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Milí spoluobčané,

nepravidelný občasník, který právě držíte v ruce, se dožil jubilejního 1 0 vydání. Od svého prvého čísla,
které bylo ještě vytištěno na formátu A5, již uběhlo šest let. Mezitím se mnohé změnilo. Obci se podařilo realizovat řadu projektů, z nichž některé byly hodně náročné a mnohé dosud pokračují. Věříme,
že o všem podstatném jsme přinesli informace.
Co se od té doby změnilo na samotném občasníku? Změnil se původní název, vznikla redakční rada.
Naše noviny získaly ustálenou podobu a grafická úprava je srovnatelná s úrovní obdobných lokálních
novin. Důležité také je, že se občasník stal tiskovinou podléhající registraci a jeho vydávání je oficiální.
Obec zasílá výtisky občasníku do několika archivů a velkých knihoven. Náš občasník již také podléhá
schválenému kodexu pravidel, která naše obec měla právo formulovat a určovat sama.
Žádný z nás redaktorů předtím noviny nedělal, ale přesto soudíme, že číslo od čísla se úroveň zlepšuje. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že řada z vás občanů, má pro náš občasník jen slova chvály a zatím jsme se nikdy nesetkali s odmítavou kritikou. Občasník začal vycházet na základě volebního
programu spolku Za rozvoj Kružberka v r.201 4. Také současné vedení obce se ve volebním programu
v r.201 8 zavázalo ve vydávání Občasníku pokračovat. Občasník tak i nadále vychází se záměrem
informovat o činnosti a záměrech obce s podporou jejího vedení a s její součinností. Obec také hradí
všechny náklady, které jsou nutné pro tisk a distribuci. Ustálily se také přibližné termíny vydávání.
Samozřejmě si přejeme, aby se obsah občasníku netýkal jen obecních záležitostí, ale také informoval
o práci spolků Za rozvoj Kružberka, Radiska, dobrovolných hasičů, našich seniorů a myslivců Velkého
sedla. Z jejich angažované účasti a spolupráce budeme mít vždy upřímnou radost.
Do budoucna bychom také rádi uvítali inzerci, třeba jen na místní úrovni. Nejenom proto, že neplacená
ale hlavně placená inzerce by pomohla zvednout náklad, ale dala by našim novinám i další rozměr a potřebnou dynamiku. Přáli bychom si, aby Kružberský občasník měl ještě hodně pokračování,
aby tak mohl i nadále informovat kružberské občany o všech událostech a dění v naší obci i jejím okolí. (Redakce)

Práce na opravách hřbitova a související projekty
O opravách hřbitova informujeme pravidelně již
v několika vydáních našeho občasníku. Zde podáváme výčet prací, které se na kružberském
hřbitově prováděly od roku 201 5. Bylo to vydláždění příjezdové cesty, a nejnutnější opravy hřbitovní zídky, digitalizace ploch a hrobů, zajištění
dotace nutné k financování opravy márnce a části
zdi, vysazení sakur na místě příjezdu, přesunutí
náhrobků z éry německého osídlení. Odstranění
přerostlých velkých stromů, výsadba javorů a okrasných keřů. Letos pokračovaly práce
na obnově zídky kolem velké části hřbitova. Náklady na stavbu nové zídky vyžádaly 272 tisíc Kč.

Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci 1 98 tisíc
Kč a realizaci provedla firma Stako. Touto zídkou
jsou všechny nutné práce na restauraci hřbitova
ukončené.
Souvisí však s nimi práce další: výstavba parkoviště u hřbitova. Výběrové řízení na něj vyhrála firma Restart studio Opava s nabídkovou cenou 706 000 Kč vč. DPH. V této částce
byla i částka pro realizaci parkoviště u školy.
Obě parkoviště totiž byly součástky jediné zakázky. Firma Restart však na práce vůbec
nenastoupila a realizace se tím opozdila i prodražila. Náhradním řešením byla smlova s fir-
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mou VZS Rychtář s.r.o. s nabídkou 81 3 473.Kč. Opět za obě parkoviště. Termíny pro
dokončení obou parkovišť byly září 2021 - parkoviště u hřbitova a listopad 2021 - parkoviště
u školy. Realizace parkoviště u školy je vázáno
na ukončení výstavby čistírny odpadních vod
z budovy školy. Dotace na obě parkoviště
uhradí Ministerstvo pro životní prostředí ve výši 35 procent a zbytek bude uhra-zen z vrácených kotlíkových půjček.
Zmíněná čistírna odpadních vod z objektu školy je
součástí zakázky na rekonstrukci sociálního za
O tom, že život v každé komunitě
je provázen pravidly, která vycházejí ze způsobu života, početnosti komunity i stupněm
poznání a možnostmi, nikdo nepochybuje. Jednou ze stránek života
v komunitách je produkce odpadů a jejich likvidace. V průběhu
staletí se změnil nejen obsah a struktura odpadů ale
i způsob jak
se společenZměny
ství odpadní
produkce
zbavuje.
Právě to prochází nyní podstatnými změnami, podobně jako
změny životního stylu a životních
potřeb.
O změnách, které mají vejít
v platnost od 1 . 1 . 2022, vás chceme nyní informovat. Změn je hned
několik.

