
Obecní zastupitelstvo připravilo rozpočet na rok 2016. Do doby jeho schválení se hospodaření obce řídí pravidly
rozpočtového provizoria, která stanoví
zastupitelstvo obce. Výdaje jsou omezeny na zajištění nezbytných potřeb
obce. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria, se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Letošní
rozpočet obce byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 29. února.

Je to dokument, který má pro obec a tedy i občany značný význam. Jeho účelem je zajištění prostorové a funkční vyváženosti obce. Měl by zohlednit
nejen potřeby žijící generace, ale zároveň má také předvídat potřeby a podmínky generací nastupujících. Je to tedy významný dokument, který obec a
ani její občané nemají brát na lehkou váhu.
Pořizovatelem územního plánu (ÚP) naší obce je Městský úřad Vítkov, odbor
výstavby a územního plánování. Zpracovatelem je kancelář Ing. arch. Jaroslava Haluzy. Formální novinkou je, že ÚP je už digitalizovaný a je proto
možné ho studovat v pohodlí svého domova na internetu.
Návrh kružberského ÚP byl vyvěšen na úřední desce obce a je také k nahlédnutí na obecním úřadě. V současné době se řízení kolem ÚP blíží ke svému
závěru. Se zapracovanými připomínkami a námitkami by měla být ještě jednou seznámená veřejnost. Všichni, kteří připomínku nebo námitku včas podali, by si tuto příležitost neměli nechat ujít, protože další možnost už nebude. Jde o posouzení, zda ta či ona námitka či připomínka byla akceptována.
V návrhu se totiž ocitlo i několik skutečností, se kterými souhlasit nelze. ByPředpokládané finančně nejnáročnějly proto obecními zastupiteli i občany, jichž se týkají, připomínkovány. Jedna
ší
priority v rozpočtu jsou: pokračování
z těchto navržených změn byla přímo nepochopitelná. Týkala se ploch,
rekonstrukce budovy bývalé školy,
na kterých stojí obě budovy bývalého rekreačního střediska NH. V původním
rekonstrukce schodů v serpentinách,
a dosud platném ÚP jsou tyto plochy zařazeny jako plochy hromadné rekreace. Plochy mimo tyto stavby jsou zařazeny do kategorie ploch veřejné vybanákup dopravního prostředku pro
venosti. Takto definované zařazení ploch na pozemcích rekreačního střeúdržbu obce.
diska znemožnilo v r. 2011 majitelům učinit z těchto budov ghetto. Pokud
jsme byli ujišťování minulým zastupitelstvem, že připravovaný ÚP se v zařazení ploch rekreačního střediska nezměnil, nebyla
to pravda. Naopak, nenápadně se tam dostala změna, a to změna podstatná v tom, že plochy, na nichž stojí budovy, už nebyly
zařazeny jako plochy hromadné rekreace, ale (sic!)- veřejné vybavenosti. Zajímá vás, co by to pro obec znamenalo? Akceptováním této změny a po ukončení stavební uzávěry by měli majitelé střediska zcela rozvázané ruce, co s objekty dále podniknou.
Bylo by ovšem velmi zajímavé vědět, jakým způsobem se tam tato změna dostala. Zejména také proto, že změny byly s předešlým zastupitelstvem projednány a schváleny. Současné vedení obce samozřejmě podalo proti této změně námitku a požaduje v
tomto bodě změnu k původnímu stavu.
Územní plán obce Kružberk není zajímavé čtení. Pro mnohé z nás je to vysoce odborný a pro laika nesrozumitelný dokument.
Není snadné se v něm vyznat, neřku-li ho pochopit. To je i důvod, proč se připomínek a návrhů změn nesešlo mnoho. Je ale
pádný důvod (viz předešlý odstavec) zajímat se o to, jsou-li zde změny, které se nás přímo nebo nepřímo týkají. Pracovníci obce
jsou povinni tuto odpověď dát. Ovšem na další připomínky je už v současnosti pozdě.
Současné obecní zastupitelstvo věří, že se všechny chyby, nejasnosti a připomínky do konečného znění ÚP podaří zapracovat.
Nový ÚP nám bude představen k posledním připomínkám, týkajících se změn, patrně v průběhu léta 2016.
Modrá laguna a jak to dopadlo

