Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
P r o s i n e c 2019
Být zastupitelem obce není výsada, ale závazek.
Závěr roku obvykle s sebou přináší bilancování
uplynulých 365 dnů. Tento rok začal pro naši obec
opakovanými volbami, které přinesly do obecního zastupitelstva pět nových tváří ze tří kandidátních
stran. Nově zvoleni zastupitelé se postupně seznamují s tím, co funkce zastupitele obnáší, jaké jsou
jejich pravomoci, možnosti ale i odpovědnost při správě věcí společných. Učí se vystupovat jako
zastupitel obce před veřejností a zjišťují, že to co se někdy lehce slíbí, není lehké splnit.
Od začátku roku 2020 začínají platit nové zákony, na které obce reagují vydáváním obecně závazných
vyhlášek. Každý začátek přináší něco nového. Některé změny můžeme ovlivnit, jiné musíme vzít na
vědomí a plnit. Každou chvíli nejenom slyšíme, ale denně se přesvědčujeme o zdražování energií,
potravin a služeb. Ruku v ruce s tím dochází i ke zdražování služeb, které se snaží obec zajistit a
realizovat ve prospěch obce a všech občanů. Zastupitelstva obcí, které jsou složena z různých
zájmových skupin, musí hodně zvažovat a vybírat projekty, do kterých se pustí. Musí dojít ke shodě,
mít vypracované podklady k jejich realizaci a zajištěno financování.
Prioritou kandidátky “Rozumná volba“, za kterou jsem kandidoval na post starosty obce i
v opakovaných volbách, je a zůstává rozumný rozvoj obce.
Aktivně pracujeme na přípravě projektů, které jsme představili i v našem volebním programu. Zároveň
se snažíme reagovat na aktuální potřeby, nebo i problémy, které vyplynou v běžném provozu.
Dlouho se připravovala výměna našeho starého traktoru. S přípravou se začalo ještě za minulého
zastupitelstva, ale realizace byla o půl roku oddálena neúspěšnými řádnými volbami. Pokračovat bylo
možné až po zvolení nového zastupitelstva v mimořádných volbách a jeho ustavujícím zasedání. To
potvrdilo vůli předchozího zastupitelstva a pokračování v projektu. Po výběrovém řízení se podařilo
zakoupit nový traktor Steyr. Bohužel situace po řádných volbách nám neumožňovala využití dotace a
tak je traktor zakoupen z vlastních zdrojů obce. Částečně byly náklady pokryty z přebytku hospodaření
v minulém volebním období, zbytek je financován z úvěru. Starý traktor se podařilo prodat a z výnosu
je plánován nákup nové vlečky. Ten ještě nebyl realizován, protože chci zastupitelstvu obce navrhnout
jiné řešení, které by nám umožnilo i efektivnější využití velkoobjemových kontejnerů, které už obec
vlastní.
Další naší prioritou byl a zůstává chodník přes obec. Všem zastupitelům, napříč všemi volebními
uskupeními zastoupených v současném ZO je jasné, že tento problém, je hodně palčivý a je potřeba
se jim aktivně zabývat. Proběhly jednání s autorizovaným architektem v tomto oboru. Po přednesení
požadavků obce a seznámení s skutečným stavem je odhadovaná částka okolo 18 mil. Navíc ještě