Svoz komunálního odpadu

Od 1 . 1 . 2022 se svoz komunálního
odpadu bude provádět jednou za
1 4 dnů. Pro občany se stálým bydlištěm v obci, ale také pro ty, kteří
zde žijí přechodně, to může znamenat, že s jednou popelnicí,
hlavně v zimním období, nevystačí.
Proto pro mnohé nás vyvstane
nutnost opatřit si popelnici další. Tu
si každý majitel či uživatel nemovitosti musí opatřit sám.

Čipy

Cena likvidace odpadů bude mít
dvě části. Jedna bude spočívat ve
vyčíslení celkové hmotnosti odváženého odpadu. Vozidla TS budou
proto vybavena vnitřní váhou.
Druhá část ceny je cena za
manipulaci s popelnicemi. Každá
popelnice, která má být vyprazdňována, bude

řízení v budově školy.
Stavbu rovněž provede VZS Rychtář s.r.o. za
dohodnutou cenu přes 4,5 mil., dotace 1 530 tis.
Kč. Částka bude uhrazena z dotace Moravskoslezského kraje. Výstavba čističky by měla být
ukončená do konce roku 2021 , Co se připravuje
dále? Na výstavbu čističky bude navazovat výměna sociálního zařízení v budově školy a výstavba sociálního zařízení pro pracovníky veřejně
prospěšných prací. Práce proběhnou v rozmezí
února až dubna. Škola bude v té době uzavřena.
(L. Blažková)

proto opatřená čipem, kde každý
čip bude současně identifikátorem,
který bude přiřazen jednotlivým
domácnostem. Projekt se bude
technicky opírat o hardwarové vybavení a o software, kterými se bude provádět evidence
vyprazdňování nádob. Vlastní
systém má

Tento tříděný odpad bude odvážen
průměrně jednou za měsíc. Zmizí
tedy žluté a modré pytle. Tyto nádoby zůstanou po dobu sedmi let
v majetku obce, potom se převedou do majetku vlastníků nemovitostí. Po jejich dodání uzavře
obec s každým
vlastníkem
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zůstanou
ungovat tak, že při
na stávajících místech. Dodávka
výsypu popelnice je identifikátor
nádob na tříděný odpad co nejblínačten obsluhou, nebo přímo zaže k domácnostem má pomoci
řízením ve svozovém voziúčinnějšímu třídění odpadů a má
dle a ukládán do databáze. Údaj
být pobídkou, aby se ve směsném
bude stažen do aplikace, která
odpadu objevovalo co nejméně odspáruje identifikátor s adresou,
padu, určeného k třídění. Nově je
na kterou je čip zaregistrovaný.
Obec tak může mít přehled o počtu za zastávkou v horní části obce
umístěn další sběrný box na textil.
výsypů jednotlivých domácností.
Za vytříděný odpad obec obdrží od
Opatření popelnic čipy
EKO-KOM finanční dotaci,
Obecní úřad stanoví a vyhlásí ter- firmy
která
následně sníží náklady obce
mín, kdy budou opatřeny čipem
likvidaci směsného odpadu.
stávající nádoby na odpad i ty, kte- na
Na
nákup nádob obec získala
ré si občané včas dokoupí. Pokud
spolu
s ostatními obcemi v rámci
si opatříte další popelnici až po
Mikroregionu
Moravice dotaci ve
tomto termínu, budete muset uhra- výši 85% pořizovacích
nákladů.
dit náklady na následnou návštěvu
Sběrný dvůr
pracovníka technických služeb,
Zde se nic se nezmění. Sběrný
který montáž a nastavení čipu
dvůr bude občanům k dispozici vžprovede. Je nutné, aby popelnice,
dy první sobotu v měsíci od 9:00
které jsou již dnes ve špatném
do 11 :00 hodin. Ukládání odpadu
stavu, byly vyměněny ještě před
k vratům sběrného dvora mimo tyčipováním. Nečipované popelnice
to hodiny může být postiženo
nebudou vyprazdňovány.
pokutou za přestupek. Důrazně obTříděný odpad
čany žádáme, aby využívali sběrný
U každého rodinného domu, ve
kterém je přihlášen k trvalému po- dvůr jen ve stanovené době.
Další otázky
bytu alespoň jeden občan, budou
S novou organizací nakládání s odbarevně odlišené nádoby
pady, zejména se směsným komuna papír a plast o objemech 240 l.
nálním

