Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
Říjen 2020
Od posledního květnového Zpravodaje a po skoro tříměsíčním boji s pandemií viru Covid 19 uplynulo
několik dalších měsíců. Zdaleka jsme se ještě nevyrovnali s následky její první vlny a už bojujeme
s druhou vlnou. Lidé se přizpůsobili zvýšeným hygienickým požadavkům, naučili se šít roušky a žít
s nimi. Z první vlny jsme se částečně poučili aspoň do té míry, že máme dostatek ochranných pomůcek,
jsou připraveny nemocnice, je dostatek testů.
Bohužel se toto nedá říci o státních činitelích a úřednících. Ti se nepoučili a nevyužili dostatečně čas
před příchodem druhé vlny, o které věděli, že nás nemine a postihne. Mnohokrát zmiňována „chytrá
karanténa“, která byla často prezentována jako všelék na zastavení šíření Covidu 19 nefunguje a už se
o ní moc nemluví. Myšlenka možná dobrá, ale stát nezvládl logistiku tohoto opatření. Nezajistil
dostatek lidí ani potřebné techniky. Bohužel stejnou chybu udělal i v případě hygienických stanic: stále
je špatná komunikace mezi praktickými lékaři, odběrovými místy, hygienou a občany. Obyčejný člověk
je zmatený z nepřesných a různě podaných informací, které se mění tak rychle, že si je ani nestačí zažít.
Ve stejné situaci se nachází i obecní úřady a obce, školy, drobní podnikatelé, živnostníci a
zaměstnavatelé. Po první vlně se vláda v čele s premiérem Babišem bila hrdě v prsa a tvrdila, že jsme
premianty v boji s pandemií v rámci celého světa. Uplynuly jen tři měsíce a vše je jinak. Jsme na
opačném konci pomyslného žebříčku a znovu se zavádí tvrdá a nepříjemná hygienická opatření. Snad
se poučila aspoň do té míry, že není možné opět úplně vypnout ekonomiku a dostat zemi do
ekonomické sebevraždy. Vláda současnou situaci svádí na politická rozhodnutí, kdy podlehla politickým
tlakům a razantně uvolnila hygienické opatření z první vlny. Vládní koalice má vládní většinu, ministry
na všech klíčových ministerstvech, přístup ke všem informacím. Dokázala prosadit, i přes nesouhlas
opozice, navýšení rozpočtového schodku na 500 miliard korun. Tak proč podlehla politickým tlakům?
Proč nedokázala dostatečně zdůvodnit a prosadit mírnější uvolňování hygienických opatření? Nebo se
chtěla zalíbit někomu před nastávajícími krajskými a senátními volbami?
Virus Covid 19 je zde a nezmizí mávnutím kouzelného proutku. Budeme se s ním muset naučit žít.
Musíme se naučit chovat tak, aby nám způsobil co nejmenší škody lidské i materiální. Je na
odpovědnosti každého z nás, abychom sebe a ani ostatní nevystavovali zbytečnému a neúměrnému
riziku.
První velkou zkouškou budou krajské a senátní volby, které proběhnou 2. a 3. 10. 2020. Do svých
poštovních schránek obdržíte volební lístky s kandidáty do krajských voleb. Volby do senátu se nás
letos nedotknou. S volebními lístky obdržíte i informaci, za jakých podmínek vám bude umožněno volit.
Sledujte informace v médiích a dodržujte pokyny volební komise. Vyhnete se tak možnému postihu ve
správním řízení za porušení protiepidemiologických opatření.
Společenský život v obci
Nejviditelněji se pandemie viru Covid 19 dotkla společenského života.
Po dobu výjimečného stavu během 1. vlny byly veškeré sportovní a kulturní akce zrušeny. S postupným
uvolňováním hygienických opatření bylo od druhé poloviny června umožněno konání kulturních a
sportovních akcí za dodržení určitých podmínek. Nařízená opatření neumožnila kulturní komisi