projektová dokumentace zabere stovky tisíc korun. Kč. Pro naši obec se jedná o vysokou částku a
zastupitelstvo obce se bude muset jasně vyjádřit k tomuto projektu. Jsme si vědomi jeho potřebnosti
a nyní pracujeme a budeme dále usilovně pracovat na jeho realizaci.
Určitě neuniklo vaší pozornosti, že už i v naší obci se objevili LED světla veřejného osvětlení. Začínáme
tak plnit další bod našeho programu. V současné době nahrazujeme staré pouliční lampy, u kterých se
nevyplatí oprava a přibilo i několik nových. V současné době je zadáno vypracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení odborné firmě. Tento projekt bude řešit kompletní
výměnu starých svítidel včetně jejich doplnění. Odhadovaná částka projektu přesahuje 1. mil Kč.
Zároveň s přípravou potřebné dokumentace probíhá i příprava žádosti o poskytnutí dotace z národních
zdrojů k zajištění spolufinancování projektu.
Našim spoluobčanům jsme přislíbili i podporu v případě řešení situace kolem čištění odpadních vod.
Projekt na vybudování ČOV pro střední část obce, která řeší odkanalizování a čištění odpadních vod
bytových domů , Okálů i obecních budov se posunul do další fáze. Máme vydané rozhodnutí o umístění
stavby, zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Dne 9.12.2019 byla podána
žádost o vydání stavebního povolení na Městský úřad Bruntál. V případě podpory individuálních ČOV
jsme připravili dotační program obce, který bude ke schválení ZO předložen 12.12.2019. Na jejich
podporu je v rozpočtu obce 2020 počítáno s částkou 200 tisíc. Při přípravě realizace chci i touto cestou
poděkovat Mgr. Vladimíru Procházkovi za jeho aktivní práci na tomto projektu, který přispěje
k ekologické čistotě naší obce.
Pokračujeme i v přípravě opravy komunikace na dolním konci obce. Byl aktualizován rozpočet opravy,
zpracovává se technická zpráva k opravě autorizovaným projektantem a zároveň probíhá výběr firmy,
která vypracuje žádost o dotaci, výběrového řízení a bude provádět následnou administraci. Vzhledem
ke specifickým požadavkům poskytovatele dotace budeme využívat služeb externí firmy.
Ani v letošním roce jsme nevynechali tradiční kulturním akce obce. Společně jsme oslavili Den matek,
postavili i pokáceli Májku a upálili čarodějnici. V letošním létě se po odmlce díky kulturní komisi Rudná
opět pobavila. Taky nesmíme zapomenout na rovněž tradiční akce při rozloučení s prázdninami,
drakiádu, rozsvěcování vánočního stromu, na adventní koncert, Mikuláš ve škole, Mikulášskou nadílku.
Některé akce získaly nový náboj aktivním zapojením kulturní komise obce a Spolkem Aktivní Rudná
pod vedením paní Lucky Drabinové. Jako starosta vítám každou aktivitu a nesmírně mě těší, že se letos
mládež „probrala“ a začala s obnovou toho, na co tak rádi vzpomínáme – s divadelním představením.
Zlé jazyky tvrdí, že situace okolo voleb rozdělila občany obce na několik táborů. Svou prací se vás
nadále snažíme přesvědčit, že nám všem jde o prospěch a rozvoj obce. Jsme schopni domluvit se
s každým, kdo má chuť něco udělat ve prospěch obce. Stejně tak jako v minulosti, tak i dnes.
Jménem svým, všech kandidátů a zastupitelů za naše sdružení Vám přeji klidné prožití Vánoc, klidný
konec roku 2019 a úspěšné vykročení do roku 2020. V příchozím roce pevné zdraví, rodinnou i pracovní
pohodu.
Za kandidátku „Rozumná volba“ jménem všech, i nepostoupivších kandidátů
Radomír Tománek, MBA
starosta obce