dána možnost přednést své
návrhy přímo na veřejném
Jistě si vzpomenete na vzru- zasedání obecního zastupišení, které vyvolaly interneto- telstva. O tom, že pan Goga
je člověk, který se pohybuje
vé stránky Modré laguny. O
případu jsme informovali také na hraně zákona, neměl asi
nikdo z přítomných pochybv Občasníku č. 2. Pro připonosti a jeho snahy omráčit
menutí: Tehdy zcela neznákružberské vidinou velkých
mý a nejmenovaný
zisků vyzněly také do prázd"podnikatel" lákal seniory do
na. Nepodařilo se mu ani
pozemského ráje, kterým
vysvětlit, jaké má vlastně
mělo být bývalé rekreační
vztahy s majiteli rekreačního
středisko Nové huti. Našim
střediska. Ti se k němu, ačobčanům, kteří věděli, v jakoli se tomu ani nechce věřit,
kém stavu se středisko nachází, bylo jasné, že se jedná raději příliš neznali. Následopravděpodobně o podvod. Po valo oznámení p. starosty na
čase se ozval jistý pan Goga, policii ČR o pokusu podvodného jednání. Policie sice čin
který měl eminentní zájem
nekvalifikovala jako trestný,
pohovořit na toto téma se
nicméně patrně s panem Gostarostou naší obce mezi
gou jednala, protože stránky
čtyřma očima. Těch očí mu
z internetu zmizely. A zazvobylo dopřáno mnohem více
nil zvonec a to byl Modré
než mu bylo milé. Byla mu
laguny na Kružberku konec.

Jak je to s Weisshuhnovou rozhlednou
Ano, té zvláštní kamenné stavbě nad cvičnými skalami jsme si už
zvykli říkat nedokončená Weisshuhnova rozhledna. A měli jsme
za to, že kamenný válec byl základem pro chystanou mnohem
vyšší stavbu. Našli se však pamětníci, kteří si dokázali vzpomenout, že na podstavci skutečně rozhledna stála. Byla to ale dřevěná
konstrukce, pro niž kamenný válec sloužil jen jako podstavec. Oni
pamětníci jsou synové stavitele přehrady Ing. Jana Čermáka. Jsou
to vzpomínky na dobu před 70 lety. Už tehdy byl výstup na tuto
dřevěnou konstrukci velmi riskantní. Je pravděpodobné, že rozhledna byla právě z tohoto důvodu stržena.
Další informaci k této rozhledně podal Mgr. Zahnáš na své přednášce o Kružberku a jeho okolí. Rozhledna vznikla skutečně na
popud Carla Weisshuhna. Aby pro své návštěvníky zatraktivnil
Jánské koupele ještě více, vybudoval řadu turistických stezek.
Jedna z nich procházela právě tímto místem. Místo pro rozhlednu
je tu dosud ideální. Představíme-li si, že se do krajiny díváme
z ptačí perspektivy, pak zde musí být rozhled přímo fantastický.
Vliv oblíbenosti Jánských koupelí se projevil i na oblíbenosti
okolních lokalit. Kružberk z tohoto turistického boomu těžil také.
Vznikla zde celá řada penzionů a restaurací. Mezi ně patřila i Ripkova Lví Jáma (Loewengrube), hotel Proletář (Goldgrube), hotel
a restaurace Růžový dvůr (Rosenhof) rodiny Schindlerů, penzion
Scholzova vila, restaurace Rychta a četné jiné. Carl Weisshuhn
pozitivně ovlivnil předválečný rozkvět i naší obce.

Prostřední zápis z matriky narozených v obci Staré Lublice uvádí, že 10. 6. 1767(?) se narodila manželům Johanu Fridrichovi Lazkovi (jinde
je psán jako Latzke) a jeho ženě Viktorii dcera (Marie) Magdalena Tekla. Lazke je zde už uveden jako judex = rychtář. Kmotři jsou rychtář
Reichel a Magda, manželka mlynáře Kartalského, oba z Moravice.

řeznictví a uzenářství. Budovu později užívalo JZD jako sýpku a samozřejstarolublická rychta
mě, jak bylo u těchto historických
staveb a v oněch časech obvyklé, bez
toho, že by se zde prováděly alespoň
Rychtář neboli šulc, fojt či šoltys
(v listinách i richter nebo iudex) byl základní opravy. Podle dobové pohlednice je znát, že rychta měla střev období středověku představeným
chu pokrytou břidlicí, která jistě neměstské či vesnické obce (obdoba
dnešního starosty). Rychta ve Starých byla po odsunu Němců opravována.
Zatékající voda brzy zničila trámy
Lublicích byla postavena v r. 1765
rychtářem Johanen Fridrichem Latz- i zdivo. Likvidací rychty měl být

Něco z historie obce:

kem. Ve středověku rychtář mohl být
do své funkce buď dosazen vrchností,
resp. panovníkem nebo si obec mohla
vlastního rychtáře volit. Nezřídka se
jednalo o pozici děděnou v jednom
rodě. Jak tomu bylo u rychtáře Latzka
přesně nevíme. Ale je velmi pravděpodobné, že byl do funkce rychtáře
zvolen, neboť byl původně kolářem.
Za své služby měl rychtář obvykle
podíl na vybraných pokutách, odvedených dávkách, mohl vlastnit krčmu, masné krámy nebo byla část jeho
polností osvobozena od povinných daní. Tak tomu bylo i na této
rychtě. Byla zde hospoda i masný
krám, a to ještě i pár let po odsunu
Němců v r. 1946. Posledním majitelem rychty byl Josef Frey. Ještě po
válce do padesátých let zde fungovalo