zrealizovat plánovaný den obce. Situace v republice se v červenci natolik zlepšila, že kulturní komise
začala připravovat nohejbalový turnaj s programem pro děti a večerní zábavou. Neočekávaným
zhoršením epidemiologické situace na Karvinsku a Ostravsku Krajská hygienická stanice v Ostravě
s okamžitou platností vyhlásila zákaz konání venkovních akcí s počtem nad 100 osob na celém území
Moravskoslezského kraje. Zákaz vydala jen den před konáním této sportovní a kulturní akce. Po dohodě
s předsedou komise panem Karlem Kozákem byla tato akce na poslední chvíli zrušena. Od agentury,
která měla zajišťovat doprovodný program a večerní zábavu, jsem si vyslechl spoustu nelichotivých
slov. Po opakovaném vysvětlení situace a ověření zákazu vydaného KHS Ostrava vzala agentura tuto
situaci na vědomí. Vzhledem k rozsahu akce jsme jako pořadatelé nebyli schopni v danou chvíli zajistit
splnění protiepidemiologického nařízení. Porušením bychom se vystavili správnímu deliktu s možností
finančního postihu.
Vzhledem k tomu, že nepříznivá situace v té době byla jen v oblasti Karvinska a Ostravska, KHS Ostrava
zmírnila své nařízení pro zbytek Moravskoslezského kraje. Toto opatření umožnilo konání akce
„ Rozloučení s prázdninami“. Původně plánována akce pro děti se rozšířila i o večerní zábavu, aby tak
aspoň částečně nahradila zrušené akce. Akci pořádal spolek Aktivní Rudná a Nízkoprahové centrum za
podpory obce. Pro nepříznivou předpověď se původně plánována venkovní akce celá odehrála na sále
kulturního domu. Dopolední akce proběhla ke spokojenosti dětí, dospělých i pořadatelů. Toto se ale
nedá říci o večerní zábavě, kdy někteří naši spoluobčané musí řešit své problémy na veřejnosti rvačkou
a pokazí tak radost z vydařené akce pořadatelům a všem, kteří se po dlouhé době přišli pobavit
s kamarády a sousedy. Děkuji všem pořadatelům za zorganizování této akce v dnešní nejisté době. Dík
patří Hospůdce U Dejva, panu Babčákovi s jeho teamem za zajištění občerstvení a p. Dangovi, který
přispěl sladkými odměnami pro soutěžící.
Dotace a dotační programy obce
Ačkoli pandemie hodně ovlivnila a ztížila život všem, práce na projektech v obci se
nezastavily. Od června probíhají práce na rekonstrukci obecního bytu č.p. 89. Na základě
výběrového řízení, doporučení výběrové komise a pověření zastupitelstva obce byla
podepsána smlouva a zakázka zadána firmě DOLMENS building s.r.o. ze Světlé Hory.
V současné době jsou dokončeny veškeré vnitřní práce, instalováno sociální zařízení.
Probíhá instalace kuchyňské linky, sporáku a digestoře. Hotova je oprava venkovní
fasády včetně konečné barevné úpravy. Zbývají ještě provést venkovní úpravy chodníku a oprava
prostranství, na kterém byla nádrž na plyn a obecní kotec pro psa.
V polovině července jsme obdrželi od Moravskoslezského kraje potvrzení, že obec
získala dotaci 400 tisíc na modernizaci veřejného osvětlení. Starosta obce musel svolat
veřejné zasedání ZO mimo původně plánovaný termín. Hlavním bodem bylo odsouhlasení
přijetí dotace, pověření k podpisu smlouvy s Msk a uložení starostovi zorganizovat výběrové
řízení na zhotovitele zakázky. Zároveň byl starosta pověřen podepsáním smlouvy o dílo se
zhotovitelem dle doporučení výběrové komise. Podmínkou pro získání finančních prostředků
z Msk je dokončení realizace a provedení vyúčtování do 31.12. 2020. Výběrové řízení bylo
vypsáno a realizováno v nejkratším možném termínu. Přímo byli oslovení tři možní dodavatelé, další
tři projevili zájem na základě zveřejnění na veřejném Portálu zadavatele. Z doručených nabídek
vyhodnotila komise jako nejvýhodnější nabídku firmy Petra Rozsypala a doporučila starostovi tuto
firmu k realizaci zakázky. Na základě doporučení komise a v souladu s usnesením ZO byla s touto
firmou podepsána smlouva. Firma okamžitě po podpisu smlouvy zahájila práce na modernizaci
veřejného osvětlení. V současné době jsou instalovány nové sloupy, které jsou umístěny v místech, kde
se nenachází betonové sloupy, na kterých už je vedení VO. Obec získala souhlas firmy ČEZ Distribuce
s umístěním nových svítidel na její sloupy. Po dokončení zakázky bude podepsána smlouva o umístění
veřejného osvětlení. Obec doplňuje nové sloupy dle projektové dokumentace jen na pozemky, které
jsou v majetku obce. Všechny staré lampy budou nahrazeny LED světly. Nově budou instalovány LED
lampy VO i na betonové sloupy podél hlavní komunikace, která prochází celou obcí, na kterých
v současné době nejsou. Počet světelných bodů se minimálně zdvojnásobí a výrazně ubude

