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Není tomu dlouho, kdy jsme si při loučení s rokem 201 9 potřásali rukama s přáním, aby následující
rok 2020, byl šťastný a pokud možno lepší, než ten uplynulý. Je květen, z roku 2020 uplynulo pět měsíců a naše přání krásného a spokojeného roku dostává těžkou trhlinu. Pandemie nového druhu koronaviru, způsobující onemocnění Covid 1 9 zasahuje od počátku března i naši zem. Do té doby stihla
decimovat Čínu, Jižní Koreu a Itálii odkud se přenesla z turistických oblastí na naše území. Zakrátko vlna pandemie zasáhla všechny kontinenty, mimo Antarktidu. Jedná se o virus s vysokou nakažlivostí,
takže od počátku pandemie u nás křivka nakaženého počtu obyvatel strmě stoupala. Svého vrcholu
u nás dosáhla koncem dubna 2020. Díky rozhodnosti vlády se podařilo vývoj potlačit a postupně snižovat počet infikovaných a nemocných osob.
V Kružberku nebyl registrován žádný prokázaný výskyt. Samozřejmě, že i u nás se vládní nařízení
dodržovala. Jako jinde, i na životě v Kružberku se celostátní nařízení také citelně projevila. Společenský
život byl zcela ochromen, provoz obecního úřadu se omezoval na nejnutnější a styk s občany. Připravované akce, včetně i za hranicemi okresu oblíbeného Dne obce, byly zrušeny.
Tato mimořádná situace citelně ovlivní financování obce. Daňové výnosy, které tvoří převážnou část
našich příjmů, budou letos výrazně nižší než loni. To se projeví zejména v nutném omezení výdajů a ve hledání úspor. Výdaje se budou muset zčásti čerpat z rozpočtové rezervy obce.
Zdálo by se, že v tomto vydání občasníku nebude s výjimkou líčení vývoje epidemie koronaviru o čem
psát. Přesto je poměrně dost témat, která by naše občany mohla zajímat.

kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama, uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech
pracovních poměrů (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr zkrácený vers. plný úvazek),
srážky exekucí, práva a po1. Oblast financí - informace
vinnosti exekutora
o různých typech úvěrů a problé5. Řešení náročných životních
mech s nimi spojených (hyposituací - pomoc v orientaci
teční vers. spotřebitelský,
v těžké životní situaci (ztráta
bankovní vers. nebankovní), zápráce, úraz, nemoc, ohrožení
stavách na nemovitost apod.,
bydlení apod.), složitý rozvod,
informace o řešení exekucí a indomácí násilí, závislosti, hrozba
solvence v případě vzniku dluhu
výkonu trestu odnětí svobody,
2. Trestná činnost páchána na
občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné dětská šikana, apod.
obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš
dům, byt, podvodní poskytovatelé energií, úskalí ná- Zapeklitá situace může potkat opravdu každého
z nás! Nejbližší termín konzultace bude 8 červena
vštěv předváděcích akcí.
Ve spolupráci s neziskovou organizací „Nová
možnost, z. ú.“ připravila obec řadu konzultací
na témata problémů, do kterých se může dostat
každý z nás. Do listopadu 2021 se můžete přijít
poradit nebo konzultovat o svých problémech
v těchto oblastech:

2020 od 1 5 do 1 6 hodin na obecním úřadě.
S garantem projektu Mgr. Janou Volnou si může3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu do- te domluvit i jiný čas i jiné místo. (Tel.: 724 086
367 E-mail: janavolna@novamoznost.cz).
mu, bytu, pozemku - pozor na předražené realitní
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Zajímavé údaje z našeho kraje
zveřejnila MAS Opavsko

