Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
Ř í j e n 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017
se uskuteční 20. a 21. října. Občané České republiky, kteří dosáhli v den voleb zletilosti a
nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, zvolí 200 poslanců do Poslanecké
sněmovny, dolní komory Parlamentu České republiky, pomocí systému poměrného
zastoupení. Obyvatelé ČR mohou volit i mimo místo svého trvalého bydliště, musí si ale včas
vyřídit voličský průkaz. Voliči si mohou vybrat celkem z 31 volebních subjektů.
Volební místností v naší obci bude tradičně zasedací síň OÚ, která se
voličům otevře

v pátek od 14:00 do 22:00 hod
v sobotu od 8:00 do 14:00hod.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je
zapsán, vydá obecní úřad, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do
stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební
komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo
stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský
úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
Nelze než nám všem popřát uvážlivost při volbě, abychom si za čtyři roky neříkali, že jsme
naletěli.

KOMPOSTÉRY
V polovině měsíce byly do naší obce dodány kompostéry na likvidaci biologického odpadu.
Zájem o kompostéry projevilo 56 domácností, kterým bude vydáno celkem 72 kompostérů.
Celková cena kompostéru je 3 000,-Kč, občané platí pouze poměrnou část, zbytek jde na
vrub dotace.
Všichni, kteří jste vyplnili v r. 2016 dotazník a přihlásili se k odběru si můžete v průběhu
měsíce října vyzvednout kompostér proti úhradě 450 Kč za kus. Platbu provedete na
našem OÚ a kompostér Vám bude předán na sběrném dvoře. Při přebírání počítejte s tím, že
váha jednoho složeného kompostéru je cca 22kg.
Pokud si nejste jisti, kolik kusů kompostéru jste si objednali, zavolejte na OÚ, kde Vám
odpoví na dotaz.
Každý uživatel současně obdrží brožurku, ze které se dozvíte odborné rady ke správnému
postupu při kompostování.

◄►◄►◄►
ČEZ Distribuce UPOZORNĚNÍ
ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky pozemků přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo na povinnost odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a
spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem
dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a porostů dotek s vedením.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční
soustavy, kontaktujte společnost na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení:
u vedení nízkého napětí nn do 1kV
2m od holých vodičů a 1,5m od izolovaného nebo kabelového vedení
u vedení vysokého napětí vn nad 1kV do 35kV v rozsahu ochran.pásma
vedení bez izolace 7m
izolované vedení 2m
Podrobné informace najdete na vývěskách obce.

Jak pokračujeme
Rekonstrukce budovy bývalé školky se blíží ke konci. Prozatím bylo proinvestováno
1 311 392,-Kč. Postup prací z vně budovy máte možnost sledovat každodenně. Se stavem
vnitřních prací se měli možnost zastupitelé seznámit na kontrolním dnu za přítomnosti
stavbyvedoucího. Jako při každé rekonstrukci starých staveb, ani nám se nevyhnulo objevení
skrytých vad a nevhodných konstrukčních řešení, které budou řešeny jako vícepráce.
V současné době probíhá oprava střechy nad jídelnou a částí původní budovy, kde se objevilo
nejvíce stavebních komplikací a které se řeší společně s architektem projektu. Děkujeme
všem nájemníkům budovy č.p. 85 za jejich pochopení ztížených podmínek bydlení spojených
s rekonstrukcí a taky za posečkání s pozdějším spuštěním letošní topné sezóny. Vytápění se
zpozdilo nutností výstavby nového komínového tělesa.
Ruku v ruce probíhají i práce na bytě v budově KD. I tady se potvrdilo, že stará budova
skrývá svá tajemství. Ztížené je jakékoliv bourání otvorů nebo vysekávání rýh pro nové
vedení rozvodů, protože naši předkové pro stavbu používali ve velké míře kamenů a to i v 1.
patře. Příčka, která měla být jen opravena musela být postavena nová. Stará heraklitová, která
byla postavená poplatně své době při pohledu zedníka nevydržela. Z větší části jsou hotovy
nové elektrické rozvody a kanalizace, vystavěny nové příčky a vyrovnána podlaha.
V nejbližší době budou usazena nová okna.
Na Nové Rudné kolem komunikace naproti kapličce byly vykáceny stromy napadené
kůrovcem. Zde hrozilo nebezpečí pádu na el. vedení a proto bylo kácení zadáno panu
Danymu z Andělské Hory . Naší zaměstnanci provádí štěpkování klestí a úklid pozemku.
Děkujeme panu Antošovi, že umožnil pokácení stromů na pozemek ve svém vlastnictví.
V současné době je zahajována těžba kůrovcových porostů v obecních lesích. Snahou obce
bude kulatinu prodat na pily k dalšímu zpracování.

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny

Paní Anežka Hanáková

77 let

Paní Mária Antonyová

76 let

Paní Anežka Jasinská

71 let

Pan Josef Halabala

71 let

Paní Vladislava Otáhalová

70 let

Paní Anna Urbaníková

69 let

Paní Eva Malíková

66 let

Paní Božena Totková

64 let

Paní Věra Totková

64 let

Paní Magda Svobodová

63 let

Paní Jiřina Strápková

61 let

Oslavencům do dalších let přejeme mnoho spokojenosti a především dobré zdraví

◄►◄►◄►◄►
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