Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
Duben 2020
Vážení spoluobčané,
V novodobé historii obce snad nebyla složitější doba a situace, ve které by vznikal obecní
Zpravodaj. To, co jsme byli zvyklí vídat v televizi a slyšet ve zprávách ze vzdálených koutů naší
zeměkoule, se nyní děje velice blízko nás, přímo v našich domovech. Lidské postavy zahalené do roušek
jsme do nedávné doby měli spojené s asijskými zeměmi nebo s lékaři a sestřičkami v ambulancích a
nemocnicích oblíbených českých seriálů. Takřka již celý měsíc je tento obrázek i součástí našeho
denního života. Celý svět v současné době bojuje proti nové koronavirové nákaze COVID-19 a snaží se
najít proti němu účinnou ochranu a lék. To, co jsme znali jen z filmů nebo ze zpráv z hodně vzdálených
zemí, prožíváme nyní sami na vlastní kůži.
Z důvodu rychlého šíření nakažlivé nemoci COVID-19 je od 12. března na celém území České
republiky vyhlášen nouzový stav. Byla vyhlášena a zavedena tvrdá a nepříjemná opatření, které se
dotýkají nás všech. Zásadním způsobem změnily naše životy. Jejich cílem je zpomalit a zastavit šíření
koronavirové nákazy. Každý den ve zprávách slyšíme o nových nárůstech lidí v karanténách, zvyšují se
počty infikovaných a bohužel se zvyšuje i počet lidí, kteří nákaze podlehli. Je zasažený celý civilizovaný
svět. Někteří si zpočátku mohli myslet, že se to naší obce netýká, že se nám to vyhne. Poslední dny nás
přesvědčují o opaku. I v naší obci se vyskytli spoluobčané s pozitivním nálezem, i v naší obci máme
spoluobčany v karanténě a máme i spoluobčana, který této nemoci podlehl. Zatím se nikomu
nepodařilo nalézt lék, který by byl vždy účinný a tak se snažíme aspoň chránit před možnou nákazou.
Přijatá opatření nejsou příjemná. V mnohém nás omezují, ale je to zatím to jediné, co v současné době
máme. Jak budou účinné, záleží i na každém z nás. Ačkoliv je to pro nás všechny nepříjemné, někdy i
těžké, je zapotřebí je dodržovat a vyžadovat jejich dodržování i po našem okolí. Příkladem by měli jít
zastupitelé obce, zaměstnanci obce a zaměstnanci školy. Tito všichni jsou nejvíce na očích a jejich
postoj a přístup je příkladem pro ostatní. K dnešnímu dni nemůžeme říci, že jednoznačně vyhráváme
tento boj. Jsou ale vidět první pozitivní výsledky. Zvyšuje se počet uzdravených, zvyšují se počty
ukončených karantén a lidé se aspoň částečně vrací do života. Po prvotním akutním nedostatku
ochranných pomůcek se začíná zlepšovat jejich dostupnost. Lidé ukázali, že se dokáží v těžkých chvílích
semknout, nabídnout a poskytnout pomoc. Spousta z vás si ušila roušky doma a nabídla je zdarma i
ostatním. Šijete roušky nejen pro občany Rudné, ale i pro potřeby nemocnic, domovů důchodců,
sociální ústavy a pro širokou veřejnost. Nabídli a poskytli jste je zdarma obci, která je rozdala mezi vás.
Z počátku jsme se ne vždy setkali s pochopením, vyslechli nelichotivá slova i odmítavé reakce. Dnes
snad není v Rudné člověk, který by neměl k dispozici roušku, jako základní ochranu proti nákaze.
Děkuji vám všem, kteří zdarma doma šijete alespoň povinné ochranné roušky pro sebe, své
rodiny, sousedy, známé i neznámé. Nebudu jmenovat všechny dobrovolné šikulky, protože bych nerad
někoho vynechal. Ale věřte, že si této občanské aktivity nesmírně vážím. Děkuji i všem, kteří se chovají
zodpovědně a dodržují podmínky nouzového stavu. Velké poděkování patří také paní Lesákové, která
zajišťuje denně chod zdejší místní prodejny. Provoz je zajištěn i o víkendech, kdy ji aspoň částečně
vypomáhá Andrea Hanáková. Určitě to nemají lehké, zvláště když si uvědomíme, že doma na obě
čekají, školou povinné děti.