v 70. letech minulého století odstřel.
Aby nedošlo k ohrožení sousedních
staveb, byla nakonec rychta rozebrána ručně. Další pozoruhodností byl
zelený sloup, o kterém se tradovalo,
že to byl pranýř. Mohlo tomu to tak
být, protože sloup byl údajně před
likvidací stavby převezen do muzea.
Ovšem pokud je to sloup, který je
vidět v interiéru hostince Rychta, jedná se spíše o podpěru příčného stropního trámu. Ovšem pokud sloužil
i jako pranýř, a to přímo v hospodě,
pak to byl fešácký pranýř.
Naše rychta byla zhotovena velmi
fortelně. Obvod stavby byl zděný, štít
byl hrázděný. Jedná se o barokní
stavbu ve stylu lidové venkovské architektury. Byla to, soudě podle fotografie, nádherná budova. Pozoruhod-

né je, že nesla ještě řadu původních
prvků a není pochyb o tom, že pokud
by se ji podařilo zachránit až do dnešních dnů, pak by to byl architektonický klenot. Lidí, kteří ji ještě viděli
stát, už není mnoho.

Hostinský Josef Frey vlastnil kromě
hostince také řeznictví. Měl 2 dcery
a 4 syny. Všichni pracovali v rodinném podniku. Chodili sem na obědy

jak „štamgasti“ – učitelka Liselotte
Fichlerová, farář Alois Stauss nebo
učitelka z mateřské školky a další,
tak i návštěvníci. V neděli „po kostele“ se tu scházeli tarokáři. V létě,
kdy byla obec plná letních hostů z
Berlína, Vídně i odjinud, se obědů
prodalo mnohem víc. Místní specialitou bylo pečené vepřové s kyselým
zelím
a houskovými knedlíky
nebo „Peusel“ (Pajšl) - vařené vepřové vnitřnosti (plíce, srdce a ledvinky)
s knedlíkem. Jako smuteční jídlo při
pohřebních hostinách byl podáván
guláš s pečivem. Čepovalo se pivo
z vítkovského Phillipova pivovaru,
nalévaly kořalky z lihovaru ve Starých Těchanovicích.

Kronika obcí Kružberku, Starých Lublic a Nových Lublic vzniklá mezi
světovými válkami
Řeč je o kronice obecního kronikáře pana Josefa Voglera a o jejím pokračování, jejímž autorem je jeho syn. Kronika popisuje tvář obce až do odsunu Němců v r. 1946. Je napsaná německy a v současné době ji p. Rudolf Fischer překládá do češtiny. Dovídáme se z ní řadu zajímavých informací. Například
o Kružberské záložně, napojení obce na zdroj elektrické energie, o počtech
domů, jménech jejich majitelů a četné další podrobnosti. Zbývá ještě přeložit
tu část, která se týká Nových Lublic.

Zpráva převzatá z ČT
Zchátralé Jánské Koupele na
Opavsku mají nové majitele. Firmu
Baneba, které zpustlé lázně patří,
koupil podle informací České televize tenista Tomáš Berdych spolu
s dalším podnikatelem. Dosavadní
majitel společnost prodal za polovinu někdejší kupní ceny. ČT uvedla,
že nový majitel za Jánské Koupele
zaplatil přibližně 10 miliónů Kč.

Fotografická soutěž zná své výherce
Soutěž nazvaná Kružberk okem kamery skončila.
Sešlo se 25 soutěžních prací. Řada prací byla zařazena mimo soutěž. O první tři ceny se podělili
tito autoři: Jiří Slavík snímkem "Tady je prý
dobře", Miroslava Škrlová snímkem "Sv. Petr
a Pavel" a mladá autorka, ale už zkušená fotografka, Tereza Flesarová snímkem "Poslední tuhá
zima". Zvláštní cenu poroty obdržel snímek
"Zima v Kružberku", jejímž autorem je Ladislav
Blažek. Poděkování obce za reportážní pásmo
fotografií ze dne obce, nad rámec soutěže, patří
Josefu Pruskovi. Porotu tvořili: Lída Ježová, Ivana Hanáková a Jan Ihnát. Kurátorem soutěže byl
Jiří Focht. Vybrané fotografie budou součástí výzdoby klubovny na váze, obecního úřadu a společenských místností ve škole.
Výhercům gratulujeme a těšíme se na snímky
v příští soutěži.
Výherci nebo jejich zástupci si převzali své ceny
na veřejném zasedání zastupitelstva obce,
dne 29. 2. 2016.

Kromě využití fotografií způsobem, který je uveden výše, získává obec fotografický materiál, který je možné využít pro její další propagaci a zviditelnění.
V r. 2017 bude patrně vyhlášen další ročník fotosoutěže. Témata soutěže určí kulturní komise.