neosvětlených míst. Obec na modernizaci veřejného osvětlení vynaloží dalších 500 tisíc Kč ze svého
rozpočtu.
Stále probíhají práce na přípravě projektové dokumentace na chodník.
Dokončuje se návrh, se kterým bychom měli být do měsíce seznámeni. V terénu je
vyznačena trasa vodovodního řádu, který vede v místech plánované trasy
chodníku. Z důvodu kolize obou vedení musí být zakreslena do projektové
dokumentace.

V polovině října by měla být vypsána dotace, ze které má obec zájem pořídit kontejnerový
nosič za traktor a jeden kontejner na sypké materiály. Předpokládaná cena je cca 570 tisíc Kč, výše
dotace je max. 50%. Většina dokladů je již zpracována a předána firmě k odeslání poskytovateli dotace.
Zbývající budou doplněny v průběhu tohoto týdne.
Nový školní rok
První školní den jsme v naší škole slavnostně přivítali 5 prvňáčků a
novou posilu pedagogického sboru.
Zdá se, že i tento školní rok bude poznamenán proti covidovými opatřeními,
proto přejeme všem školákům i učitelům co možná nejklidnější cestu na celých
10 měsíců školní výuky. V naší škole se celkem učí 27 žáků ve třídách prvního až pátého ročníku.
Nový zaměstnanec obce
Na pozici údržbáře obce nastoupil od 1. září pan Břetislav Koriťák. Pan Koriťák nahrazuje pana
Antonína Hanáka, který po více jak deseti letech práce pro obec odešel v polovině června do důchodu.
Plně je tak zajištěna zastupitelnost pana Jaroslava Malíka a navíc jsme získali zaměstnance profesně a
manuálně zdatného. Panu Hanákovi děkujeme za jeho dlouholetou práci při údržbě obce a přejeme
mnoho klidných a spokojených dnů v zaslouženém důchodu.
Radomír Tománek MBA, Starosta obce
☼☼☼☼☼☼
Volby do zastupitelstva kraje
V pátek

2. října od 14:00 hod až do 22:00 hod a
v sobotu 3.října od 8:00 hod do 14:00 hod
je právem každého z vás zvolit si nové vedení
Moravskoslezského kraje. Volební místností je tradičně
zasedací místnost našeho OÚ. Všem voličům
připomínáme nezapomenout doma doklad totožnosti a roušku. Pokud zapomenete roušku,
budou k dispozici před volební místností. Podrobné instrukce k volbám obdržel každý
oprávněný volič společně s volebními lístky do schránek.
☼☼☼☼☼☼

První říjnový den je Mezinárodním dnem seniorů. Tento den je
věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům,
babičkám a dědečkům. Je připomínkou
všeho s čím se musí potýkat senioři.
Jedná se o mnoho překážek, které si v
mládí nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni
staří. Naši rodiče a prarodiče si zaslouží péči a pozornost každý den, ale
Mezinárodní den seniorů je skvělou příležitostí, jak jim připomenout, že je
máte rádi a záleží vám na nich. Všem našim seniorům přejeme do dalších let
dobré zdraví a spokojenost v kruhu jejich nejbližších.
☼☼☼☼☼☼

