Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem

Č e r v e n 2017
Uplynulý měsíc byl bohatý na společenské události. Za hojné účasti dětí
jsme upálili čarodějnici, a za ještě větší účasti oslavili Den dětí při kterém se
pokácela i Májka. Této akce ze zúčastnilo celkem 88 dětí, které pobavilo
doprovodným programem Duo Chabičovských. Sobotní odpolední program pro
děti večer pokračoval volnou zábavou až do druhého dne. I Den matek byl vzorně
organizačně připravený a pro přítomné babičky byl drobným zpestřením všedních
dnů. Za zvuku známých melodií se po roce opět sešly v našem kulturním domě,
kde pro ně bylo připraveno vystoupení dětí z naší školy a školky, drobné
občerstvení a mnohé se i na parketu zatočily.
Za všechny akce nelze než
poděkovat hlavní organizátorce paní Marcele Tománkové. Velké poděkování i
touto cestou patří paní Jarmile Mališové, která i letos věnovala všem dětem velké
množství hraček do dětské tomboly, firmě Jantar spol. s r.o. a manželům
Tománkovým a Maňáskovým za sponzorské dary, které pomohly k úspěšnému
průběhu akcí. V neposlední řadě patří dík i obecním zaměstnancům a letošním
zaměstnancům VPP za materiální přípravu.
I na našem obecním úřadě se nezahálelo. Po dlouhých legislativních
peripetiích se podařilo zrušit Prodejnu Rudná/Prad. s.r.o. Z Krajského soudu už
máme k dispozici nabytí právní moci rozhodnutí a zbývá už jen provést zápis do
katastru nemovitostí a tím vrátit budovu zpět do majetku obce. Ukončené bylo i
výběrové řízení na opravu víceúčelové budovy č.p. 85 ( bývalá mateřská školka)
Začátkem června bude staveniště předáno vítězné firmě Rýmstav spol. s r.o. a
zahájeny stavební práce. Práce budou probíhat za částečného provozu budovy a
proto žádáme všechny, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v její blízkosti.
Provoz nízkoprahového centra bude přizpůsoben probíhajícím pracím. Touto akcí
budeme mít splněný další volební slib. Zvláště nás těší to, že budova již nebude
hyzdit obec svým vzhledem.
V současné době probíhá výběrové řízení na
vybudování sociálního bytu na č.p. 1 v horním patře kulturního domu. Otevírání a

hodnocení nabídek proběhne 12.6.2017 a stavební práce by měly být započaty na
přelomu červa a července. Tato budova potřebuje čím dál víc naší pozornosti. Od
poloviny května v ní probíhala oprava prasklého odpadního potrubí, které
vyžadovalo poměrně dost bouracích prací a i venkovní vzhled není chloubou obce.
Jak jste si všimli, ani letos nevynecháváme údržbu obecní zeleně. Po
ukončení jarní výsadby stromků v lesích se zaměstnanci vrhli do každoročního boje
s trávou. Pro opotřebování jsme byli nuceni zakoupit nový křovinořez, výkonnější a
doufáme, že bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.
Před více jak dvěma roky se obec zapojila do projektu Mikroregionu
Slezská Harta a v rámci dotačního titulu požádali o štěpkovač, 2 ks nádob na kovy
o objemu 240l, 2 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpady o objemu 10m₃ a
1 ks velkoobjemového kontejneru na objemný odpad o objemu 12m₃. Podíl obce
na nákladu tohoto projektu činil 138 723,-Kč. Naší žádosti bylo vyhověno a
kontejnery byly obci dodány během měsíce března. Jako poslední jsme obdrželi
štěpkovač s vlastním pohonem, který byl obci dodán poslední týden v červnu.
Součástí předání bylo i zaškolení obsluhy, při které byl štěpkovač zapojen do
likvidaci větví v parku u sochy sv. Jana Nepomuckého.
Všechny zmíněné předměty má obec prozatím ve výpůjčce na 5 let, to je doba
udržitelnosti projektu a po uplynutí této doby přejdou do majetku obce.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad, který jste při letošním sběru
odevzdali na sběrné místo čítal poměrně značný objem. Celkem se nashromáždilo
30 kg zbytků barev a lepidel, které patří do nebezpečného odpadu a 3,44tun
velkoobjemového odpadu. Z černé skládky jsme byli nuceni zlikvidovat i 10 ks
pneumatik. Za likvidaci obou druhů odpadů zaplatila obec celkem 23 456,-Kč. Tato
částka je hrazena z rozpočtu obce nikoliv z poplatku, který je vybírán od občanů a
majitelů rekreačních objektů na likvidaci TDO.
Obec i touto cestou děkuje manželům Foltisovým a Svobodovým za
železný odpad, který věnovali obci v celkové hodnotě 2 012,-Kč.
Obec je rovněž přihlášena do projektu, který zaštiťuje DSO Bruntálsko,
v rámci kterého získáme pro občany zahradní kompostéry. V měsíci červnu byla