MAS Opavsko realizuje od roku 201 7
projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na území Místní akční skupiny
Opavsko z.s. s cílem vytvořit komunitní plán
sociálních služeb a návazných aktivit a katalog podle životních situací. Záměrem
projektu je společné partnerství obcí, odborné i laické veřejnosti, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců neziskových
organizací a dalších subjektů.
V roce 201 8 byla realizována především sociodemografická analýza a analýza potřeb na území členských obcí MAS
Opavsko. Sociodemografická analýza zahrnuje témata od porodnosti, věkového
složení obyvatelstva a struktury vzdělání, po počty nezaměstnaných, děti v pěstounské péči, osoby
v exekuci anebo počet poskytovaných služeb a jejich dostupnost.
Dozvěděli jsme se tak například, že populace na území MAS Opavsko oproti Ostravě nebo Opavě
mírně roste, ale zároveň populace kontinuálně stárne. Nebo že na území MAS Opavsko má
celkem 6,8% všech obyvatel (přes 3000) jednu nebo více exekucí a v součtu dluží tito lidé 1 /4 součtu
rozpočtů všech 52 obcí, tedy něco málo přes 1 miliardu Kč viz mapka). Také to, že Kružberk na tom není
v porovnání s ostatními obcemi okresu dobře. Také z tohoto důvodu jsme zavedli v naší obci uvedené
poradenské dny.

Ať je doba jaká chce, květen je doba
květů, lásky a nadějí. Symbolem toho
všeho je májka, která se v tomto měsíci obvykle tyčí nad obcemi, které
tento pozoruhodný a krásný zvyk dodržují. Předchází jej jiný, neméně zajímavý zvyk, v němž cítíme tradici
našich pohanských předků. Je jím pálení čarodějnic, které symbolizuje definitivní konec zimy. Obě tyto tradice stavění máje a pálení čarodějnic se u
nás už tradičně konají koncem dubna,
jako společná akce kulturní komise
obecního úřadu a našich hasičů. Kvůli

Májka nad Kružberkem

Obec připravuje

Prostor před hřbitovem bude rozšířen
o parkoviště pro tři auta. Parkoviště
pro sedm aut vznikne také u školy, před
areálem zahrady. Projekty jsou připravené a nyní probíhá stavební řízení.
Prostředky obec zamýšlí získat z dotace
Operačního programu pro životní prostředí
MS kraje. Z programu MAS Opavsko by
měla být uhrazena úprava zeleně v obci –
nová výsadba. Podle našich představ zastupitelů obce by mohla část nákladů být
uhrazena z dotace a část z prostředků, které bude obec oprávněna využít z kotlíkových dotací. V ideálním případě bychom
tak mohli získat až 100% úhradu. Dále byla
podána žádost o dotaci z MAS Opavsko, ze
které bychom rádi dokončili opravu hřbitovní zdi. O ostatních připravovaných akcích
jsme informovali již v minulém zpravodaji,
zde jsou uvedeny jen ty, jejichž realizace by
měla proběhnout v co nejkratším horizontu.
Realizace je však závislá na tom, zda se
podaří dotace získat a rovněž na
možnostech obce pokrýt spoluúčast na financování.

