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Nové volby do Zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem se budou konat dne

16. 3. 2019

od 7.hod. do 22.hod.

Důležité:
Kdo má zájem volit, ale z vážných zdravotních důvodu se
nemůže dostavit do volební místnosti, může se nahlásit
nejpozději do začátku voleb na Obecním úřadě.
Bude zajištěno hlasování do volební urny u Vás doma.
Dle rozhodnutí Městského úřadu v Bruntále, jako registračního úřadu jsou
registrovány 3 kandidátní listiny volebních stran:
ZA BUDOUCNOST RUDNÉ
Rozumná volba sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
a nezávislých kandidátů
RUDNÁ PRO KAŽDÉHO

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH KANDIDÁTŮ
Volební strana :

ZA BUDOUCNOST RUDNÉ

Kandidáti:
1. Pinková Júlia
62 let, důchodkyně, vystudovala Gymnázium, má 2 děti
2. Wiltch Martin
28 let, vystudoval Střední odbornou školu, má 2 děti
pracuje jako ředitel obchodu
3. Kozák Karel
33let , vystudoval Střední odbornou školu, má 1 dítě
je vojákem z povolání
4.Trojáčková Jitka
54 let, vystudovala Střední odbornou školu, má 3 děti
pracuje jako poštovní doručovatelka
5. Strápek Michal
41 let, vystudoval střední odbornou školu, pracuje jako údržbář, má 2 děti
6. Klechová Gabriela
18 let, studuje 4. ročník Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii
7. Plíšek Lubomír
48 let, vystudoval Střední odbornou školu, má 2 děti
pracuje jako traktorista
8. Nekoranec Petr
58 let, vystudoval Střední školu, 3 děti
pracuje jako skladník
9. Svoboda Antonín
73 let, důchodce, vystudoval Učňovskou školu

Volební program:
– oživit sportovní a pohybové aktivity zejména u dětí
– pokusit se získat plochu pro fotbalové hřiště a následně vybudovat včetně
zázemí
– více využívat Kulturní dům pro společenské a sportovní akce
– chceme poslouchat naše spoluobčany a snažit se jim pomoct minimálně
užitečnou radou
– jsme si vědomi toho, že naše cíle jsou dlouhodobé a bude těžké je splnit
během celkem krátkého volebního období, ale chceme aby nám mladí lidé
neodcházeli z naší obce

Volební strana:

Rozumná volba sdružení politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých
kandidátů

Volební strana:

RUDNÁ PRO KAŽDÉHO

1. Renata Marková Šomanová ,51 let , 4 děti
Vzdělání – Střední pedagogická škola, certifikáty v oboru realitní makléř, úvěrový a
investiční poradce, obchod, řemeslná výroba, ubytovací služby, správa a údržba
nemovitostí
Zaměstnání: podnikatel od r. 1993 v oborech investiční a úvěrový poradce, realitní
makléř , obchod, řemeslná výroba, ubytovací služby, správa a údržba nemovitostí
Proč kandiduji:
Chci využít svých pracovních a životních zkušeností k jinému přístupu vedení ,,Obce
„ k lidem a k hospodaření a správy majetku a budování nových příležitostí, tak aby
všichni občané Rudné měli nezávisle na věku či postavení z této práce prospěch .

2. ing. Lucie Wágnerová, 37 let, 1 dítě
Vzdělání – absolventka Mendelovy univerzity v Brně
Zaměstnání: referent správy majetku, investic a dotací
Proč kandiduji: V naší Rudné jsem doma, vyrostla jsem tady a mám zde přátele.
Když vidím ,jak se moderně rozvíjí okolní obce, chci, aby to dokázala i Rudná.
3. Roman Mašlík, 40 let, 1 dítě
Vzdělání: absolvent soukromé obchodní školy
Zaměstnání: zástupce ředitelky domova pro seniory,
Proč kandiduji: chci se podílet na rozvoji obce, jejichž potenciál nebyl dosud
naplněn
4. Jan Dvořák, 44 let, 3 děti
Vzdělání: SOU zemědělské město Albrechtice,
Proč kandiduji: Chci rozhýbat vesnici a přál bych si, aby skončilo dosavadní vedení
obce.