odpadem vzniká řada dosud nedořešených technických otázek, které
patrně do termínu 1 . 1 . 2022 nebudou uspokojivě dořešeny. Jde
hlavně o zajištění, nebo spíše nezajištění potřebného počtu
čipů a softwaru na evidenci a zpracování těchto dat a montáží hardware. Svou roli také jistě sehraje
strmý nárůst cen energie a komplikace způsobené vládními nařízeními kolem epidemie
Covidu1 9. Projeví se to patrně
i v dalším zvýšení cen za uložení
odpadů. Protože však změna
obecní vyhlášky o odpadech musí
platit vždy od počátku roku, schválilo zastupitelstvo obce dne
22.11 .2021 pro příští
rok pravidla a ceny
stávající, při čemž
zvýšené náklady ponese obec.
Bylo by nespravedlivé
naši obec, nebo TS
Vítkov kritizovat za
tyto změny, pokud se
vám nelíbí. Nový zákon a pokyn k realizaci nových pravidel
o likvidaci odpadů vydal Státní fond ministerstva životního
prostředí ČR a chce
jimi motivovat obce
k co nejodpovědnějšímu chování obyvatelstva.
Obcemi, ani mikroregionem Moravice, nebyl tento projekt, pokud je
nám známo, připomínkován.
O vlastním použití i vlastnostech
čipů je v projektu jen velmi málo
informací a mohly by tedy být důvody k pochybnostem. Jde například
o vyprazdňování prázdných či
poloprázdných popelnic. Údaj
o tom, jaký odpad do popelnice budou domácnosti dávat, nebude mít
obec rovněž k dispozici – nebude
jak jej zjistit. (V tom se tedy nic nezmění). Je proto nutné, aby obyvatelé přistupovali k likvidaci a třídění
odpadů zodpovědně, k vývozu přistavovali pouze nádoby, které budou plné a odpad v nich správně
vytříděný. Obec hradí náklady
jednak za množství uloženého odpadu, jednak za počet vysypaných
nádob. Z nové evidence bude
možné zjistit, kolik která domácnost
přistaví za určité období nádob
k vývozu. I když nebude možné
určit váhu jednotlivých nádob, bude

to alespoň nějaké vodítko, jak
domácnosti k odpadům přistupují
(samozřejmě s ohledem na počet
osob v domácnosti). Bude-li vysypáván jenom vzduch nebo odpad, bude čistě na rozhodnutí nebo
chování majitele popelnice.

nemožný. Nevyřešilo by jej ani
zvláštní navýšení poplatků pro chataře, které podle stávajícího zákona
ani není možné.

Závěrem

Opatření, změny a hledání cest jak
se co nejšetrněji chovat k životnímu
Bioodpad
prostředí jsou logicky správné a řeSamostatnou otázkou je zašit se samozřejmě musí, ale jsou
cházení s bioodpadem, které u nás řešeny z podstatné části jednonení dosud uspokojivě řešeno. Je
stranně. Jsme svědky přenášení
žádoucí, aby byly více využívány
problému „co s odpady?“ na úplně
kompostéry a bioodpad tak nekončil posledního uživatele, který s nákuv popelnicích pro směsný odpad.
pem věcí své potřeby a spotřeby
Kompostéry jsou nyní většinou vyu- nakupuje navíc obaly, které platí,
žívány jako úložiště pro odpad ze
ale jsou mu po delší či kratší době
zahrad, zatímco kuchyňský odpad
většinou k ničemu. Plastovými
většinou končí v popelnicích. (Viz
obaly řeší své zájmy a značně si
zjednodušují život
hlavně jejich výrobci a obchody. Stále
ještě nevidíme účinný
tlak na omezení produkce plastů, výrobu
obalů a předmětů
z plastů na také na vytvoření podmínek pro
jejich přirozenou likvidaci. Je velkou otázkou, zdali takový tlak
vůbec někdy uvidíme.
Víme o celých rozsáhlých ekosystémech zničených jejich
distribucí s katastrofálním, devastujícím
Studie pro optimalizaci nakládopadem
na
živé organismy.
dání s odpady v obci Kružberk,
Plastové obaly, které zde ještě před
k nahlédnutí na OÚ). Opatřit
několika desetiletími nebyly vůbec
domácnosti dalším speciálním
zapotřebí, zaplavují nyní životní
kontejnerem pro tyto účely vypadá
ve venkovských obcích až směšně. prostředí tím více, na čím nižší
úrovni je jejich obyvatelstvo, Pro
Instalovat je u nás se neplánuje.
třetí svět se tak již stávají obMnohem schůdnější je působit
rovským problémem. Ale týká se to
na občany, aby lépe využívali
samozřejmě všech kontinentů –
kompostéry. Ty jsou přímo k tomu
určené. Obec již v minulém období dnes už i Antarktidy. Přinášejí přídvakrát nabídla pořízení komposté- mé a dlouhodobé zdravotní následky. Za posledního půl století se
ru přes dotaci a občané měli
možnost jej obdržet zdarma. Bohu- použití plastů na planetě zdvacetinásobilo. Každý rok se jich vyžel této možnosti všichni nevyužili.
hazuje do prostředí 380 milionů
Další otázkou, kterou se bude
muset bezprostředně zabývat kaž- tun, a vyrábí se jich stále víc.
dý majitel rodinného domu, je vlast- Z toho 1 2 milionů tun se dostává do
moří, kde zabíjejí živočichy. Z příroní umístění kontejnerů pro tříděný
dy nemizí, ale štěpí se na jedovaté
odpad. Umístění těchto kontejnerů
patrně mnohde narazí na nedosta- mikročástice. Ale to už se týká jitek vhodného místa a mohou nastat ného okruhu otázek, souvisících s poukázáním na výrobce
i problémy s přemísťováním
kontejnerů. Problémy to může způ- plastů soustředěných do propojených všemocných nadnárodních
sobit zejména našim starším obkorporací. Na ty už ovšem jsou načanům. Odvoz směsného odpadu
od chatovišť je pro prostředky tech- še instituce pro životní prostředí
krátké. (L. Blažková, J. Focht)
nických služeb v podstatě