Hospodaření obce v roce 2019
Rok 2019 byl z pohledu hospodaření přelomový. Poprvé v celé historii
samostatné obce jsme neměli schválený rozpočet a obec fungovala
v režimu rozpočtového provizoria až do poloviny dubna, kdy po
opakovaných volbách byl konečně schválen rozpočet.
Ten byl schválen v celkové výši 8.114.730,- Kč na straně příjmů i výdajů.
Po změnách, které v průběhu roku nastaly, se celkový objem rozpočtu
změnil na částku 10.132.294 Kč. Celkově hospodaří obec velmi dobře. Při
schvalování rozpočtu a jeho následných změnách byl očekáván schodek
ve výši téměř 950 tis. Kč, v současné chvíli ale vykazuje saldo hospodaření
přebytek 600 tis. Kč. Hospodaříme tedy mnohem lépe než náš stát a
vláda.
V letošním roce se – přestože se začalo skutečně hospodařit prakticky až v květnu – podařilo zakoupit
nový traktor STEYR, pořídil se nový majetek – párty stany, pivní sety, piknikový stůl k paneláku, nový
kotec pro zaběhlé psy, dřevěný prodejní stánek na hřiště, autobusová zastávka na Nové Rudné, zcela
nové osvětlení vánočního stromu a spousta drobného vybavení pro dílnu a také pro veřejnou zeleň.
Nesmím zapomenout na výměnu oken v hospodě za plastová, rovněž se v občerstvovacím zařízení
vyvložkoval komín a pořídil nový bojler. Na budově obecního úřadu se vyměnily klempířské prvky –
okapy a svody. V sále kulturního domu se opravilo vnitřní osvětlení (prozatím alespoň provizorně, je
nutná generální oprava elektrických rozvodů) a zřídila se zde WIFI síť.
To vše se událo při běžném provozu a údržbě obce. Při údržbářských pracích letos našim kmenovým
zaměstnancům pomáhali dva pracovníci VPP, kteří si odvedli svůj díl poctivé práce.
Některé plánované věci se nepodařily zrealizovat. Jedná se zejména o nákup vlečky za nový traktor,
zahájení rekonstrukce bytu v č.p. 89, zahájení výstavby ČOV v centru obce a výstavba malé vodní
plochy na dolním konci obce.
Tyto akce budou pokračovat v příštím roce. Investiční výstavba (ČOV a malá vodní plocha) nabraly
zdržení při vyřizování územního souhlasu (stavební povolení). Bohužel bez vydaného územního
souhlasu nemůžeme zajišťovat dotace, které chceme využít pro financování těchto dvou velkých
investic.
Nově byla započata jednání s projektanty na zpracování projektové dokumentace na chodník a
modernizaci a rozšíření veřejného osvětlení. Zpracování dokumentace na chodník bude trvat
minimálně 1 rok, bude stát cca 700-800 tis. Kč. Avizovaná cena stavby chodníku v obci je asi 18 mil. Kč.
Co se týká veřejného osvětlení – po zpracování pasportu a projetu bude obce žádat o dotaci
Moravskoslezský kraj, který v této oblasti vypsal dotační program. Předpokládáme cenu za modernizaci
a rozšíření okolo 1 mil. Kč, část by měla být uhrazena právě z dotace.
Věřme, že se nám v příštím roce bude dařit plnit investiční plány a zrealizujeme naplánované akce. Aby
se to povedlo, je nutné, aby se zapojilo do práce zastupitelstvo v mnohem větší míře, než je tomu
doposud. Starosta a ekonomka sami nemají takovou kapacitu, aby zvládli běžný chod úřadu a obce, a
bez jakékoli pomoci zpracovávali nové projekty a investiční akce.
Popřejme si do dalšího roku hlavně pevné zdraví. To je v životě opravdu to nejdůležitější.

Přeji Vám ale samozřejmě mnohem více – úspěchy jak v rodinném životě, tak v práci, abyste měli kolem
sebe spoustu dobrých lidí, aby všude vládla dobrá atmosféra bez zloby, závisti a jiných negativních
emocí. Abychom se dokázali vždy domluvit a komunikovali konstruktivně a ku prospěchu všech.
Ing. Jitka Steinerová

Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen od 23.12. a opět otevřen od středy 6. ledna 2020 v obvyklých
úředních hodinách. Od tohoto dne bude v provozu i poštovní výdejna.

Vážení občané Rudné pod Pradědem,
v srpnovém obecním Zpravodaji jsem si v souvislosti se stojícím lešením při opravě střechy na
věži za 966 773,- Kč dovolil požádat o finanční pomoc při renovaci ciferníků a ruček věžních hodin na
našem kostele, které byly v mnohem horším stavu, než se zdálo při pohledu zdola.
Oprava čtyř ciferníků stála 60 000,- Kč. Polovinu částky darovala firma Jantar spol. s r.o.,
čtvrtinu obec Rudná pod Pradědem a přispělo také několik občanů, jejichž jména byly napsány do
dokumentu, který byl uložen do makovice pod křížem na věži. Nakonec se shromáždilo ještě o 1 800,Kč víc, než bylo potřeba. Tuto částku použijeme na doplacení faktury za uvedení hodin do provozu, na
kterém se pracuje. Do Vánoc bychom tak snad měli na věži vidět přesný čas. Všem dárcům děkuji. A
děkuji také těm, kteří pravidelně přispívají do kostelních sbírek a díky nimž může mít už celý kostel
novou střechu.
Z vánočního dění v rudenském kostele si dovoluji připomenout už tradiční možnost
přijít si pro „betlémské světlo“ na Štědrý den v úterý 24. prosince od 14:00 do 14:30.
Po dvou letech bude v Rudné pod Pradědem opět
„půlnoční mše svatá“ ve 22:00.
Prohlídka kostelního betléma bude možná také před dalšími
nedělními mšemi a po nich (začátek v 11:15) až do neděle 12. ledna
2020, kdy v církvi končí vánoční doba. Jedná se o svátek Křtu Páně,
který nám připomíná hlavní kostelní obraz.