Velkým problémem jsou informace. Ne že by jich bylo celkově málo. V celostátních médiích
jich je tolik, že se v nich člověk až ztrácí. Chybí ale konkrétní informace v obci o obci. Je zarážející, že
k potřebným informacím, i přes opakované žádosti, má omezený přístup i starosta obce, zastupitelé a
zaměstnanci Obecního úřadu. Máme poskytovat součinnost s krizovými štáby na jednotlivých úrovních
státní správy, ale nedostáváme relevantní informace. Některé informace se dovídáme z ústního podání
ve formě „já jsem slyšel“ a musíme s nimi pracovat velice opatrně.
Přes opakované žádosti na Moravskoslezský kraj a krizový štáb o upřesnění situace
s onemocněním v naší lokalitě jsme dosud odmítání. Tady nejde o to, že bychom chtěli konkrétní
jména. Ale vzhledem k tomu, že se pořád vyskytují jedinci zlehčující situaci kolem onemocnění, bylo by
vhodné, abychom obdrželi informace tipu: Ve vaší obci je X nakažených a X lidí v domácí karanténě.
Z nepochopitelných důvodů, skrývaných za ochranu osobních údajů, se tyto informace neposkytují ani
starostovi obce. K zatajování nákazy není důvod. Nikdo jsme ji neukradli, ani nezpronevěřili. A bojovat
proti koronaviru jinak, než pravdivými informacemi a důsledným dodržováním zásad hygieny a
kontrolou zatím nelze. Pak vznikají fámy, polopravdy a i lživé zprávy, které se velice rychle šíří a
nevytváří dobrou atmosféru v i tak těžké době, jako je tato. I my jsme již museli dementovat zprávy o
nakažených v naší obci. Máme zajišťovat, v mezích možností obce, pomoc občanům v případech, kdy
se z důvodu koronavirové pandemie dostanou do svízelné situace. Proto jsme Vás požádali o sdělení
informace, zda vám byla nařízená karanténa. Informace je využívána jen pro potřeby obce k zjištění
vašich potřeb a případné pomoci. Není šířena dále a není to hon na čarodějnice ze strany obce, jak to
v jednom případě bylo nazváno. Není to vaše povinnost. Někteří jste této možnosti využili a využili jste
i nabídnutou pomoc. Je potřeba si uvědomit, že nakazit se může kdokoliv z nás. Je jedno, zda má 15,
30, 50 nebo 70 let. Ohroženi jsme všichni a každý z nás může potřebovat pomoc druhého. Chovejme
se k sobě slušně, ohleduplně a dodržujme nařízená opatření. Jen společnými silami můžeme tuto
pandemii porazit s nejmenšími možnými ztrátami a následky. Všechny dostupné a povinné informace
pravidelně zveřejňujeme na internetových stránkách obce a facebooku.
Nařízená opatření se dotkla i chodu obce. Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu starosta ve
spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ rozhodl o uzavření školky. Školy byly uzavřeny nařízením vlády.
Nařízením vlády byly omezeny úřední hodiny na obecním úřadě. Pošta omezila svou činnost a byla
upravena provozní doba poštovní výdejny. Na obecním úřadě je možné v upravených úředních
hodinách vyřídit jen neodkladné záležitosti. Doporučený je elektronický styk před osobním. Osobně lze
vyřídit úřední záležitosti v pondělí a středu v době od 9:00 do 11:00 hod dopoledne a od 15:00 do 16:00
odpoledne. Ve stejnou dobu je v provozu i poštovní výdejna.
Vzhledem k celkové situaci a doporučení Ministerstva vnitra starosta obce rozhodl o
prodloužení splatnosti místních poplatků o 3 měsíce. To znamená, že splatnost poplatků k 31.3. 2020
je prodloužena do 31.6. 2020. Ze stejného důvodu jsou odloženy o 3 měsíce platby záloh za služby
v obecních prostorách pohostinství a obchodu, které obec pronajala k podnikání. Do 31.6.2020 je
prodloužen termín na uzavření propachtovacích smluv na pozemky u hospodářských budov za č.p. 164
a zaplacení ročního propachtu.
Současná situace bude mít velké ekonomické dopady, která negativně dopadne na obecní
rozpočty. Předpokládá se výpadek příjmů pro obce okolo 30%. Pro obce to znamená přehodnocení
plánovaných investičních záměrů.
Pokračujeme v přípravě rekonstrukce obecního bytu za obecním úřadem. Tato investice je
provázána s podanou žádostí o poskytnutí dotace. Zda budou nějaké dotace na investice obcím
poskytovány je velkou neznámou. Máme dokončený výběr zpracovatele projektové dokumentace na
chodník a jsme před podpisem smlouvy. I v tomto případě uvažujeme o odložení. Ostatní akce (nákup
nosiče kontejnerů, rekonstrukce veřejného osvětlení, ČOV, opravy komunikací a vybudování elektrické
přípojky k asfaltovému hřišti) jsou pozastaveny. Naši prioritou je zajištění chodu obce.