5. Matouš Dvorský, 22 let
Vzdělání: Student, IBA Erhvervsakademi Kolding, Dánsko
Proč kandiduji: Vrátil jsem se do České republiky z Dánska, kde jsem studoval
Marketing Management. Nyní bych rád uplatnil své znalosti a svůj zcela změněný
pohled na svět pro dobrou věc.
6. Robert Urda, 50 let,2 děti
Vzdělání: SOU zemědělské
Zaměstnání: seřizovač Osram
Proč kandiduji: Nadávat a stěžovat si nestačí, je třeba hledat řešení.

7. Jan Dvořák ml.,20 let
Vzdělání: Střední Zemědělská škola Opava
Zaměstnání: zemědělský dělník
Proč kandiduji: Do voleb jsem šel z toho důvodu, že chci přispět ke změně obce k
lepšímu

8. Michal Plíšek, 24 let
Vzdělání: stravovací a ubytovací služby
Zaměstnání: zemědělský dělník
Proč kandiduji: chce to změnu
9. Ing. Milan Theimer, 53 let , 3 děti
Vzdělání: absolvent Mendelovy univerzity v Brně
Zaměstnání: chovatel a trenér koní
Proč kandiduji: Podpora mladých lidí s dobrými nápady, to je v dnešní době správný
směr a cesta

Volební program:
Náš volební program již znáte z voleb, které byly na podzim, ale přesto hlavní body
zopakujeme:
- Vstřícnost , respekt, kultivované a slušné chování vůči všem občanům.
- Rozvoj obce na základě maximálního využití dotačních titulů, ať se jedná o
budování nového, opravu starého nebo rozvoj sportovních, zábavních
a mimoškolních aktivit, jak pro dětí tak dospělé.
- Pomoc starším obyvatelům obce dle jejich potřeb.
- Podpora místních podnikatelů a řemeslníků.
- Využití rozvoje cestovního ruchu v prospěch obce ve směru jejího strategického
umístění .

Příspěvky:
Rádi bychom v každém vydání ZPRAVODAJE dali možnost prezentovat informace,
novinky, postřehy, různá sdělení, vyjádření, nápady na akce aj. každému kdo bude
mít zájem.
S vašimi příspěvky přímo kontaktujte zastupitele.
Renata Marková Šomanová tel: 604 712 660
Roman Mašlík
tel: 777 032 592

O volbách a budoucnosti
Minule jsem psal o tom, jak je důležité pamatovat na časy, kdy tato obec stála jako
„jeden muž či jedna žena“ v boji o samostatnost a nezávislost na střediskové Světlé
Hoře.
Ovšem ze vzpomínek se žít nedá a já nechci, abychom pouze seděli a vzpomínali,
jak kdysi bylo lépe. Proto Vás chci drazí spoluobčané seznámit s tím, na co by se
měli zaměřit Vámi zvolení zastupitelé. Ti které si 16.3. budete sami vybírat.
1.
2.
3.
4.

Využití strategicky výhodné polohy pro turisty
Pokračování v budování funkční infrastruktury
Podpora kultury a sportu
Lidskost mezi lidmi

Nechci v tomto krátkém článku popisovat jednotlivé kroky nezbytné k naplnění cílů.

Každé zastupitelstvo mělo své plány, cíle, leč zdaleka ne vše se podařilo naplnit
(sportovci ví, jak dlouho čekáme na jiné než asfaltové hřiště, jak dlouho se mluví
o chodnících, apod.).
Prostě někdy máme skvělé plány, ale ne každý se podaří zrealizovat.
Pokud chceme tuto vesnici opět posunout vpřed, musíme:
MLUVIT SPOLU, NE O SOBĚ
PRACOVAT, NE STÁT A KRITIZOVAT
PODPOROVAT JEDEN DRUHÉHO, NE SI VZÁJEMNĚ PODRÁŽET
HLEDAT
ODBORNÍKY A
CESTY,
JAK
VĚCI
POSOUVAT
A SPOLUPRACOVAT