předána informace, že bylo ukončeno administrativní posouzení žádosti
poskytovatelem dotace a tento projekt byl rovněž doporučen k realizaci.
V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele kompostérů.
Pro úspěšné dokončení musí být splněny veškeré požadavky poskytovatele dotace,
které znamenají velkou a složitou administrativní práci. Není v našich silách
odhadnout termín dodání kompostéru. Po jejich předání obci budou všichni, kteří
jste projevili zájem vyzvání k jejich převzetí a částečné úhradě tak, jak jste ze
zavázali v objednávce.

Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým
ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat. Nejen v přírodě, ale i doma a to
hlavně v případech, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese je zakázáno rozdělávat
ohně. Pokud přece jen chceme oheň ve volné přírodě rozdělat, pak pouze za
přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla
být dostatečná zásoba vody na jeho případné uhašení a zalití ohniště.
Nezapomínejme, že také při grilování doma na zahradě je třeba dbát
bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec.
Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů.
Odlétající jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál
umístěný na balkónech sousedů i ve značné vzdálenosti a třeba až za několik
hodin.
Oheň ale není jediným nebezpečím, které na děti o prázdninách číhá. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol. Ve městech pak na ně čekají
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod. Všude na těchto místech hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V
nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti
nebezpečných plynů.

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností,
je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče
nezapomínejte,
že
nejenom v přírodě čekají na vaše
děti různé nástrahy. Upozorněte
děti na bezpečné chování i u vás
doma, kde o prázdninách tráví
samy více času než obvykle.
Nudící se děti pak připravují rodičům různá překvapení. V domácnostech proto
neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavní
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní, ani k pokusům ani
experimentům. Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout
klíče, překontrolovat a vypnout všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná
konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a uzavřeny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách s
nadbytkem volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na
výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Ing. Antonín Ušela – oddělení prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Jako každým rokem i letos projede naší vesnicí
ZÁVOD MÍRU

V rámci tohoto večera budete mít možnost prohlédnout si celý kostel, jeho
mobiliář, ochutnat mešní víno, prohlédnout si křesťanské časopisy,
Pro zájemce uvádíme časy otevřených kostelů v okolí:
18:30 – 20:30 Andělská Hora
18:30 – 20:30 Václavov u Bruntálu
Morávka
19:00 – 21:00 Dolní Moravice
www.nockostelu.cz

19:00 – 22:00 Dětřichovice
19:00 – 21:00 Malá
20:00 – 22:00 Světlá Hora

►◄►◄►◄►◄►◄►◄
Třetí etapa se startem i cílem v Jeseníku zahrnuje trasu přes naší obec. V neděli,
5. června tak můžete v čase
od 13:45 do 14:00 povzbudit závodníky.
Majitele psů upozorňujeme, aby si zvláště dobře zabezpečili své hlídače před
útěkem, a to nejen po dobu Závodu míru.

V pátek, 9. června proběhne ve zdejším Kostele sv. Jana Křitele od
19:30 do 21:30 hod

NOC KOSTELŮ
Začne v 19:30 zvoněním a pokračovat bude od 20:00 hod.
koncertem sboru Puellae Cantantes.

Placená inzerce
V Bruntále se otevřela nová Pohřební služba „PIETA“. Kancelář v případě této
smutné potřeby najdete na nám.J. Žižky 41/4. Funguje zde nepřetržitá
pohotovost. Z nabízených služeb uvádíme:
-

Zajištění důstojného převozu zesnulého z ČR i zahraničí
Vyhotovení smutečních oznámení na počkání i v barevné variantě
Zajištění civilního, či církevního obřadu včetně hudby, řečníka,
Zprostředkování oznámení úmrtí v denním tisku
Nabídka velkého výběru smutečních kytic a věnců
Zdarma zapůjčení květin a výzdoby obřadní síně, kostela či kaple
Zajištění reprodukované hudby, ale i pěveckého sboru, nebo dechové
hudby
Zajištění pomoci při uspořádání smuteční hostiny
Vyřízení matričních záležitostí včetně úmrtního lisu
Obstarání veškerých náležitostí na hřbitově spojených s vykopáním
hrobu, jeho vyzdobením a zajištění zlacených nápisů na pomníky.
Více na www. pohrebnisluzbabruntal.cz , případně tel. 608 090 958

V měsíci červen oslaví své narozeniny
Pan Ivan Pinko

61 let

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

Vzpomínka

Dne 2.6.2017 by

Miroslav Zemančík
oslavil své 64.narozeniny.

Je nám smutno!
Tvá milující manželka Janička s dětma a
rodinami
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