epidemii koronaviru se však „čarodějnice“ letos vůbec nekonaly. Korona
nekorona májka nad naší obcí přece
jen po celý květen dominovat bude.
Našim hasičům patří proto uznání a
díky. Kdy a za jakých podmínek se bude májka kácet, závisí na rychlosti
uvolňování omezení, nařízených vládou.
Od poslední fotografické soutěže uplynuly již
tři roky. Výsledkem soutěže byla řada krásných
fotografií, vztahujících se ke Kružberku a jeho
okolí. Řada z nich obohatila náš kružberský
kalendář v letošním roce. A protože
dobrých a zajímavých fotografií není nikdy dost,
vyhlašuje obec Kružberk, spolek Za rozvoj Kružberku, z.s. a Radisko, z.s. soutěž novou s následujícími tématy: První téma si všímá šikovnosti
našich zahrádkářů, a to i těch s malými zatomboly na Mikulášské zábavě. Věřte, že cehradnickými zkušenostmi. To proto, že pozony budou zajímavé. Takže je zde skvělá příležiruhodný výpěstek může vypěstovat i nezkušený
tost i pro mladé a nezkušené fotografy. Protože
laik. A tím jsme již
dnes už nosí
napověděli, že první
„foťák“ u sebe
kategorie se týká foskoro každý
další
příležitost
pro
přátele
fotografie
tek zajímavých zave svém mobilu,
hradnických výpěstků. Od ředkviček přes
nenechejte jej zahálet!
obrovské dýně bizarních tvarů po nádherné, ne- Fotky zasílejte kurátorovi soutěže Ing. J. Fochtovi
bo zvláštně tvarované ovoce. Druhé téma se týká na e-adresu ODERKA@EMAIL.CZ, nebo na advolného času Kružberáků a způsobech jeho trá- resu obce OBEC@KRUZBERK.CZ. Důležité je,
vení. Očekáváme řadu fotek, které budou doku- aby předmět e-mailu s přílohou byl označen
jako „SOUTĚŽ 2020 + celé jméno soutěžícího
mentovat příjemné chvíle u táboráku, oslavy
+ jeho věk“. K jednotlivým fotkám nemusí být
všeho druhu, stejně jako ty chvíle, na které si jen komentář, ale pokud bude, bude to jen dobře.
Obec si vyhrazuje právo zveřejnit soutěžní
chcete pro jejich atmosféru zachovat trvalou
snímky na obecních stránkách ještě před vyhlávzpomínku.
šením konce soutěže. To se týká i WWW stránek
Z minulých soutěží jsme si přinesli zkušenost, že Radiska a facebookových stránek spolku Za rozřada z vás nevěří ve své fotografické uměvoj Kružberku – „Přátelé Kružberka“.
ní a podceňuje své snímky. Proto jsme vymysleli Co dále se zaslanými snímky? S těmi nejlepšími
zcela nová pravidla, podle kterých můžou být
se opět setkáte v kalendáři pro rok 2022, včetně
oceněny i ty snímky, o kterých si myslíte, že
jmen šikovných fotografů.
nemohou vyhrát. Autor, který se soutěže zúčast- Uzávěrka příjmu fotografií bude 31. říj
ní, obdrží poukaz, který bude zároveň losem do na 2020

Fotografická tombola
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Trvale informujeme o novinkách
i požadavcích pro shromažďování a svozu komunálního odpadu. Tato oblast naší komunity
se sice dá považovat za okrajovou,
ale i tak má v našem životě trvalé a velmi důležité místo. I ona má
svou dynamiku a vývoj. Často
se vynoří změna nebo upozornění.

padě nedávali ve skleněných
nádobách. Důvod je nasnadě a není
třeba jej vysvětlovat.
My všichni, kteří jsme si osvojili dobrý
návyk třídění odpadů se snažíme
ulehčit přírodě tím, že doma třídíme a následně odděleně ukládáme
odpad z domácnosti do různobarevných kontejnerů, si často poklá-

Nejnověji chceme oslovit občany, aby
ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. Ten po vychladnutí přelejte pomocí
sítka a trychtýře do čisté a k další
manipulaci vhodné uzavíratelné
plastové nádoby. Pro tyto účely je
velmi vhodná např. PET láhev od nápojů nebo původní obal od jedlého
oleje. Když ji po řádném uzavření následně přenesete na sběrný dvůr nebo do kontejnerů k tomu určených,
budete jistě mít dobrý pocit, že jste
přispěli nejen k ochraně životního
prostředí, ale i k dalšímu využití tohoto přírodního zdroje v dalších průmyslových odvětvích, popř.
v energetice.
Vyžaduje se, aby je občané do připravených kontejnerů v žádném pří-

dáme otázku kam s obaly, které
nejsou jednoznačně plastové,
skleněné ani papírové. Jsou to především plechovky od nápojů a dalších potravin a také obaly
z trvanlivých mléčných nápojů a džusů, známé pod obchodním označením Tetra Pak. Při jednání s firmou,
která od nás odebírá a následně třídí
plastové obaly, jsme byli ujištění, že
není problém, pro jejich specializovanou linku vytřídit a následně
dále předat tyto obaly k další recyklaci. Proto vás můžeme ujistit, že
pokud kovové a směsné obaly Tetra
Pak odložíte do žlutého kontejneru
na plasty, tak tyto budou, po vytřídění a recyklaci opět účelně využité, a hlavně neskončí na skládce.
Řádným tříděním odpadů šetříte primární suroviny.