Rád bych Vás pozval také na Farní ples, který bude po šesti letech opět v Rudné pod Pradědem.
Uskuteční se v pátek 17. ledna 2020 v kulturním sále. Vstupenky v ceně 150,- Kč je
možné zakoupit na obecním úřadě, na faře v Malé Morávce nebo po mši v kostele.
Přeji Vám poklidné prožití adventu a požehnané Vánoce.
Karel Rechtenberg, farář

Vážení občané,
jsem velmi rád, že jsem se letos mohl začít výrazně podílet na chodu naší obce, ledacos změnit,
vylepšit, ale i pokračovat v již zaběhlých věcech, které jsou zde v obci funkční. Nechceme s nikým
výrazně soupeřit ale chceme vždy najít společné řešení, diskutovat spolu, naslouchat především vám
občanům, stanovit kompromis, se kterým bude každý spokojen. Musíme především spolupracovat,
jelikož v jednotě je síla.
Pevně věřím, že vidíte jak naše volební strana plní to, co Vám, jako voličům slíbila. Spousta z vás nám
chtělo pomoci například na Mikuláše, velmi nás to těší, ale také zároveň mrzí, jelikož jsme aktuálně z
kapacitních důvodu museli některé nabídky pomoci vás občanů odmítnout. Nesmírně si toho vážím,
že se vás našla velká spousta, která chtěla ruku k dílu přiložit, a tímto vám děkuji za aktivitu a doufám,
že až budeme potřebovat s něčím dalším, přihlásí se vás opět nemalý počet.
Akce, které jsme letos pořádali, díky nově vytvořené Kulturní komisi, ve které jsem já Martin Wiltsch,
její předseda Karel Kozák a další neméně důležitý člen Jiří Trojáček, se opravdu
vydařily. Nohejbalovým turnajem počínaje a Mikulášem konče. Soudím tak dle hojné účasti místních i
přespolních obyvatel.
To byl jeden z mnoha bodů, které jsme chtěli v tomto roce začít plnit, zlepšit kulturní dění v naší
malebné obci, a troufnu si říct, že se nám to daří, právě díky vytvořené komisi, která je zmíněna výše,
a samozřejmě díky spoustě dobrovolníků, kteří se na vytvoření a chodu akcí podíleli.
Tento rok,co jsem v pozici jakožto nově zvolený Místostarosta, hodnotím velmi kladně i když před
námi vidím ještě spoustu práce. Jsem moc rád, že mám za sebou tolik lidí, na které se mohu opravdu
spolehnout, kteří mi chtějí pomoci, podílet se na vytvoření něčeho nového, zkrátka velka spousta z
vás chce přiložit ruku k dílu, skvělým příkladem je toho Betlém, který jsme společně vytvořili s mnoha
dobrovolníky. Cílem bylo potěšit oko místních obyvatel, ať už našich starších nebo dětí, ale i třeba jen
udělat radost těm, kteří jen Rudnou projíždí. Vytvořili jsme něco nového a krásného, co bude po dobu
vánoční, zdobit naší obec.
Pevné doufám, že i v dalších letech se nám bude takhle dařit, společně vytvářet něco nového.
Tyhle akce neděláme jen pro nás, ale především pro děti, kteří na ně budou s úsměvem na tváři
vzpomínat, jako já, když jsem byl maly kluk a těšil se z akcí, které pořádal bývalý Svaz žen, v čele s
paní Klechovou, která nás velmi inspirovala, například k vytvoření pohádkového představení na
Mikuláše. Mnohé nás naučila a my to teď můžeme vylepšovat a předávat dále.
Přátelé a kamarádi, přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do Nového roku
2020.
Za stranu Za budoucnost Rudné,
Místostarosta Martin Wiltsch.

