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Stavby, opravy, neposečené pozemky, kompostéry …
Ještě máme v živé paměti den, kdy jsme se loučili s minulým školním rokem a některými žáky, a už
zahajujeme nový a vítáme nové žáky. Čas výletů a zábavy vystřídají dny povinností a poznávaní
neznámých věcí. Hlavní část dovolených mají za sebou i všichni zaměstnanci obce a čas prázdnin
skončil i pro zastupitelé obce, kteří se sejdou 11.9.2017 na svém 18. zasedání. Ani v době letních
dovolených se na obci práce nezastavily. Po oba měsíce postupně probíhaly práce na opravě
víceúčelové budovy č.p. 85 a v srpnu byly zahájeny práce na bytu v budově kulturního domu. Na
stavbách se pohybují stejní řemeslníci, protože obě zakázky realizuje firma Rýmstav. Rychlejšímu
postupu prací brání dlouhé dodací lhůty stavebních materiálů, nedostatek řemeslníků - který řeší celá
republika – a problémy, které jsou vždy při opravách starých budov. Mimo plánovanou rekonstrukci
musely být vyměněny radiátory v obou bytech, opraveno odpadní potrubí a vyměněny některé
vodovodní uzávěry, které nevydržely stavební činnost. V jednom případě byly bourací práce přerušeny
z důvodu nálezu něčeho, co připomínalo granát. Naštěstí se ukázalo, že se jednalo o součást starého
vodovodního rozvodu, který byl desítky let zazděný a nepoužívaný. I přes tyto problémy by neměl být
ohrožen termín dokončení rekonstrukce. S návratem zaměstnanců údržby a pracovníků VPP po
dovolených započalo další kolo sečení a úklidu obecních pozemků. Od některých občanů Rudné jsme
byly upozorněni na neposečené pozemky, nebo bylo sděleno, že posekali pozemek před svým domem
s tím, že se jedná o obecní pozemek a už se nemohli koukat na to jak je zarostlý. Ve většině případů se
jedná o pozemky mezi soukromými nemovitostmi a komunikací procházející obcí, která je v majetku
Moravskoslezského kraje. Obecních pozemků v okolí hlavní komunikace není mnoho a většinou se
nachází ve středu obce kolem obecních budov nebo zastávek autobusů. Od bývalé pošty směrem na
Novou Rudnou obec není vlastníkem žádného pozemku, který má společnou hranici s hlavní
komunikací, mimo zastávky na Horní Rudné. Kam až sahá Váš pozemek a s kým sousedí, je možno
nahlédnout do mapového systému MISYS, který naše obec využívá a je pravidelně aktualizován podle
skutečného stavu s katastrem nemovitostí. V mnoha případech se přesvědčíte, že udržujete svůj
vlastní pozemek. Ti kdož tak činí, přispívají k celkovému vzhledu obce a patří jim náš dík. Činí tak naší
obec čistší a upravenější. Spousty pozemků jsou ve vlastnictví osob, které zde nemají trvalé bydliště
nebo jsou v majetku kraje, případně státu. Zde je kámen úrazu. Správa silnic Msk má svůj
harmonogram údržby travnatých ploch, který není vždy v souladu se skutečným stavem, ale dvakrát
ročně sečení provede. U státních pozemků je komunikace mnohem složitější a u některých (např.
dětské hřiště, okolí jímky u okálů) provádíme jejich údržbu obecními zaměstnanci. V případě
soukromých vlastníků nebydlících v obci, jsme se setkali i s názorem, kdy si majitel myslel, že mu bude
obec automaticky pozemek udržovat na své náklady. Tito jsou vyzývání k splnění své povinnosti nebo
je jim pozemek posečen a uklizen za úplatu. Pokračují i pěstební práce v obecních lesích. Dokončuje se