NOHY
VPŘED

Těmito myšlenkami rozhodně neříkám nic nového, ale není od věci si základní věci
občas připomenout, aby se staly přirozenou součástí života.
Vzpomínat na minulost je skvělé, ale budoucnost se odvíjí od přítomnosti. Od toho,
co děláme, jak se chováme a žijeme. Nedělat nic je horší než něco zkusit.
A my to chceme zkusit.
Žijme a pracujme tak, abychom se jeden druhému mohli podívat do očí.
Roman Mašlík
Mnoho lidí je nespokojeno se současným děním v naší obci. Cílem nás všech
by mělo být takový pocit změnit a obrátit. Využití potenciálu a rozvoj pocitu
sounáležitosti jsou základní kameny, na kterých by se mělo začít stavět. Pevně
věřím, že jak starší, tak mladší generace doufá ve světlejší zítřky a příjemné dny
strávené se svou rodinou a přáteli. K docílení tohoto je potřeba, aby si byl každý
občan vědom síly svého hlasu, jelikož obec není tvarována jen vůdčím úřadem,
ale každým občanem, který ji nazývá svým domovem. Výhra či prohra voleb není tak
důležitá, jako samotné posilnění obce. Toto období by mělo být plné optimismu
a svěžího přístupu. Je na nás, abychom volili a už jen tím přispívali do dění v naší
společnosti. Učíme tím všechny, i sami sebe, jak býti občany a jak důležitý náš hlas
je. Pokud budeme tahat za jeden provaz a budeme se snažit vytvořit co nejsilnější
a nejfunkčnější komunitu, otevře se nám prostor pro zdravý rozvoj ve všech
ohledech.
Matouš Dvorský
Každý den jsme zahlceni množstvím informací, které se díky elektronizaci
společnosti velice rychle dostávají až ke koncovému příjemci – občanovi. Není
snadné se v tomto množství zpráv orientovat a rozpoznat co je pravda, polopravda
nebo lež. Zasvěceně se začnou ke zprávám vyjadřovat, doplňovat a prezentovat své
domněnky a po čase se zapomene na prvotní znění zprávy.
Město Bruntál bylo několikrát kladně vyhodnoceno za své internetové stránky.
Nebudu je hodnotit, protože každému vyhovuje něco jiného. Pozastavil bych se nad
jejich rubrikou, ve které se snaží uvádět na pravou míru lživé, polopravdivé nebo
zavádějící informace. Zpočátku jsem nad tímto nápadem nevěřícně kroutil hlavou,
ale svůj názor jsem změnil.
Aktivita „zpravodajců“ se významně zvyšuje u příležitosti významných událostí.
Volby, ať už jakékoliv, jsou živnou půdou pro jejich šíření. Obyčejný občan se ztrácí

v záplavě informací, a pokud si je nemůže ověřit u důvěryhodného zdroje, neví
na čem je. Jaký zdroj informací to ale je? V naší společnosti bychom měli věřit
v nezávislé orgány státní a výkonné moci jako jsou soudy, policie, kontrolní orgány,
zápisy z jednání. Na obcích, jako konečném článku státní správy a samosprávy,
by tímto zdrojem měly být zápisy z jednání zastupitelstev a zápisy nadřízených
kontrolních orgánů. Ideální by bylo si tyto informace ověřit osobně a nevěřit
zprostředkovaným zprávám.
Před volbami v říjnu 2018 se debatovalo i o údržbě obce a jejím zajišťování. Objevily
se názory, že je zbytečné mít zaměstnance údržby a že v okolních obcích je také
nemají. Oslovil jsem 9 starostů v nejbližším okolí Rudné. Ve všech obcích mají své
zaměstnance údržby. Jen obec Valšov nemá stálé zaměstnance, ale paní starostka
vážně zvažuje změnu. Má velké problémy se zajištěním drobných údržbářských prací
– živnostníci o tento druh práce nemají zájem. Počet stálých zaměstnanců údržby se
na obcích pohybuje od jednoho do tří. Výjimkou je Karlová Studánka, která má
svých kmenových zaměstnanců až 11. Na druhou stranu nevyužívá sezonní
zaměstnance VPP. Jejich počet se pohybuje od 3 do 10 zaměstnanců. V minulém
období jich nejvíce využívala Dolní Moravice.
Všichni starostové a starostky se shodli na tom, že si nedokáží představit chod obce
bez stálých zaměstnanců údržby, kteří jim zajišťují běžné každodenní činnosti
od drobných stavebních prací, hlídání odpadů, až po úklid a údržbu veřejných
prostranství.
Debata se rovněž vedla okolo počtu zaměstnanců na Obecním úřadě. Všechny
oslovené obce měly uvolněného starostu a účetní na plný pracovní úvazek. 6 obcí
má další zaměstnankyni na různou administrativní činnost. Malá Morávka má včetně
dvou pracovnic i tajemníka. Všechny obce mají neuvolněného místostarostu. Chod
naší obce zajišťuje neuvolněný starosta, účetní na plný úvazek a administrativní
pracovník na poloviční úvazek. Každá obec má své specifické provozní potřeby,
takže se nedá paušálně stanovit počet zaměstnanců. Je potřeba vzít v úvahu nejen
velikost obce a rozlohu katastrálního území, ale i co dalšího obec spravuje – školu,
poštovní služby, kulturní zařízení a další.
V počtech zaměstnanců naše obec rozhodně nevybočuje ze zvyklostí a potřeb
v okolních obcích.
Posledním hitem debatních kroužků je provozování hospody a ukončení nájemního
vztahu s posledním provozovatelem. Provozování pohostinství v naší obci není
snadné. Návštěvnost a tržby nejsou dlouhodobě takové, aby zajistily plné
financování provozu. Mezi starostou a provozovatelem proběhlo několik schůzek
k této situaci. Na opakované žádosti provozovatele se v nájemním vztahu
pokračovalo. Poslední jednání, proběhlo začátkem února. S ohledem na nelepšící
se ekonomickou situaci v provozování pohostinství, byl nájemní vztah ukončen.
Poslední otevírací den byl 12.2.2018. Od té doby běží přípravy na zpětné předání
prostor pohostinství obci. Jakmile budou tyto převzaty, bude dále zastupitelstvem
rozhodnuto, jak bude naloženo s tímto prostorem. V současné době není vyhlášen
záměr pronájmu, nejsou na obci evidovány žádné žádosti o pronájem a není znám
ani nový nájemce.
Někteří zastupitelé se nechali slyšet, že o situaci nevěděli, že nebylo projednáno
v ZO a nebylo projednáno ani ukončení nájemní smlouvy.
Na zasedání současného zastupitelstva obce, které proběhlo v polovině prosince
2018, byly v několika bodech projednány ekonomické záležitosti. Jedním