Ve spolupráci s ORP Bruntál jsme objednali dodávku dezinfekčních prostředků. Pro každou
domácnost je objednáno jedno litrové balení. Po dodání, budou distribuovány do jednotlivých
domácností. Doufejme, že se podaří zajistit požadované množství a nebude se opakovat situace
s objednanými rouškami, kdy obec z 2800 ks měla dostat 30 ks textilních polotovarů a měla si zajistit
jejich ušití.
Radomír Tománek, MBA, starosta
POKUD NĚKOMU JEŠTĚ CHYBÍ ROUŠKY, MŮŽE SI JE VYZVEDNOUT NA NAŠEM OÚ, NAŠE OCHOTNÉ
ŠVADLENKY MYSLELY NA VŠECHNY.
Jak víte, nejvíce ohroženou skupinou jsou starší lidé. Prosíme chraňte se a vycházejte co nejméně ze
svých příbytků. Život máte jen jeden a jenom jedny plíce, na to nezapomínejte. Pokud potřebujete
nakoupit můžete si objednat nákup až do svých domovů.
Firma Váš zelinář již opakovaně dojíždí do naší obce a dovezou vám objednanou zeleninu, nebo pečivo
od pekárny Barča hygienicky zabalené v jedné dodávce. Objednávky se přijímají den předem do 11:00
hod.na tel č.

725 724 261 // 776 558 528// 774 480 704.

Objednávkový formulář máte jako přílohu toho vydání.
Další informace vám poskytnou:
Dotazy ke koronaviru volejte: 1212
Linka 1212 je zároveň linkou první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem
občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové.
V případě onemocnění volejte: 112
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112
Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle 800 200 007
(v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace,
zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se
s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí)
Nová telefonní linka dobrovolnické pomoci pro seniory v Moravskolezském kraji, kteří
nemají přístup k internetu: 595 622 595.
Provozní doba infolinky: každý den od 8:00 do 18:00 hodin. Pomůžeme seniorům po
telefonu vyhledat pomoc dobrovolníků v našem kraji.
V případě potřeby neváhejte využít nabízenou pomoc. Chráníte tím sebe a své blízké!
Půjčím si výrok slovenské prezidentky:“ Nemůžeme být nyní blízko sebe, ale i tak jsme
srdcem spolu!“

Oznámení 1.praktické ambulance MUDr. Míčkové
Dočasný provozní řád ordinace
- od 7:00 do 8:30 je do prostor čekárny a ordinace povolen vstup pouze pacientům s projevy
infekčních onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, únava ,
průjem, zvracení). Po tuto dobu bude personál ordinace vybaven ochrannými pracovními
pomůckami. Všichni pacienti s respiračními projevy onemocnění musí mít povinně ochranu
dýchacích cest - rouška, šátek, kapesník, jinak nebudou ošetření a z prostor vykázáni!!!
- od 8:30 do 8:45 proběhne dezinfekce a větrání prostor čekárny a ordinace
- od 8:45 je do prostor čekárny a ordinace povolen vstup pacientům BEZ projevů infekčních
onemocnění vyjmenovaných viz. výše a to pouze akutní pacienty , ne chronické stavy !!!!!
- recepty se budou vydávat pouze elektronicky ( SMS, E-mail, případně přímo odešleme na
Vámi zvolenou lékarnu)
- plánované odběry do odvolání v naší ordinaci nebudeme provádět, s žádankou se dostavíte
do odběrové místnosti v Podhorské nemocnici Bruntál
Z důvodu nedostatku ochranných pracovních pomůcek, které vláda nedodala ,ordinujeme
pouze v pondělí, středu a pátek do 11:30!!!
Nová telefonní čísla!!!
Pro objednání k vyšetření požívejte číslo 602 174 211.
Pro objednání receptů posílejte SMS na tel. 602 180 208 . SMS musí obsahovat jméno a
příjmení, rok narození, název léku , sílu (gramy, miligramy, mikrogramy ) ,formu ( tablety,
kapsle, roztok, krém,mast, rozpustný prášek, injekce ).