P atrně by se už velmi těžko zjišťovalo, kdy a k jakému účelu byla RyMalý nekrolog Rybářské chaty
bářská chata postavena. Ví se jen, že
to bylo v období mezi světovými válkami. Snad se o tom dovíme více po
rozluštění kružberské kroniky Antona
Anlaufa. Všichni však máme ještě
v živé paměti, že to byl zajímavý a hezký objekt, který byl pro
obec rovněž charakteristický. Patřil
k těm nemnoha unikátním stavbám,
které zde máme. Čím se mohla
pochlubit? Byla to chata s nezaměnitelnou romantickou atmosférou a byla
schopna poskytnout své přístřeší až
dvaceti čtyřem osobám. V chatě bylo k dispozici 8 dvoulůžkových a dva 4 lůžkové pokoje. Měla vlastní
kuchyň, vybavenou veškerým podstatným kuchyňským inventářem. Pro denní i večerní chvilky sloužilo
otevřené ohniště, gril, dále dětské pískoviště, elektronické šipky. V areálu byla možnost použít vlastní stany i spát pod širákem. Kružberským není třeba podotýkat, že se zde dalo koupat v průzračné vodě řeky
Moravice. V minulém století dokonce bylo na pozemku chaty i proslavené říční koupaliště. Není žádné
tajemství, že Rybářská chata měla svou trvalou klientelu a byla velmi oblíbená, nejen mezi rybáři, specialisty na pstruhové vody. Nabízela příjemný a laciný rekreační pobyt i rodinám s dětmi. Nejednalo se ale
o objekt chráněný památkovým úřadem a proto se jednoho dne loňského roku rozplynul v minulosti.
(J.Focht)
připraven, vlivem tlaku nepříjemných okolností, o kterých se zde
nechci rozepisovat, musela být tato přitažlivá dětská akce dětem
zrušena. Nemohli jsme si však letos nevšimnout, jak moc našim
dětem záleželo na tom, aby se akce konala a jak moc by jim
chyběla. Také jsme si nemohli nevšimnout jejich přirozené vůle
svobodně se vyřádit, tak, jak to k dětskému věku přísluší. Přes
lockdowny, zákazy, PCR testy a karantény. Prostě zákaz nezákaz,
vůle nevůle, děti si Bludičky uspořádaly samy. A dokonce
výborně! Bylo posezení u ohně i špekáčky byly a skvělá nálada
také. Kulisou jim byla jeskyně ve skalách, kterou si samy vybraly
za cíl. Takže bylo zase něco jinak než obvykle.
(J.Focht)

B L U D IČ
Pochod bludiček napříč Kružberkem patří mezi

našimi dětmi k těm nejoblíbenějším událostem.
Těší se na něj již dlouho před obvyklým
podzimním termínem. Je v něm romantika a
bývají do něj zakomponovány napínavé hry.
Obvykle je ukončen táborákem s pochoutkami,
které si děti mohou upéci zcela samy. Přestože byl
bludičkový večer letos kulturní komisí opět vzorně