z projednávaných bodů byly i pohledávky obce. Zastupitelé byli seznámeni s výši
celkových pohledávek, s postupem při jejich vymáhání. Byli upozorněni, že některé
případy jsou opakující se a jejich řešením může být ukončení smluvního vztahu.
Výše pohledávek a postup při jejich vymáhání je součásti každoroční kontroly
auditorů. Než se přistoupí k poslednímu řešení - ukončení nájemního vztahu, podání
návrhu na exekuci, obstavení účtu, je nejprve upozorněno na porušování poplatkové
povinnosti a snaha o nápravu. Za splnění zákonných podmínek je odpovědný
starosta a účetní obce, nikoli zastupitelstvo obce. Minulí i současní zastupitelé byli
a jsou seznámeni s nedobrou ekonomickou situací v případě pronájmu pohostinství.
Aby nedocházelo k prohlubování finančních těžkostí, bylo na poslední schůzce
starosty a provozovatele hospody domluveno ukončení pronájmu.
Padla i otázka proč zrovna nyní, nemohlo se počkat? Vždycky se najde důvod,
proč by se nemohlo počkat – že se situace zlepší. Jednou je to letní sezóna a možný
zvýšený počet návštěvníku, pak to jsou vánoce, možnost zrušení kouření
v restauracích a podobně. Z tohoto pohledu není nikdy příhodná doba. Obec musí
hospodařit s péčí řádného hospodáře, tak jak jí to ukládá zákon.
30.1.2019 proběhl audit hospodaření obce za rok 2018. Audit provedli auditoři
jmenovaní Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Výrok auditora:
A.1 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
A.2 Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Přeloženo do jednoduché řeči: nic se neztratilo, nic se neukradlo, hospodařilo
se průkazně. Obec nemá závazky vůči jiným subjektům, které by neplnila,
nebo hrozilo jejich neplnění při zachování současného hospodaření. Celé znění
auditorské zprávy je k nahlédnutí na OÚ a jako každý rok bude předmětem jednání a
schválení zastupitelstva obce.
Už plně rozumím městu Bruntál a jeho aplikaci na webových stránkách, kde se snaží
vysvětlit a na pravou míru uvést lživé, polopravdivé nebo zavádějící informace.
Je potřeba poskytnout tyto informace, aby si normální občan dokázal dát všechny
souvislosti dohromady, udělat si svůj vlastní názor a nepodléhat účelovým tvrzení
a argumentům.
Radomír Tománek
Starosta obce
Měla jsem možnost si přečíst článek p. Radomíra Tománka, jako první (z titulu
přípravy Zpravodaje do tisku) a nedá mi to, abych nereagovala, obzvláště, zmiňují-li
se v textu zastupitelé.
Provozování hospody:
Nikdo nezpochybňuje, že Obec se musí chovat, jako řádný hospodář a kontrolovat
řádné plnění nájemní smlouvy.
Nicméně je důležité, jak se celá věc řeší.
Na obecním úřadě se často zdůrazňuje, že Obec je tady pro lidi a je třeba lidem
zajisti základní služby.
Ano souhlasím a dá se to vyřešit i tak, aby nevznikaly dluhy na nájemném z důvodu
nízké návštěvnosti hospody a přesto tato služba zůstala zachována.

