Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
S r p e n 2017
Období prázdnin
Že bychom trpěli v práci nudou v době okurkové sezóny, se říci nedá. Zaměstnanci sice čerpají
dovolenou, ale běžný chod úřadu je neustále zabezpečen a občané podle potřeby vyřídí i touto
dobou vše, co je v našich silách vyřídit.
Dlouhé přípravy na rekonstrukci budovy č.p. 85 se konečně přehouply do samotné realizace a jak
práce pokračují, můžete vidět sami. Co vidět pohledem zvenku není, jsou skryté problémy, kterými
staré baráky zpravidla oplývají. I naše budova, která byla kdysi před válkou budovou Reiffeisen
banky, odkrývá sem-tam své taje a vždy něčím zaskočí. Touto dobou si vodovodní potrubí uprostřed
budovy bez varování prasklo a voda protekla do prostor před kuchyní. Našly se i další záležitosti
působící problémy při rekonstrukci, ale termín dokončení bude každopádně dodržený.
Z drobnějších nepříjemných záležitostí se konečně objasnila situace s neustále vyvráceným
kontejnerem u autobusové zastávky Rudná – Horní. Místní občan nás upozornil, že kontejner po
vývozu vyvracejí samotní zaměstnanci TS. Tak jsme zapátrali po meritu věci, proč se tak pro nás
nepochopitelně popeláři chovají, a ejhle.
Kontejner měl vadné víko, a proto ho zaměstnanci ukládali do ležaté polohy, aby zabránili jeho
dalšímu používání. Jenomže lidově řečeno „nehrkli voletem“ a naši zaměstnanci tak kontejner
opakovaně stavěli. A jelikož popeláři „nehrkli voletem“ ani na TS, tak se nic nedělo a kontejner díky
mlčenlivosti popelářů střídavě ležel, nebo stál téměř dva měsíce. Dnes je kontejner vyměněný,
rovněž jako další vadný kontejner na papír, a za místní prodejnou přibyl nový na odkládání
papírových obalů.
Takže žádný vandalizmus, jak jsme se domnívali, pouze chyba nekomunikace.
V této době jsme požádali firmu ekokom o výměnu tzv. „zvonů“ na bílé sklo, aby byly nahrazeny
klasickými kontejnery, které jsou pro odkládání skla pro občany daleko pohodlnější.
Za druhé čtvrtletí letošního roku odevzdali naši občané celkem
papír
2,104t
sklo směs
0,923t
plast
2,769t
sklo čiré
0,887t
náp.karton
0,046t
Ke dnešnímu dni jsme od společností ekokom a elektrowin obdrželi bezmála 54tis.Kč.
Z odevzdaného železa činil příjem 7 380,- Kč. Všechen vyseparovaný odpad Vám pomáhá udržet
poplatky za odpad v poměrně nízké výši.

V prvních dnech prázdnin se realizovala oprava podlah v prostorách mateřské školy. Opravu
financovala obec ze svého rozpočtu nákladem 62 250,-Kč.
S potěšením konstatujeme, že v naši vesnici opět ožívá čilý turistický ruch. Kromě jiných
ubytovatelů je to i zásluha manželů Balášových, kteří se orientují na poskytování rekreačních pobytů
pro rodiny s malými dětmi. V obci máme hezké hřiště pro nejmenší, ale co nás netěší je lhostejnost
dětí při odhazování odpadků. Kde jim dojde pití z plastové lahve, energeťák z plechovky, kde dojí
chipsy, bonbóny, oplatky v tom místě jim upadnou z ruky odpadky. Hřiště pokryté odpadky není
zrovna nejlepší vizitkou lidí zde žijících. Nutno ale dodat, že i v tomto směru platí ono : „Jako starý rak
– tak i mladý tak“. Ani někteří dospělí někdy nejdou svým dětem příkladem. Jen jejich revír je jiný.
Prázdné krabičky od cigaret lemují cestu z hospody a o zavátém prádle na trávníku za panelákem
jednoho už ani nebaví psát dokola a druhého číst dokola. A ti, kterých se to týká – těm je to jedno.
Protože jsou prostě bordeláři a nepořádek je jim vlastní. Jen to sečení ponožek, kalhotek a dalších
svršků musí jeden překousnout.