K OV Ý V

EČER

mohly by ve snahách
o oklešťování české suverenity být v parlamentu
hlasitými odpůrci vládních
stran, byť v řadách opozice. Opozicí v tomto smyslu zůstává v parlamentu jen SPD s 20 poslanci.
Ovšem opozicí téměř bezzubou,
která bude jen málo hlasitá. Jako
neslaná nemastná opozice se jeví
i hnutí ANO. ANO v konkurenci
předvolebních slepenců uspět
nemohlo, přesto však, počítáno klasicky, je stále nejsilnější stranou.
ANO má však své vlastní motivace
i cíle.
Jak se volilo na Kružberku: Volby
v Kružberku obvykle probíhají bez
vypjatých výstřelků a s jistým nadhledem. Avšak letos obec nebyla
ušetřena známek primitivismu. Ten
se projevil v zarputilém a opakovaném strhávání volebních plakátů. Zaznamenali jsme to
na veřejné vývěsce u autobusové
točny. To jsme zde v minulosti neměli.

L etošní parlamentní Parlamentní volby 2021
volby neslibovaly přinést žádný zásadní
obrat v řízení státu. Snaha o definitivní odstranění premiéra Andreje
Babiše z čela řízení státu sice přinesla plody, ovšem za cenu pokřivení ústavy. Bylo jím umožnění
vzniku tzv. předvolebních koalic,
úkazu, který byl prezidentem nazván podvodem na voličích a který
dosud v našem systému nemá obdoby. Svou přítomnost v parlamentu si tak zachránily strany, kterým
předvolební průzkumy nedávaly
velkou šanci na udržení - TOP
09 a lidovci. Lídr pirátů Bartoš, který se už viděl v pozici ministerského předsedy, nakonec získal jen
čtyři parlamentní křesla. Očekávaný výsledek se objevil u ČSSD
- tato tradiční a nejstarší strana,
i v naší obci v minulosti masivně
volená, se do parlamentu už vůbec
nedostala. Strmý sešup ČSSD, který zahájil Stanislav Gross, notně
urychlil Bohumil Sobotka

" a "úspěšně" dotáhl do konce neoblíbený ministr vnitra a stranický
lídr Jan Hamáček volebním propadákem pod 5 procent. Když si k tomu přimyslíme i obrovské dluhy,
které ČSSD má, nevypadá to s ní
vůbec povzbudivě. Komunisté, jako
druhá nejstarší strana patrně zcela
zmizí z politické scény. Zato čerství
vítězové voleb budou patrně ještě
více prounijní, se všemi negativními
rysy, které jsou všeobecně známé a které Unii vyčítáme: podpora
migrace, Green Deal, nejasné a tajné smlouvy s výrobci
vakcín, LGBT a zrušení koruny jako
naší národní měny a identity. Tzv.
vlastenecké strany, které měly našlápnuto k účasti v parlamentu Přísaha, Volný blok, Trikolora, Švýcarská demokracie a řada menších
uskupení s podobným zaměřením,
byly se svými téměř 20 procenty
voličů smeteny pod hraničních 5
procent. Pokud by bývaly uspěly,

Jak volil Kružberk?

Speciální údaj jsou preferenční hlasy
v rámci jednotlivých stran. Tento údaj ne- Preferenční hlasy v Kružberku
musí být na prvý pohled závažný, vzhledem k celkovým výsledkům jednotlivých stran. Avšak bezvýznamný vůbec není. Kroužkování například téměř
dokonale vyřadilo Piráty a vzalo jim ambice znamenat v parlamentu mnohem více i jejich očekávání sestavit vládu.
Takže jak byly sčítány preference v Kružberku:

Počty preferenčních hlasů u jednotlivých stran v Kružberku:

Vědomostní soutěž a kružberští senioři
Naši senioři bodovali v krajském kole soutěže „Senior kvíz“. Po roční odmlce
uspořádala Krajská rada seniorů MSK krajské kolo vědomostní soutěže nazvané Senior kvíz. Soutěž se uskutečnila 20. října 2021 ve Stříteži. Zúčastnilo
se jí 21 tříčlenných družstev, které reprezentovaly Kluby seniorů své obce.
Barvy Kružberku hájilo družstvo ve složení: Ludmila Fischerová, Vlastimil
Březovják a Vratislav Rýznar. Soutěžící měli za úkol postupně odpovídat
na otázky z deseti tematických okruhů:
Co je to?, Česká příroda, Inteligenční kvocient, Informační technologie, Medicína, UNESCO, Všehochuť, Olympijské hry, Zeměpis světa, Moravskoslezský
kraj
Každý okruh obsahoval deset dost obtížných otázek. Na jejich odpovědi měli
soutěžící vždy deset minut a za každou správnou odpověď získali jeden bod.
Maximálně tedy mohli získat 1 00 bodů. Naši reprezentanti letos dopadli lépe
než družstvo v předminulém roce. Skončili s 59 body na slušném 6. místě se
ztrátou pouhých 6 bodů na bronzovou medaili. Přejeme, ať se příštím reprezentantům podaří vystoupit na kýženou bednu.
Podle vyjádření zástupců Krajské rady seniorů zájem o soutěž neustále roste.
Pořadatelé dokonce uvažují pořádat soutěž dvakrát ročně. (V. Rýznar)