Obec má pomáhat zdejším podnikatelům a proto jsem navrhla, jakým způsobem
tuto věc vyřešit.
Rovnou jsem to vyzkoušela v praxi.
Obec potřebuje více akcí a tak jsem zorganizovala ples. O zajištění občerstvení jsem
požádala provozovatele hospody.
Co se stalo? Byl ples a lidé se měli možnost pobavit a odpočinout si
od každodenních starostí a hospoda dostala příležitost si vydělat na nájem.
Jsme malá obec a proto podnikání zaměřené hlavně pro zdejší obyvatele, není příliš
výdělečné a proto je nutné zdejší podnikatele podporovat.
A co se týká hospody, v praxi se ukázalo, že pokud se udělá alespoň jedna velké
akce (a ať je jich klidně víc), budeme se bavit a hospoda bude mít na nájem.
Proto nesouhlasím, jak se celá věc vyřešila, protože toto řešení vůbec nezohlednilo
potřeby zdejších obyvatel a možnost reálného podnikání v naši obci.
Pokud bude Obec přemýšlet, jak pomoct, zajistíme služby pro lidi, podpoříme
podnikatele, kteří nám tyto služby zajišťují a přesto se budeme chovat, jako řádní
hospodáři.
Renata Marková Šomanová
Zastupitel obce
Noví zastupitelé dne 9.února uspořádali po dlouhých letech společenský ples , který
byl velmi vítán. Děkujeme. Účast byla hojná, bohužel ale čekala jsem více místních
obyvatel než cizích. Hudba se líbila, kapela - Duo Tlachovi - hrála ke spokojenosti
mladých i starších. Bohaté občerstvení připravila p. Věra Urbaníková s manželem. Za
bohatou tombolu děkujeme všem sponzorům. Těšíme se na příští rok . Snad se
podaří opět zorganizovat ples a s účastí většího počtu místních obyvatel.
Pinková Júlia

Něco o našich dětech:
Jóga v naší školičce
Tento rok jsme ve školce připravili pro děti příjemnou novinku. Zahájili jsme s nimi
pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti. Tato jóga pro děti je
jiná, klade si za úkol být hravá, lehká, zábavná, rytmická a taky vtipná. Často je toto
cvičení doprovázené příběhem, pohádkou, hudbou, obrázkovou motivací, názornými
předměty, nebo relaxací. Děti se naučily klasickou sestavu – Pozdrav slunci, ale také
různé jiné pozice, jako Strom, Labuť, Kočka, Zajíc, Housenka, Motýlek a mnoho
dalších. Také jsme si vyzkoušeli relaxační cvičení a krátký příběh – Na širém moři.
Při cvičení si děti protahují celé tělo a učí se koncentraci. Moc se těšíme,
že se v průběhu roku naučíme další sestavy, pozice a poslechneme si nové příběhy.
K. Mičková
Na zámku v Bruntále
Na začátku ledna jsme se společně vydali i se školáky navštívit Zámek v Bruntále,
kde nás čekala dílnička a prohlídka zámecké expozice. Školáci šli na prohlídku první,
a tak jsme se školkou byli nejprve v dílničce, kde se nás ujala jedna milá paní, která
měla pro menší děti připravené omalovánky sněhuláků a pro větší děti tvoření. V této
místnosti jsme si mohli dát teplý čaj, který nás zahřál a také se trochu občerstvit
jablíčky. Po dílničce jsme měli prohlídku zámku, která byla velmi pěkná a překvapivě
všechny velmi zajímala. Děti celou prohlídku zvládly parádně! Moc se jim to líbilo
a dokonce měly mnoho otázek.
K. Mičková
Zprávy z Všeználkova
Zima je jak se patří, a tak se Všeználci pustili do pokusů se sněhem. Zkoumali
pomocí lupy tvary vloček, ochlazovali sníh za pomocí soli, nad plamenem nahřívali
sněhovou kouli a zjišťovali, jestli se rozpustí. A víte, že vypálili do té koule díru?
Sledovali množství vody, které zůstane po určitém množství sněhu, tuto vodu potom
filtrovali a zjistili, že sníh vůbec není tak čistý, jak vypadá. A taky zjistili, jestli taje
rychleji sníh nebo led. Co myslíte? Zkuste si to s dětmi a budete se divit. Dále jsme
se zabývali barvami a pomocí vyrobené papírové káči jsme tvořili nové odstíny.
Vyráběli jsme oxid uhličitý a přesvědčovali se o jeho přítomnosti, zkoumali jsme jeho
vlastnosti a také jsme roztančili sušené rozinky. Zvesela si stoupaly k hladině a zase
klesaly ke dnu. V poslední lekci děti zjistily, že stlačený vzduch dokáže rozjet
i autíčko. Badatelka Eliška vyrobila Badatelský deník, do kterého budeme
zaznamenávat jednotlivé lekce našeho bádání.
H. Vršanová