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ANEB KDYŽ SE RUDNÁ BAVÍ ????
Poslední víkend v srpnu se již tradičně konalo rozloučení s prázdninami, tentokrát
zorganizované obecním úřadem. Počasí donutilo pořadatele celou akci přesunout do
Kulturního domu. P. Kolařík ze Starého Města se svým týmem RC Parku opět nezklamal a děti
si užily odpoledne plné soutěží. Manévry s RC modely nejrůznějších velikostí měly popravdě
natrénované již z loňska a někteří opravdu svá místa na „bedně“ obhájily. Další aktivity byly
připraveny v předsálí. Tady jsme do her zapojili i dospělí a rodiče – do turnaje v „rudenské
míčkovce“ se přihlásili všichni z dospěláků a o vítěze se napínavě soupeřilo do posledního
souboje.
Děti si užili zábavné odpoledne s odměnami pro všechny zúčastněné. Společně doufejme, že
příště se sejdeme na venkovním hřišti a s prázdninami se rozloučíme pod širým nebem.
Sobotní program pokračoval plánovanou taneční zábavou, na kterou jsme pozvali DJ duo
z Krnova. Vzhledem k dnešní divné Covidové době jsme měli vlastně všichni štěstí, že MV ČR
zrovna nevydalo žádné omezující opatření a plánovaná zábava se mohla uskutečnit. Podle
počtu příchozích jsem si i myslela, že opravdu všem chybí zábava, společnost, tanec, pokec…
Ale bohužel ne všichni si zábavu vysvětlují pod stejným pojmem.
Řádně posilněni alkoholem se z některých jedinců stanou hrdinové,
siláci, Rambové, Hulkové – odhodláni řešit své problémy na
veřejnosti – bez ohledu na všechny zábavy - a tancechtivé. Kvůli
takovýmto se opakovaně končí taneční zábava v plném proudu,
protože si pořádající nevezmou na zodpovědnost ničení obecního
majetku, ublížení na zdraví ve stavu, kdy útočící sotva stojí na nohou.
Asi nejsmutnější na tom všem je, že rváči jsou pravidelně členové rodiny, kteří své problémy
neřeší v klidu svého domova, ale násilím na veřejnosti.
Jako spolupořadatel jsem byla podruhé svědkem takového konfliktu a toto jsem měla potřebu
sdělit – pojďme se na našich zábavách a akcích bavit – opravdu bavit, tj. smát se, veselit,
debatovat, tancovat, sdělovat a naslouchat….Dnešní doba nám bohužel takových příležitostí
moc nedává. Snad si všeho normálního začneme víc vážit a užívat, až tato roušková sezóna
skončí.
Mějte krásné podzimní, sluncem zbarvené dny
Lucie Drabinová, zastupitelka obce

I letos máte možnost přispět do
charitativní sbírky pro potřebné. Pokud máte doma nevyužité oblečení, hračky,
kuchyňské náčiní, drobné elektrospotřebiče, ložní povlečení, vlnu, zbytky látek
můžete je odevzdat na náš obecní úřad.
Zabalené věci v pytlích, nebo v krabicích přinášejte
na náš OÚ od pondělí
5. října do 12. října
v úředních hodinách.
Děkujeme že pomáháte!

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
Společenská rubrika

Vzhledem k občasnému vycházení Zpravodaje přejeme
dodatečně všem našim občanům k jejich narozeninám
a jubileím, které slavili v měsících červen, červenec,
září, říjen všechno nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let!

V měsíci květen se manželům Cenklovým
narodila dcerka

Lota
Gratulujeme !

V uplynulém období naše řady navždy
opustili
dlouholetý občan pan Jan Staš
a
paní Věra Totková.

Čest jejich památce!
Vydala obec Rudná pod Pradě dem , sestavila V. Hanáková