Švýcarská demokracie: 2
Volný blok: 0
SPD: 0
ČSSD: 8
Aliance národních sil: 1
Trikolora: 0
Přísaha: 0
Spolu: 2
Piráti a starostové: 5
KS Čech a Moravy: 0
ANO: 1 9
Otevřme ČR J: 0
Moravané: 4

(J. Focht)

I když aktuálně žijeme v době, jakou jsme si ani
v nejhorších dobách neuměli představit, přesto
žijeme. A přese všechno máme potřebu se i nadále scházet a žít normálně. Kružberští senioři
k tomu, aby zažili něco hezkého, nepotřebují
mnoho. I v našem blízkém okolí je řada překrásných míst, kde je možnost strávit nádherné
chvíle.
Jedním z nich se stala 27. července přehrada
Slezská Harta. Je to přehrada, která je nám poměrně blízká a z Kružberku je dosažitelná autem
ani ne za půl hodiny. My jsme si ji tentokrát mohli
vychutnat z vodní hladiny a z paluby vyhlídkové
výletní lodi, pojmenované podle umělého jezera,
kde každodenně čeří vodu. Loď Harta částečně
plula ve stínu Velkého Roudného a při pohledu
z jezera to vůbec nevypadalo na to, že se ve
třetihorách jednalo o minivulkán, prakticky o sopečku. Z hladiny vypadal Velký Roudný důstojně a majestátně. Loď se chvílemi blížila ke
skalnatým břehům až nebezpečně blízko, ale bylo
vidět, že kapitán ovládá svou loď pevnou rukou a s přehledem. Nebyl důvod se bát, k dramatickým okamžikům nedošlo, jak sýčkovali někteří
účastníci. Tečkou za výletem a před návratem
domů, byl společný oběd v restauraci v Leskovci.
Nenašel se nikdo, kdo by k němu měl připomínky.
Byl skvělý, porce byly i pro nás staré kozáky a kozačky více než velké. Cena byla také velmi příjemná. Věřím, že podobných krásných výletů mají
kružberští senioři před sebou ještě celou řadu.
(H. Pavličná)

Letošní

rok je rokem výročí kružberské pošty. Devátého
března, uplynulo 11 0 let, co naše kružberská pošta existuje.
Pošta přešla několika stěhováními i názvy. První lokalita,
kde byla 9. 3. 1 911 otevřená, bylo v místech dnešní bytovky č. 7 v kružberské dolní části.
Od té doby změnila
několikrát svůj název i místo:
9. 3. 1 911 Kreuzberg (od roku
1 91 8 do roku 1 945
byly názvy pošty
dvojjazyčné, česko
německé)
1 91 8 Krucberk Kreuzberk bei
Vigstadtl,
1 924 Kružberk Kreuzberg bei
Vigstadtl,
1 5. 1 . 1 925 Kružberk - Kreuzberg,
1 938 Kreuzberg
über Bautsch (Ostsudeten) po německém záboru r.
1 938,
1 945 Kružberk , 1 5.
4. 1 952 Lublice, 1 .
1 2. 1 962 Kružberk. 1 . 1 . 1 973 dostala každá pošta směrovací číslo a Kružberk má od té doby PSČ 747 86.
Neměnily se však jen názvy pošty, ale i její sídlo. Po roce
1 945 se z původního domu č. 7 přesídlila do dnešní budovy. Během přestavby objektu byla v šedesátých letech
přemístěna dočasně do protějšího domu č. 1 4 a původní
přízemní domek byl přestavěn do dnešní podoby.
Historie pošty je samozřejmě spjatá i s jejími poštmistry a doručovateli. Vůbec první kružberský poštmistr byl Telesphor Sperlich (*1 862 +1 911 ) K. K. Postmeister.
Připomeňme si ty, kteří byli u zrodu naší novodobé, poválečné pošty. Prvým vedoucím byl Svatopluk Čechmánek,
doručovateli byli jeho bratr Miloš a pan Josef Šamárek.
Nad tím, jak byly doručovací revíry obrovské, dnes můžeme jen nevěřícně kroutit hlavou. Miloš Čechmánek doručoval poštu pro obce Staré Těchanovice, Zálužné,
Mokřinky a Jánské Koupele. Od r. 1 960 do r. 1 978 byl zaměstnancem pošty Jánské Koupele. Rajon Josefa Šamárka
zahrnoval Lublice, části přiléhající k přehradě včetně kanceláří souvisejícími s výstavbou přehrady až do Nových
Lublic a Nového Dvoru. Jediným dopravním prostředkem