Radomír Tománek, starosta

Vadí - nevadí
Poslední týden se obrátilo na mne několik občanů s problémem držení psa v nájemním bytě.
Pronajímatele si nepřejí, aby nájemníci měli v nájemním bytě psa jakékoli velikosti, jakékoli
váhové kategorie, stáří a rasy. Důvodem jsou prý stížnosti ostatních nájemníků na štěkot psů.
Zapátrala jsem v paměti, zda byl někdy podán podnět obecní komisi pro řešení přestupků na
řvoucí a hádající se psiska na chodbě bytového domu, v bytě samotném, nebo na prostranství
před domem. No na nic jsem si nevzpomněla. Zauvažovala jsem, zda bylo nutné někdy volat
policii v nočních, nebo denních hodinách na psy jednající pod vlivem destilátů. Nebylo.
Nepamatuji si ani stížnost, že by psi klíčem doryli zdi společných prostor, zničili zámek na
vchodových dveřích, nebo rozbili dveřní sklo. Pamatuji si pouze na několik neukázněných
nájemníků kteří ruší noční klid, na nájemníky, které občas musí pacifikovat policie, na
anonymní výrostky, kteří ničí společné prostory, ale taky na některé majitele psů, kteří
neuklízeli po svých miláčcích hovínka, nebo vyčesanou srst ať už za obchodem, nebo na
veřejném prostranství. Argument, že psi obtěžují štěkotem ostatní nájemníky, se pohybuje
v rovině sdělení, jedna paní povídala. Na obec se nikdo se stížností neobrátil, a ani na žádné
schůzi nájemníků prý nebylo řešeno rušení okolí psím štěkotem. Tak nevím, kdo působí
větší problémy, zda čtyřnozí tvorové, nebo někteří dvounozí, občanku vlastnící občané.
Paragraf 494 nového občanského zákoníku nechápe zvíře jako věc, nýbrž jako smysly nadaného
živého tvora, který je schopen vnímat emoční vazbu na své okolí, zejména na svého pána. Nedovedu
si představit, jak bych letitému domácímu společníkovi vysvětlila, proč musí na stará psí
kolena najednou do venkovní boudy. Dovedu si představit (v případě potřeby) odnaučit
obtěžujícího psa v bytě štěkat. Pes je schopen (na rozdíl od lidí) se poměrně snadno zbavit
nežádoucích projevů, když už je teda má.
No ale zpátky k meritu věci. Stručně shrnuto: souhlas majitelů bytů s chovem zvířete není
důležitý, protože chov výslovně umožňuje zákon, od kterého se nelze odchýlit v neprospěch

nájemníka, a to ani písemnou smlouvou. Pokud si majitelé zvíře v bytě nepřeje, je jen na Vás,
jestli jejích přání vyhovíte, nebo ne.
Napsané stanovisko není oficiální stanoviskem OÚ. Je to mé stanovisko na soukromé dotazy
opírající se o platnou legislativu a vlastní zkušenost.
Hanáková V.

Městský úřad Bruntál zve na seminář nazvaný
„MOŽNOSTI ČERPÁNÍ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ – 2. VÝZVA“
Který se uskuteční v Bruntále ve Společenském domě na ulici Ruská 14 (velký sál)
ve středu dne 30.8.2017 od 15:00 hod do 17:00

Program semináře:
výzva Kotlíkové dotace v moravskoslezském kraji (představení dotačních podmínek
a způsobu podávání žádostí
- možnost individuálních konzultací do ukončení semináře

Kompostéry na bioodpad
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Podle posledního
vyjádření DSO Bruntál by celá akce měla být realizovaná nejpozději do konce letošního roku,
ale při dnešní obsáhlé administrativě budeme spíše počítat se začátkem příštího
kalendářního roku.

V měsíci srpen oslaví své narozeniny
Pan JUDr. Jaroslav Kutil

71 let

Pan František Kotlár

71 let

Paní Jolana Kubíková

68 let

Pan Ján Kubík

67 let

Paní Ludmila Drabinová

66 let

Paní Zdena Dimiděnková

66 let

Paní Vlasta Kotlárová

66 let

Pan Zdeněk Molík

65 let

Paní Milena Maňásková

62 let

Pan Ludvík Strápek

62 let

Paní Jana Ciemalová

61 let

Oslavencům do dalších let přejeme mnoho spokojenosti a především dobré zdraví

◄►◄►◄►◄►

Vzpomínky
Budeme čekat na náručí Tvé
Obejmout Tě na chvíli je přání tajné mé,
Budeme věřit v kouzelnou chvíli,
Everyone z nás kdo doletí k cíli,
Šeptem svým u brány nebeské sděluješ,
Everyoune z rodiny jak moc jej miluješ,
Konečně v objetí hledíme na sebe…
prozraď nám tatínku, to krásné, to nebe?
Dne 30.7.2017 je to již dva roky od úmrtí našeho milovaného
Pana Miroslava Zemančíka
Vzpomínáme na Tebe! Milující manželka Janička a děti s rodinami.
V mšsících červnu a červenci naše řady navždy opustili
pan Milosalv Otipka
pan prof RNDr. Vilém Mádr CSc
slečna Terezka Klechová

Ať odpočívají v pokoji!
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