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Ať láska, klid, pohoda a dobré zdraví vládnou ve vašich
domovech nejen o Vánocích, ale i v každém dnu příštího roku
2018 !
Vše dobré za sebe i celé zastupitelstvo obce přeje
Radomír Tománek, starosta

Hodina se sešla s hodinou, den se dnem a už tu máme opět zimní čas a konec roku.
Poslední dny starého roku jsou spojeny s tradičními kulturními akcemi. Adventní čas
jsme společně zahájili adventním koncertem v kostele sv. Jana Křtitele.
V podvečer první adventní neděle pan farář Karel Rechtenberg požehnal
adventní věnce. Kostelem se pod taktovkou paní Krystýnkové rozezněla hudba
a zpěv pěveckého sboru a sólistů Základní umělecké školy v Bruntále. Kdo si
přišel koncert poslechnout, určitě neprohloupil. Domů jsme si odnášeli nejen
krásný hudební zážitek, ale i pohodu a adventní náladu. Posluchači se za příjemný a krásný zážitek
odměnili nejen potleskem, ale i osobním poděkováním. Po doznění poslední písně jsme společně
rozsvítili vánoční stromek v zahradě naší školy. U teplého čaje, svářáčku a drobného občerstvení jsme
se na chvíli zastavili a popovídali si se sousedy. Ani v letošním roce naši školu nevynechal při svých
cestách Mikuláš se svými pomocníky, andělem a čerty. Obtěžkáni balíčky a drobnými dárky navštívili
nejen školáky ale i děti ve školce. Za zazpívané písničky, recitované básničky a dokonce i tanečky všem
nadělil plný pytlík sladkostí. Čerti opět odešli s prázdným pytlem a navíc museli vyčarovat nejen
stromeček, ale trochu jej i nazdobit.
Jsme na konci roku 2017. Zda byl horší nebo lepší je ještě brzy soudit. Víme, co se nám nepodařilo a co
naopak ano. Někdy nás něco překvapilo příjemně, jindy zklamalo. Nakonec stejně zjistíme, že
nejdůležitější je jaký my sami máme pocit z toho, jaký ten uplynulý rok byl. Zda jsme se zbytečně
nehonili za materiálními statky a zapomínali na sousedy, kamarády a hlavně svoji rodinu. O vše
můžeme přijít ve zlomku vteřiny, ale to krásné a příjemné, co prožijeme se svými blízkými nám nikdo
a nic nemůže vzít. Děkuji všem, kteří se aktivně snaží udělat život kolem nás veselejší a příjemnější.
Všem, kteří nemyslí jen na sebe, ale dokáží rozdávat pohodu kolem sebe. Do zbývajících dnů roku
2017 a v celém roce 2018 Vám přeji jen samé radostné události, nezapomenutelné chvíle prožité
v kruhu přátel a nejbližších. Velkou dávku štěstí, plnou nůši zdraví a úspěšné vykročení do dalšího
roku.
Radomír Tománek, starosta obce
Vážení občané Rudné pod Pradědem,
dovolte, abych Vás o letošních Vánocích pozval do rudenského kostela sv. Jana Křtitele.
Na Štědrý den v neděli 24. prosince od 14:00 do 14:30 bude možné odpálit si „betlémské světlo“.
Po dvou letech zde bude „půlnoční mše svatá“ ve 22:00.
Na Boží hod vánoční v pondělí 25. prosince bude mše svatá pouze v 9:00 v Andělské Hoře a v 11:00
v Malé Morávce.
V Rudné p. P. bude další mše svatá v poslední den občanského roku v neděli 31. prosince v 11:15. A o
týden později, v neděli 7. ledna v 11:15 „tříkrálová mše svatá“ s žehnáním vody, křídy a kadidla. Před nebo po
bohoslužbách je možná prohlídka betléma.
Přeji Vám požehnané Vánoce!
Karel Rechtenberg, farář

Mikuláš bude nadělovat
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.
Srdečně jsou zváni nejen děti, ale i rodiče a prarodiče, občerstvení pro všechny bude
zajištěno.

Dne 25. listopadu proběhlo v nízkoprahovém
centru pod taktovkou spolku Aktivní Rudná vánoční
tvoření. Velmi potěšila hojná účast našich občanů, kteří
si během příjemného posezení se sousedy vytvořili
množství pěkných dekorací pro zpříjemnění vánoční
atmosféry.

Vážení spoluobčané,
1.– 14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat
s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám
nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu

charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a
podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my samy.“
(Mahátma Gándhí)

Vážení spoluobčané,
naše doba je ve znamení změn. Nic není stálé a vše se mění, jestli k dobrému či horšímu
záleží často jen na úhlu pohledu a my se snažíme na tyto změny reagovat, jak nejlépe umíme.
Ať se to týká legislativních změn, právních podmínek pro poskytování našich
služeb, turbulence ve mzdové oblasti a s tím spojené získávání finančních zdrojů nebo
změn na našem trhu služeb. To vše klade velké nároky také na personál Charity Odry.
Pracovníci Charity Odry je to to nejcennější, co máme a tímto jim vyjadřuji velké díky. Věřím,
že všechny změny zvládneme s ohledem na naše klienty a služby jim poskytované.
Proto Tříkrálová sbírka slouží k podpoře či případnému rozvoji Charity Odry. Jsme Vám
vděčni za Vaši pomoc a podporu.
S pokorou a úctou Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie,
které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany
osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.
Vzhledem k dodržování zákonu o ochraně osobních údajů nebudeme dále již uvádět jmenovitě
jubilanty v našem Zpravodaji.

Všem našim občanům, kteří slaví své narozeniny a jubilea
v posledním měsíci roku přejeme vše dobré, hlavně zdraví,
pohodu a štěstí do dalších dlouhých let.

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