bylo kolo a v zimě zbývaly pouze nohy. To vše za každého
počasí. S roznáškou, hlavně nedělních novin jim pomáhaly
i jejich děti. Josef Šamárek se se svým řemeslem pošťáka
rozloučil r. 1 972, kdy odešel do důchodu.
Do roku 2011 ,
kdy přešlo vedení pošty do
Vítkova, se
v pozicích vedoucích pošty
vystřídaly postupně paní
Glosová, Jiránková, Ficelová a paní
Haničáková.
Jak šla doba
kupředu, změnilo se i doručování "per
pedes" a na bic
yklech v doručování motorizované. To už
byl obrovský
pokrok a úleva
pro poštácké
nohy a ramena.
Připomeňme si
paní Hruškovou,
Škrobánkovou a další. Ty byly již řízené z Vítkova a na Kružberské poště zůstala jen referentka.
Vzpomeňme také dnes už zcela zapomenutou poštu v Jánských Koupelích. Ta byla dokonce starší než ta kružberská.
Pošta Johannisbrunn byla zřízena 20. 8. 1 897 se sezonním provozem. Také ona prošla peripetiemi změn názvů, občas byla zrušena a pak zase obnovena.
1 . 6. 1 91 9 Melecká Koupel - Johannisbrunn (zajímavý a netypický český název), 1 . 6. 1 920 Jánské Lázně
ve Slezsku- Johannisbrunn, 1 5. 1 . 1 925 Jánské Koupele Johannisbrunn, v roce 1 938 byla pošta po německém záboru zrušena. R. 1 942 byl obnoven provoz jako Bad
Johannisbrunn über Troppau. V letech r. 1 944 až 1 945 byla uzavřena a 1 . 4. 1 947 byla zrušena. 1 . 5. 1 960 byl
provoz obnoven jako Jánské Koupele u Opavy. 1 . 1 . 1 973
bylo poště přiděleno směrovací číslo 747 85. Definitivně byla zrušena 1 . 8. 1 978.
Malou exkurzi do historie naší pošty bych rád ukončil
přáním, aby se nikdy nestalo, že by naše pošta někdy patřila do kategorie historických vzpomínek.
(V.Březovják)

Naše pošta má 110 let

K a l e n d á ř p r o r . 2 0 2 2 Po loňské pauze připravila obec opět pro své občany a příznivce kalendář pro

rok 2022 Tematicky je opět zaměřený na Kružberk a poněkud více na události
v něm, než u těch předešlých. Vydat kalendář bez fotografií není jistě žádný velký problém, takový se dá koupit
i za poměrně přijatelné peníze. Ovšem udělat své obci kalendář na míru, je už úkol velký. Kdo nezkusil, neuvěří.
Kalendář, který je nyní, jak doufáme již ve výrobě v opavském Nord Servisu s.r.o., bude opět týdenní, bude obsahovat 54 fotografií a komentářů. Celý jej zpracoval po grafické i obsahové stránce Ing. J. Focht. Pokud se povede stejně dobře, jak jsme mohli konstatovat u těch dvou předešlých, bude dárek obce k Vánocům svým občanům
nejen užitečný ale i hezký. (M. Klimčík)

Ani bychom nespočítali, kolik těch výstav už bylo. V prostorách kostelní půdy pod šedočernou břidlicovou střechou se
vznáší charakteristická vůně staletých, už téměř černých
modřínových trámů. Ve výrazném kontrastu s nimi jsou nasvícená díla soudobých výtvarníků. Každý z nich se zde
projevuje svým vlastním pojetím, technikou, rozmanitým viděním světa a tím co jej nejvíce oslovuje. Každý z těchto výtvarníků je jiný, jako je jiný každý, kdo tyto výstavy přichází
shlédnout.
Letošní výtvarnou výstavou odkryla paní Jana Tvrdá leccos ze svých niterných pocitů. Jak vnímá přírodu a jaké v ní
vidí své místo. Možná právě to je důvod, že si vybrala jako
základní objekty svého výtvarného poselství stromy, s jejich
klidnou sílou, krásou a skrytou dynamikou. Pozornému
divákovi jistě neušlo, že stromy, které bez velké pozornosti
míjíme jako něco všedního a nezajímavého, jsou pro paní

