Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
L i s t o p a d 2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR
Volební účast v obci byla proti volbám v r. 2013 nižší o 3,95%. Celkem volilo 172 občanů z 310
zapsaných ve stálém a zvláštním seznamu voličů. Obec vydala 2 volební průkazy a naopak v obci volilo
na voličské průkazy 5 voličů. Našly se i neplatné hlasy ( dva volební lístky v jedné obálce).
Pro porovnání posunu orientace voličů v naší obci uvádíme i výsledky r parlamentních voleb z r. 2013
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Další nejbližší volby nás čekají 12. a 13. ledna 2018, kdy si budeme přímou volbou volit na období 5ti
let hlavu republiky. V říjnu 2018 čekají některé volební obvody volby do Senátu PČR a v tomto měsíci
také proběhnou komunální volby.

Zásněžky budou?
Někteří z nás si možná vzpomenou na problémy v uplynulém zimním
období, které způsobila absence zásněžek ve směru na Vésku –
Bruntál. Jako důvod některá „zdejší informační centra“ uváděla, že
zásněžky nebyly instalovány z důvodu: „ Slovák – (rozuměj firma
Jantar spol. s r.o.) nepustil silničáře na své pozemky“…
Ve skutečnosti souhlas s instalací zásněžek udělen Jantarem byl, ale
silničáři to pro nepřízeň počasí nezvládli. Aby se Jantar vyhnul
dalším případným dedukcím, zaslal dne 24.10.2017 na náš OÚ
písemný
souhlas
s umístěním zásněžek pro Správu a údržbu silnic MsK na zimní období 2017 -2018, který byl podepsán
23.10.2017
Dokument bude případným zájemcům předložen na našem OÚ na vyžádání k nahlédnutí.

Vánoční tvoření
Chtělo by se napsat, že se blíží nenápadně sváteční čas Vánoc. Ovšem regály supermarketů dosti nápadně
vánočním sortimentem připomínají, že „Už je čas“!
od září svým

Spolek Aktivní Rudná zve děti i dospělé na přátelské posezení spojené
s tvorbou vánočních dekorací. Setkání proběhne v nově
otevřeném nízkoprahovém centru
v sobotu 25.11. 2017 od 15:00hod.
Materiá pro tvoření zajistí spolek a můžete si vyrobit nejen
adventní věnce, patschworkové dekorace, ale případně i svícny a další sváteční ozdoby pro navození vánoční
atmosféry. Vstupné je zdarma.

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ A ŽEHNÁNÍ
HROBŮ
Ve středu 1. listopadu v 17:30hod
se bude v kostele sv. Jana Křtitele sloužit mše se
společnou modlitbou za zemřelé . Po mši na přání
blízkých požehná pan farář na hřbitově místa
posledního odpočinku našich milovaných.

ADVENTNÍ KONCERT
Ani letos v naší obci nezůstaneme bez této krásné vánoční tradice. Pro
úspěch z loňského adventu nám opět zpříjemní předvánoční čas pěvecký sbor
Základní umělecké školy z Bruntálu. Co nejsrdečněji tímto zveme naše
občany
na první adventní neděli, tj.

3.12.2017 do místního kostela, kdy v 16:00 začne letošní adventní koncert.
Po koncertu si můžete nechat posvětit z domu přinesené adventní věnce. Následně budeme
rozsvěcovat vánoční strom a zde nebude chybět ani vánoční punč pro děti i dospělé.

Mikuláš se blíží!
Poutavé pohádkové příběhy pro děti, soutěže, mini diskotéku,
kouzelnické vystoupení – to je jen částečný úvod přichystaný
pro děti, než slavnostně vstoupí do sálu našeho kulturního
domu

dne 9.12. od 15:00hod
Mikuláš s celým svým doprovodem.
Všichni rodiče, prarodiče, kteří chtějí Mikuláši přispět
na balíčky pro své děti, vnoučata můžou tak učinit tradičně u
p. Anny Urbaníkové (v paneláku) částkou 50,-Kč na 1 balíček
do pondělí 27. listopadu!

V měsíci listopad oslaví své narozeniny

Paní Viléma Lakatošová

77 let

Pan Ivan Totek

73 let

Pan Pavel Otáhal

71

let
Pan Jan Pupík

69 let

Oslavencům do dalších let přejeme mnoho spokojenosti a především dobré zdraví

◄►◄►◄►◄►

Co nejdražší na tomto světě bylo,
to zlý osud nám vzal a v srdci nesmírný žal zanechal.
Dne 27.10.2017 by oslavila paní

Katarína Tomalská
95té narozeniny.
Čest její památce!
Vzpomínají dcery a vnoučata

------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem ,listopad í 2017 EK 557 11