Z činnosti nízkoprahového centra
Již dvanáctým rokem je v naší obci otevřeno nízkoprahové centrum. Jeho posláním je nabídnout dětem
a mládeži smysluplné aktivity v jejich volném času. Internetové připojení nabízí studentům možnost
vypracovávání si domácích úloh, při vyhledávání odborných článků a materiálů k seminárním pracím.
K dispozici mají děti kromě internetu i bezplatně dvě tiskárny. Těší nás, že tuto možnost využívají i
dospělí občané z naší obce.
V letošním roce centrum nabídlo dětem velikonoční tvoření, přípravu dárku maminkám k jejich svátku,
děti se podílely na přípravě soutěží k pálení čarodějnic, k nohejbalu, k rozloučení s prázdninami.
Stabilně je dětem k dispozici stolní fotbal, kulečník, stůl na ping pong, šipky, množství společenských
her a nepřeberné množství výtvarných a rukodělných aktivit. Touto dobou děti vyrábějí vánoční
přáníčka pro naše občany, která potěší každou zdejší domácnost a rovněž obchodní partnery naší obce.
Centrum je otevřeno dvě odpoledne v týdnu. Možná se to někomu bude zdát málo, ale centrum
zohledňuje potřeby dětí a rozhodně by nemělo být vnímáno jako odkladiště menších dětí. V průměru

se v jednom odpoledni sejde kolem 10-12 dětí. Všichni návštěvníci můžou využít i nabídku místní
knihovny, která je součástí centra.
Za dvanáct let trvání prošlo centrem mnoho dětí a zvláště nás těší, že dnes se vracejí do centra už
jako dospělí společně s novou generací.
Marcela Tománková

Tříkrálová sbírka 2020
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2019) vřele přijali
koledníky a štědře je obdarovali.
V lednu 2020 vyrazí do ulic Tří Králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále můžete
potkat v rozmezí od 1.ledna do 14.ledna 2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou
sbírku organizuje čtvrtým rokem Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR. Do sbírky v našem regionu
se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i
v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.
Charita sv. Martina hledá i nové koledníky – děti i dospělé. Koledování probíhá především o víkendech.
Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734
264 333. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z
Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům
hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a
regionu – nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby
– domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes
často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.
Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se v lednu 2019 podařilo vybrat 474
268 Kč:
 65% z výtěžku, tedy 308 274 Kč pomohlo přímo Charitě sv. Martina. Rozšířila nabídku půjčovny
zdravotnických pomůcek o 3 oxygenerátory a 1 mobilní WC. Dofinancovala provozní ztrátu
Charitní pečovatelské služby, jejíž udržitelnost je v našem rozsáhlém regionu finančně náročná,
ale velmi žádaná.
 Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, která využívá výnos tříkrálové
sbírky na podporu vlastních poskytovaných služeb, tedy např. nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež, ve Vesničce soužití, v sociálně-aktivizačních službách pro rodiny s dětmi
v ohrožených lokalitách (Šance domova);
 10% výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí, především na Ukrajině a
v Moldavsku. Balíky základních potřeb pro rodiny postižené konfliktem na východě Ukrajiny,
v Moldavsku v rámci projektu Důstojný život pomoc chudým seniorům, realizace anglického
příměstského tábora pro děti z vesnice na Zakarpatí, pořádání Psychologického semináře pro
20 specialistů v poskytování psychologické pomoci postiženým válkou.
 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika;
 a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme použít na nákup dalších zdravotnických pomůcek dle
zájmu našich klientů, ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji potřebným lidem.

Chceme pokračovat v poskytování terénních služeb, které jsou finančně prodělečné (pečovatelská
služba a domácí péče – ošetřovatelská služba).

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM! Děkujeme.
Charita sv. Martina hledá nové koledníky - děti i dospělé.
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu),
kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme také
doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.

Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar?
Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina
tel. 734 264 333 - kontaktní osoba: Kateřina Babišová.

Poděkování Charitě sv. Martina
Děkujeme i touto cestou této organizaci, která v rámci naší obce umožňuje důstojný život
především seniorům a pomáhá rodinám s péči o své nejbližší. Přejeme jí do dalšího období
mnoho sil a entuziazmu při péči o naše seniory.
Starosta obce