Výstava obrazů Jany Tvrdé
Janu živé bytosti. Jejich mystiku a tajemství dokáže svými
obrazy předat vnímavému jedinci. Své cítění dokáže
přesvědčivě přenést na všechny, kdo chtějí vidět víc, a proto vidí.
Vernisáž výstavy byla nadprůměrně hodně navštívená. Protože byla i prodejní, řada obrazů se už ke své tvůrkyni domů
nevrátí. Výstava byla zakončená koncem listopadu. Ale věříme, že Janu Tvrdou v galerii Na půdě opět někdy přivítáme.
Radisko má s volbou výtvarníků pro své výstavy v kostele
sv. apoštolů Petra a Pavla mimořádně šťastnou ruku. Anebo je to jinak? Třeba tak, že pro své výstavy přednostně vybírá umělce z regionu a těch dobrých a výborných je zde
skutečně hodně.
Co ještě v prosinci?
Radisko má již domluvenou další výstavu. Tentokrát se
jedná o patchwork. S touto zajímavou textilní technikou
nás blíže seznámí výtvarnice Karla Karleová. Vernisáž výstavy bude 18. 12. 2021. Po vernisáži v 16 hodin bude
kostel patřit již tradičně koncertu Ovčáků. Již několikrát
na něm vystupoval i Jirka Slavík, kterého u nás známe z nesčetných akcí. Snad neprozradím příliš mnoho, když zde
napíšu, že na koncertě zazní poprvé veřejně jeho píseň
o Kružberku a věnovaná Kružberku. (J. Focht)

1 7. 7. 2021 byla soboLetošní Den obce ta a den jako malovaný.
Obec Kružberk měla opět šťastnou volbu s výběrem data
konání své promo akce – Dne obce. Hned po příchodu do
areálu fotbalového hřiště jsme pocítili výjimečnost dne a jeho slavnostní náladu.
Děti hned u vchodu dostávaly mapku se stanovišti, na kterých je čekaly obtížné, ale pro ty malé i méně obtížné úkoly.
Letos byly dětské hry tematicky zaměřené na tajemnou atmosféru knih J. R. Tolkiena o hobitech. Děti byly po stanovištích provázeny příběhy válek o pána prstenů a mohly se
na pár hodin stát hrdiny těchto knih. Kromě vědomostí se
děti mohly pochlubit i šikovností s jakou se projížděly
na oslech a velbloudech, střílely
z luku, strefovaly
se kameny do
věnců na hladině
Moravice, prchaly
na laně před
hordou krvežíznivých skřetů. Bylo
toho hodně po dobu téměř čtyř
hodin. Ale tím to
nekončilo. Pozornosti dětí se zmocnila dvojice dívčích klaunů – Olina a Jožina. Soutěže, které dětem klauni nachystali, byly
provázeny salvami smíchu, dětí i dospělých. Jakmile taškařice dvou šašulínek skončily, přišla očekávaná chvíle napětí i pro dospělé – losování tomboly. A pak už následovala
produkce revivalu Michala Davida. Nám, už dobře známá
skupina Mistrál, se ujala podia hned po něm a provázela
hudbou tančící dvojice na tanečním parketu až do ranních
hodin. Nesmíme zapomenout zmínit se o skvělém DJ Radkovi, který vyplňoval výběrem svých skladeb všechna „hluchá“ místa programu. A když už zmiňujeme Radka,
nemůžeme se nezmínit o Zoochovu Tomáše Patera. Zvířátka z jeho mini zoo byla pro děti obrovskou atrakcí. Oslíci,
velbloudi i miláček dětí Matylda – ochočená samička
tyranosaura. Ale také by byla chyba nevzpomenout prodejní
stánky a nepoděkovat těm, kteří tam stáli a trpělivě obsluhovali po několik hodin žíznivé a hladové návštěvníky. Ve
stáncích se dalo najít vše, co tento výjimečný den vyžadoval. Nápoje, pokrmy, cukrovinky a řada dalších věcí.
Jsme s výčtem u konce? Ovšemže ne. Obec děkuje štědrým sponzorům. Bez jejich pomoci by se celá ta sláva uskutečnit nedala. A na samý závěr musíme říci, že obrovské
díky patří všem, kdo se svou prací jakéhokoli druhu zasloužili o velký úspěch letošního Dne obce. (Redakce)

Blíží se Vánoce a Nový rok je také za dveřmi. Vedení obce,
zastupitelstvo a zaměstnanci přejí všem svým občanům i těm, kteří
si zde přijíždějí odpočinout, aby oba tyto krásné svátky prožili v
pokoji, nepodléhali stresu a aby si je skutečně vychutnali tak, jak to
o těchto svátcích má být. A celý příští rok 2022 ať je pro vás
úspěšný. Prožijte jej ve zdraví a spokojenosti.
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