Po akci obce Staré Těchanovice,
ke které se přidružila i naše
obec, se na řadě našich pozemků objevily plastové kompostéry.
Za těch pár let jejich používání
jsme zjistili, že se jedná o příjemnou a efektivní likvidaci biologického materiálu z našich zahrádek
i našeho stolu a naučili jsme se s nimi pracovat.
Na tyto zkušenosti hodlá obec
navázat a chce pro své občany zakoupit a za sníženou cenu dodat
kompostéry pro nové zájemce. Akce
skončí 31 . 5. 2020 a to je i poslední
den kdy se zájemci mohou na obecním úřadu přihlásit.
Objednat je možno maximálně
2 ks. Financování celé akce není
ještě zcela vyjasněné. Zatímní záměr
je, že obec uhradí 1 5 % pořizovacích
nákladů. Výběr typu kompostéru bude proveden v rámci Mikroregionu
Moravice. Jestli je půjde přeúčtovat
se zjistí až podle smlouvy se SFŽP.

Třetí kolo kotlíkových dotací přineslo změny v jejich poskytování. Prostředky na jejich realizace se převádí na obce, ze kterých pak budou vypláceny, po splnění podmínek
KOTLÍKOVÉ DOTACE - TŘETÍ KOLO jednotlivým žadatelům.
To vše proběhne
v několika etapách. Naše obec již má první částku – 400 000.- Kč na svém účtu. Rozdělení této částky se týká prvních dvou žadatelů.
Bude uvolněna v průběhu května. V další etapě očekává obec přísun financí na účet pro dalších pět žadatelů.
A konečně se ve třetí etapě předpokládá možnost dotovat pro výměnu kotle ještě dva náhradní žadatele.
I nadále trvá příležitost konzultovat problémy, týkající se výměny kotle, zejména pak jejich technickou stránku a financování s odborníkem, panem Liborem Cenkem. Je dostupný na tel. čísle 778 888 1 57.

SPOLEČENSKÉ AKCE
V období, kdy vznikají texty pro vydání tohoto občasníku, jsou nařízení
týkající se pandemie koronaviru
opatrně uvolňována. Pokud se tento
pozitivní trend nezvrátí ve druhou
vlnu nákazy, uspořádáme

„ Přátelské

posezení s dospělými a dětmi“ při
příležitosti kácení máje. V dalším ob dobí se dá počítat také se zájezdem.
J eho cíl ještě není znám. Předpokládá
se, že kulturní komise vybere opět
nějaký atraktivní a zajímavý. I nformace získáte v příštím vydání Ob časníku nebo na vývěskách obecního
úřadu, www stránkách obce, v hlá šeních obecního rozhlasu a prostřednictvím SM S které zasílá paní sta rostka těm, kteří o jejich zasílání
požádají na obecním úřadu.

Poplatky

Obecní úřad má v
současnosti ještě zásobu 50 l
Poplatek ze psů se trvale nemění.
Doufáme, že jej máte již uhrazen. Ter- dezinfekce, kterou je možno
potírat koronavirus. Ti, kteří
mín byl 31. březen.
Zvýšení poplatku za svoz komunální- si ji dosud nevyzvedli, si

ho odpadu:

Od 1. 1. 2020 se zvyšuje ze 450,- Kč
na 500,- Kč na osobu mající trvalý pobyt v obci a ze 450,- Kč na 500,- Kč
na chatu. Částka za odvoz komunálního
odpadu měla být alespoň z poloviny
uhrazena k témuž datu. Druhá polovina
musí být uhrazena do konce srpna
2020. Poplatky je možné uhradit i bezhotovostně na účet obce
č.24322821/0100. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a druh poplatku, který hradíte.
Poplatek pro poskytovatele uby-

DEZINFEKCE!

můžou pro dezinfekci přijít
na obecní úřad. Doneste si s
sebou vlastní láhev. Maximální množství dezinfekce
určeného k vydání našim
občanům je 1 litr/ domácnost.

tování se zvyšuje na 20,- Kč/den.