Blahopřejeme:

Všem našim občanům, kteří v lednu oslavili a oslaví
své
narozeniny
a
významná
životní
jubilea.
Od srdíčka přejeme, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v osobním životě.

Zastupitelé obce Rudná pod Pradědem až do nových voleb jsou:
Renata Marková Šomanová, Lucie Wágnerová, Roman Mašlík, Miroslava Kutilová
Vážení spoluobčané,
neváhejte nás kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.
Renata Marková Šomanová tel: 604 712 660
Roman Mašlík
tel: 777 032 592

V Rudné pod Pradědem proběhla Tříkrálová sbírka.
Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce.
Vážení spoluobčané,
první lednové dny již neodmyslitelně patří k Tříkrálové sbírce pořádané Charitou
Česká republika. Že neodmyslitelně patří k těmto dnům, dokazuje fakt, že nás
provází už dlouhých 19 let a je stále úspěšnější. V Rudné pod Pradědem se letos
díky štědrosti dárců podařilo charitním koledníkům nashromáždit částku 9 500 Kč.,
která pomůže potřebným a podpoří charitní dílo.
Za organizaci sbírky v Rudné pod Pradědem patří velký dík již několik let
p.Anežce Maňáskové. Pokud se i Vy budete chtít osobně účastnit koledování příští
rok, neváhejte nás kontaktovat, budeme velmi rádi za jakoukoliv pomoc, kontakt na
webu http://www.svmartin.charita.cz. Děkujeme.
80% vykoledované částky pomůže potřebným v regionu - 65% vykoledované
částky se vrací do místní Charity sv. Martina, která je vykoledovala na realizaci jejich
záměrů, 15% připadne na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské. Část výnosu
koledování pomůže prostřednictvím Charity také lidem v tísni v zahraničí
(např. na Ukrajině).
Charita sv. Martina použije vykoledovanou částku na provozní náklady
pečovatelské služby, která může pomoci i Vám přímo v Rudné pod Pradědem.
Charita sv. Martina plánuje rozvoj terénní zdravotnické péče a nákup nových
zdravotnických pomůcek dle požadavků klientů do své půjčovny.
„Rostoucí zájem o Tříkrálovou sbírku nás těší a zároveň zavazuje. Stejně jako
loni jsme v průběhu koledování ještě dopečeťovali pokladničky, což je vždy pozitivní
signál. Je povzbudivé, že se nám daří nejen vysbírat vyšší částku, která pomáhá
potřebným, ale hlavně, že vyráží do ulic stále více kolednických skupinek, které
roznáší požehnání do našich domovů, protože tříkrálová koleda je právě
o potkávání a vzájemném obdarovávání. Dokazuje to, že solidarita mezi lidmi má
v Rudné pod Pradědem své místo. Děkujeme všem dárcům a koledníkům.“
V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé v rýmařovském
a bruntálském regionu. Vaše štědrost nás mile překvapila, vykoledovali jsme celkem
338 937 Kč v roce 2017, v roce 2018 to bylo již 405 225 Kč. Peníze za rok 2018 jsme
použili následovně: nákup 6 elektrických polohovacích postelí, 2 invalidní vozíky,
3 chodítka a mobilní WC. Zakoupili jsme na splátky automobil pro Charitní
ošetřovatelskou službu (terénní zdravotní služba) a dofinancovali ztrátovost provozu
pečovatelské služby. Letos Charita sv. Martina vykoledovala celkem 474 268 Kč
v našem regionu.
Kateřina Babišová,
koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita sv. Martina

Něco z historie naší obce:
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