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄
Slovo k letošní postní době
Vážení občané, dovolil jsem si napsat vám pár řádků v době, kterou jsme ještě nezažili. Za
normálních okolností bych vás v tomto zpravodaji seznámil s časy velikonočních bohoslužeb.
V současném stavu však nelze říci, zda vůbec se budou konat a po jak dlouhé době budou
veřejné bohoslužby možné.
Jsme odkázáni na „bohoslužbu všedního života“. V záplavě všemožných zpráv mě velmi
potěšily informace o mnoha lidech v naší zemi, kteří nezištně třeba šijí roušky pro ostatní.
Rouška nebo koupit někomu chleba - to není nic velkého. Ale právě v tom je velikost života,
který se vždy skládá z maličkostí... Kdosi řekl, že není důležité to, co uděláme, ale láska, s jakou
to uděláme. K pochopení smyslu myšlenky a především k jejímu uvádění do života nám může
pomoci, když slovo láska nahradíme rozhodnutím chtít pro druhého dobro.

Podobu letošní postní doby bychom sami nevymysleli. Vichr světové pandemie vráží do našich
zdánlivě nedobytných pevností a přináší s sebou „prach“ výmluvnější než ten z popeleční
středy. Tehdy jsme mnozí při udělování popelce slyšeli: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se
navrátíš.“ V době přípravy na Velikonoce jsou křesťané zváni, aby se nově a hlouběji obrátili
k Bohu. Dovolte, abych nás všechny pozval k obrácení se k podstatnému. V současné tísnivé
situaci, kdy si nemůžeme být jisti téměř ničím, se můžeme snadněji zaměřit na to důležité a
nezabývat se malichernostmi, které za pár dní nebudou stát za řeč.
Objevují se všelijaká prohlášení a vyjádření, která se záhy mění (pokud by někoho zajímala
prohlášení církevních představitelů, možno dohledat na www.cirkev.cz). Bezpečnostní
opatření se zpřísňují. Něco neměnného, pevného, čeho bychom se mohli chytit, se hledá stěží.
Už starozákonní prorok Izaiáš však praví: „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho
spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“
(Bible, Iz 40,6b.8) Rád bych vám nabídl možnost „chytit se Božího slova“, oprášit Bibli, která je
ukryta v nejedné domácnosti, a nalistovat si ve Starém zákoně třeba Knihu žalmů - sbírku
poetických modliteb užívaných už téměř 3000 let. Mezi 150 žalmy nalezneme i mnohé nářky,
které nás i v dnešní době zasáhnou svou aktuálností a mohou nám pomoci v modlitbě, když
docházejí vlastní slova. Třeba žalmy 4, 5, 6, 10, 13, 17, 22, 27, 31, 43, 51, 55, 69, 71, 74, 77, 79,
86, 102, 130 a mnohé další.

„K Tobě se utíkám, Hospodine,
ať nejsem zahanben navěky, vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Popřej mi sluchu, rychle mě zachraň!
Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyť Ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, neboť Ty jsi mé útočiště.
Do Tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine,
věrný Bože, Ty mě vysvobodíš.“
(Žalm 31,2-6)
Přeji nám všem, abychom ve své tísni nezůstávali sami...
Karel Rechtenberg, fará

O Velikonočních svátcích jsme zvyklí navštěvovat své blízké, kamarády a
přátele. Ve zvýšené míře navštěvujeme kostely, plánujeme výlety.
S prodloužením zákazu volného pohybu se v letošním roce musíme všech těchto
zvyků vzdát. Žádáme vás, abyste tento zákaz dodržovali i v tento sváteční čas
a své blízké kontaktovali a potěšili jen pomocí mobilních telefonů, nebo
sociálních sítí.
►◄► ◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

Všem našim občanům, kteří oslavují v měsíci dubnu své
narozeniny přejeme hlavně a především dobré zdraví a mnoho
pohody na další dlouhá léta!
►◄► ◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

V tyto dny naše řady navždy opustila ve věku 74 let paní
Anežka Jasinská
Pokoj její duši!

►◄► ◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