Výzva
Nastává konec roku. Domácí i turisté se čím dál víc předhánějí v hlasitém loučení se starým a vítáním
nového roku. Petardy bouchají čím dál delší dobu, zanechávajíc za sebou nesnesitelný zápach a
nepořádek v okolí. Výbuchy slyšíme od Václavova, malé Morávky, Světlé i Andělské Hory.
Příklad rakouského městečka Enns, ležícího patnáct kilometrů od Lince, ale dokazuje, že konec starého
roku nemusí být nutně spojen s frontálním útokem na ušní bubínky. Radní v Ennsu už v r. 2009 rozhodli
o tom, že pyrotechniku ve městě zcela zakážou a ten, kdo bude chtít, může místo rachejtlí vypustit do
vzduchu třeba balonek či horkovzdušný balon.
A výsledek? Místo toho, aby lidé radním za zákaz pyrotechniky nadávali, setkal se tento způsob
silvestrovských oslav s tak fenomenálním úspěchem, že ho Enns každoročně zopakuje.
K tzv. „Tichému Silvestru“ se připojuje i řada měst a obcí, nejenom oblasti vyhlášené za chráněná
území. Vybuchující rachejtle nahrazují tzv. tichými petardami, světelnou show v doprovodu hudby,
nebo výše zmiňovaným vypouštěním balónků.
Proč? Se zábavní pyrotechnikou je bohužel spjata řada negativ. Přesvědčte se sami:
1. Ohrožují živočichy. Kdo má doma psa, ví o tom svoje. Divoce žijící zvířata jsou však pyrotechnikou
ohrožena ještě více. Mohou se přímo zranit při útěku před světly a výbuchy (velmi časté jsou nárazy
dezorientovaných ptáků do překážek či kolize vyplašené divoké zvěře s auty). Sám stres a desítky
minut strávené v panickém útěku zvířatům navíc vyčerpávají v zimě tak vzácnou energii.
2. Obsahují nebezpečnou chemii. Perchloráty, látky způsobující mj. sníženou funkci štítné žlázy u
člověka, jsou nacházeny ve vysokých koncentracích jak pod továrnami na výrobu pyrotechniky, tak ve
vodě a půdě v blízkosti odpalovaných ohňostrojů. "Do ovzduší se během ohňosroje dostávají oxidy
síry a dusíku, dioxiny, hexachlorbenzen ale i některé kovy jako například hliník, draslík, měď,
stroncium, baryum, arsen. Dochází též i ke vzniku nebezpečného přízemního ozonu. Prach z
ohňostrojů pokaždé obsahuje draslík a stroncium, které slouží jako stopovače ohňostrojů. Jemné
prachové částice v koncentracích výrazně překračující povolené limity," po dopadu kontaminují
vodu či půdu. Jediný ohňostroj během několika minut vypustí tolik dioxinů a furanů, co by

spalovna vypouštěla po dobu několika let.
3. Mohou zraňovat a zapalovat. I při manipulaci zkušenou osobou může dojít k popálení osob či
zapálení majetku. Lidem hrozí kromě přímých popálenin i poškození sluchu či dýchacích cest.
4. V okolí po nich zůstává odpad. To, co do vzduchu vyletí, musí taky někam spadnout. Zbytky po
rachejtlích jsou odpadem nejen fyzickým, ale i chemickým, a jako takové znečišťují své okolí a
představují riziko pro zvířata nebo děti.
5. Jsou drahé. Během pár minut v domácím zahradním ohňostroji vyhoří 1500 – 6000 Kč.

Tak se přidejte k našim tichým oslavám! :) Přidejte se k této akci a pozvěte i všechny své
přátele - čím více nás bude, tím lépe! (převzato ze stránek Českého svazu ochránců přírody).

Kdo se z Rudné pod Pradědem k této výzvě přidá?

Příklady hlasitosti zvuků (Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková )

šum listí
pouliční hluk (normální)

Hlasitost v
dB
20
50

hlasitý hovor

60

startující letadlo

120

silně frekventovaná ulice
velmi silná reprodukovaná hudba

70
80

práh bolestivosti
petardy

130
170

Zvuk

Zvuk

Hlasitost v dB

motorová vozidla
pneumatická sbíječka

90
100

Všem našim spoluobčanům slavícím v měsíci
prosinci své narozeniny nebo jubilea přejeme
touto cestou mnoho zdraví a pohody do dalších
let!

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

V letošním roce máme smutnou bilanci rozloučení se s těmi, kteří nás navždy opustili.
Celkem jsme se v r. 2019 loučili s devíti našimi spoluobčany.
V měsíci listopad nás navždy opustili

pan Josef Lutera
a
pan Jaroslav Dvořák.

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Ať Vám a vašim blízkým blízkým vánoční jmelí
přinese do dalšího roku štěstí, lásku, požehnání a
ať Vás chrání před vším špatným!
Krásné, klidné Vánoce občanům naší obce přejí
členové zastupitelstva obce.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Příspěvky do Zpravodaje obec žádným způsobem neupravuje, nekrátí a zveřejňuje je v původním znění.
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