úklid klestu po první vlně kácení kůrovcového dříví, začíná ošetřování mladých stromků a bude
provedeno i vyznačování nových stromů, které jsou napadeny kůrovcem. Zatím se nám podařila
veškerá kulatina prodat na pilu a získané prostředky znovu použít ve prospěch lesů.
Obec se před několika měsíci zapojila prostřednictvím Sdružení obcí Bruntálsko do projektu na získání
domácích kompostérů. Koncem měsíce srpna se projekt posunul do další části. Po splnění potřebných
administrativních úkonů a dokončeném výběrovém řízení, byly kompostéry dodány na obec. Po
dodání letáků dodavatelskou firmou ke kompostérům, bude zahájena jejich distribuce mezi občany.
Předávání bude probíhat podle seznamu, který má obec k dispozici, na kterém jste potvrdili zájem o
kompostér po zaplacení příslušné částky 450,-Kč Dokončením tohoto projektu bude splněn další krok
v oblasti třídění odpadů v naší obci a pak už bude jen na každém z nás, jak velký efekt to bude mít na
celkové nakládání s odpady..
Radomír Tománek
starosta obce
Naši chovatelé se neztratili
První víkend měsíce září se naši chovatelé za Rudnou p. Pradědem
zúčastnili okresní soutěžní výstavy chovatelů drobného zvířectva
v Krnově – Chomýži. Z králíků vystavovali a zároveň soutěžili s Velkým
světlým stříbrným, Novozélandským bílým, Vídeňským modrým a
Činčilou malou. Králíci jim vynesli druhé místo. Pochlubili se i drůbeží a
vystavovali husy Landenské, také slepice Hempšírky , Velsumky velké a
Araukany černé. Drůbež vynesla našim chovatelům pěkné třetí místo.
Celkově se za chovy umístili naši chovatelé mezi více jak stovkou
vystavovatelů na krásném třetím místě a kromě toho získali ještě dvě čestné ceny. Nelze než jim
k umístění a výborné reprezentaci naší obce pogratulovat a popřát hodně dalších chovatelských
úspěchů.
Poznámka na margo: vzácnou vlastností našich chovatelů je vytrvalé nadšení, se kterým se chovu
věnují dlouhá léta. Za tuto dobu posbírali velké množství ocenění a přesto, že se jedná o finančně
náročnou činnost, si tento spolek nikdy nepožádal obec o sebemenší finanční příspěvek. Přitom obec
již léta vzorně reprezentují.
Han.V.

Dvě oslavy v jednom
V sobotu 26.8. se v Rudné slavilo. Děti „slavily“ konec prázdnin a pan Nguyen Dang slavil dvouleté
provozování své prodejny Denisa v naší obci. Spolek Aktivní Rudná na akci zajistil hry pro děti a také
občerstvení pro všechny zúčastněné. Oslava se konala za prodejnou, sladké občerstvení a nápoje
měly děti zdarma, grilovali jsme kýty, gyros, smažili hranolky a pivo se již tradičně točilo za
symbolických 10 Kč. Děti si mohly vyzkoušet chůzi poslepu v terénu, přebírat Popelčiny luštěniny,
trefovat se do kyblíku papírovými koulemi …. Těch aktivit bylo dost, k nejoblíbenějším patřila již
v minulosti vyzkoušená hra „ovoce ve vaně“, které si děti lovily pusou ve vaničce napuštěné vodou. A
snědly všechno…! K akci se připojil i pan Kozák s rodinou – ten nás všechny učil střílet vzduchovkou
na terč- děkujeme! Myslím, že oslava se vydařila, počasí jsme objednali ukázkové , všechno se
snědlo i vypilo a bylo to hezky strávené odpoledne. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli –

obecnímu úřadu za lavice, stoly i stan, Davidu Babčákovi za profesionální výkon za pípou, Jarči
Dvořákové za kruhy, Lukáši Malíkovi za obsluhu grilu, panu Josefu Urbaníkovi za zapůjčení grilu a
společně s p. Dangem za sponzorství.
A tímto zveme srdečně všechny na další akci – podzimní Drakiádu plánovanou na 14. října.

za Spolek Aktivní Rudná
Lucie Drabinová
Věra Sivanincová
Andrea Hanáková

Všem našim žáčkům, žákům i studentům přejeme dobrý start do nového
školního roku, ze kterého si na konci odnesou nejen samé dobré známky a
pochvaly, ale spoustu vědomostí užitečných do života!
►◄►◄►◄►◄

Poděkování
Já, Katarína Daniová, děkuji za pomoc paní Vieře Svrškové při přípravě smuteční hostiny.
Otci Karlovi za důstojné rozloučení s naší nejdražší vnučkou Terezkou Klechovou. Paní
Ruzickové a Anežce Maňáskové za výzdobu kostela a povzbuzující slova a upřímné
soustrasti v mé nejtěžší chvíli. Dík za projevy soustrasti.
Daniová Katarína

V měsíci září oslaví své narozeniny
Pan Karel Škráček

80 let

Pan Jan Klimek

74 let

Paní Milena Mališová

71 let

Pan Petr Dimiděnko

70 let

Pan Michal Dani

66 let

Paní Katarína Daniová

69 let

Paní Viera Svršková

67 let

Pan Pavel Štalmach

67 let

Oslavencům do dalších let přejeme mnoho spokojenosti a především dobré zdraví
◄►◄►◄►◄►

Vzpomínky
Kdo v životě ztratil to nejdražší
ví, kolik bolesti i žalu v srdci zůstává.,
Odešel jsi od nás, ale žít jsi s námi nepřestal
Dne 23.8. 2017 jsme vzpomněli na

Pana Štefana Tomalského

Čest jeho památce a dík, za to, že byl! Nikdy nezapomeneme!
Vzpomínají dcery a vnoučata
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