Zdá se, že se nutná oprava cesty od chatoviště oprav podle rozpočtu činí 970 000,- Kč. Na opravu
k hrázi konečně dočkala svého pozitivního vý- bylo vypsáno výběrové řízení. Ze sedmi obeslaných
voje. Cesta to už potřebuje, je již skutečně v hava- firem předložily nabídku tři: firma Kareta s.r.o. Bruntál, Silnice Morava s.r.o. Krnov a firma Strabag a.s.
rijním stavu. Opravu plánovalo realizovat již
předchozí zastupitelstvo. Bohužel dotaci, která měla Praha. Dodavatele z předložených nabídek vybere
řešit tristní stav komunikace, se nepodařilo včas vy- zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Vlastní
doba realizace oprav by neměla přesáhnout dva
řídit. Úspěch mělo až nynější zastupitelstvo.
S téměř polovinou prostředků již může obec počítat. měsíce. Realizace se předpokládá v období mezi
měsíci červencem až říjnem.
Bude pocházet z rozpočtu MS kraje a její výše je
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41 ,44% konečného nákladu). Celková částka Cesta o
Oznámení ČEZu o změnách
v informování o odstávkách
Najdete je na této e-mailové adrese,
včetně postupu jak se k této službě
přihlásit:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.html?fbclid=IwAR2vn-niC3TaWftXGADCZSt
9t7ZXdwREHouhRQ7rIS7hOUEf3ouIx-6AWeA
Takže se už nebudete setkávat s plakátky na stromech, ve kterých vás bude ČEZ informovat
o odstávkách. Mimo to, pokud to
bude možné, přinesou tyto informace i oficiální stránky obce.

Rozbité cesty najdete i jinde. Ilustrační foto

Řada z nás, nevyjímaje vedení obce, jsme byla někdy postavena
před situaci jak se zbavit jednoho a možná i několika vzrostlých stromů. Důvody k tomu jsou
vesměs různé, avšak většinou je
považujeme za důvody pádné.
Ovšem zbavit se stromu za těchto
časů, kdy je bez razítka
úředních institucí
na pováženou uděK
A
J
lat téměř cokoli,
není zcela jednoduchá situace. Štáby úředníků
i zákonodárců dovedou zašmodrchat i zdánlivě prostou věc. Pokud
tedy nechceme platit „mastnou“
pokutu, měli bychom se seznámit
se základními pravidly.
Jde-li o ovocný strom s obvodem
kmene do 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí, nebudeme souhlas úřadu
potřebovat. To ovšem za předpokladu, že strom roste na našem
pozemku v zastavěném území, které je takto vyznačeno v územním
plánu, a pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zahrada,

ostatní plocha se způsobem využití příklad nedávno vysazených. Také
pozemku "zeleň", "zastavěná plo- zde musí majitel žádat o povolení.
cha" a "nádvoří". Ovšem i když Může se jednat i o řadu tújí podél
jsou tyto podmínky splněny, ne- plotu.
Ovšem od 1. dubna
musí být ještě situace jednodo konce září by
značná, třebaže jsou to
M
O
se kácet vůbec nestromy ovocné
TR mělo. Důvodem
S
je ochrana
nebo
T
I
ptáků. Ti by neměli na svých staZ
A
být rušeni, zejména v doPOR vod kmenemajípodob-80 novištích
bě hnízdění.
centimetrů. Žádat o povolení V ostatních případech se pro jistotu
se totiž musí ještě ve dvou dalších obrátíme na odbor životního propřípadech. Tehdy když jde o tak- středí. Ve hře jsou totiž i další zazvaný zapojený porost dřevin nebo peklitosti – ochrana památných
stromů, krajinotvorné důvody
stromořadí.
Zapojeným porostem dřevin se ro- i ochrana volně žijících druhů
zumí porost, kdy se koruny stromů živočichů. Žádost však musí podat
včetně křovin prolínají a tvoří sou- pouze majitel pozemku nebo ten,
kdo prokáže a doloží k pozemku
vislý útvar s plochou větší než
čtyřicet metrů čtverečních. A aby právní vztah, případně souhlas
vlastníka.
to bylo ještě složitější, musí
se ke skácení dřevin s obvodem
kmene nad osmdesát centimetrů Tak co, ještě máte chuť kázvlášť žádat o pokácení. Druhým cet?
případem je stromořadí, tj. souvislá
řada nejméně deseti kusů dřevin,
libovolného obvodu kmene i na-

Toto by u nás narazilo na nepochopení.
Ilustrační foto z amazonského pralesa.
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