Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
MK ČR E 17756
Leden 2019
Rádi bychom Všem popřáli hodně zdravím, štěstí, lásky a klidu
v roce 2019.
Nové volby do Zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem se budou konat dne

16. 3. 2019.
Dle rozhodnutí Městského úřadu v Bruntále, jako registračního úřadu jsou
registrovány 3 kandidátní listiny volebních stran:
RUDNÁ PRO KAŽDÉHO
Rozumná volba sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
a nezávislých kandidátů
ZA BUDOUCNOST RUDNÉ

Informace o kandidujících stranách, jejich programech a další informace uvedeme
v únorovém zpravodaji.

Proč znovu (či konečně) jít volit.
Proč jít znovu volit, když už jsme k volbám jednou šli nebo pro jistotu vlastně ani
nešli?
Je to jen pár měsíců a budou další. Mnozí z nás, kteří zde bydlíme desítky let,
si velmi dobře pamatujeme, jak jsme toužili být svobodnou obcí oproštěnou
od střediskové vesničky Světlé Hory. Psal se rok 1990.
Chtěli jsme být samostatnou obcí a dělat věci podle svého vlastního rozhodnutí.
Postupně jsme zjišťovali, že demokracie přináší i úskalí. Můžeme se sice svobodně
rozhodovat, můžeme věci ovlivňovat, ale ne všechno můžeme.
Často se nám něco ve vývoji nelíbilo. Lidé, které jsme volili, někdy rozhodovali jinak,
než bychom si přáli. Ale vždy jsme se mohli vyjádřit, měli jsme právo projevit názor,
postoj. Ti, kteří se rozhodnou nejít k volbám, se dobrovolně vzdávají práva hodnotit
ty, kteří jdou s kůží na trh, ochotní obětovat svůj čas, energii a síly na práci pro obec,
v níž žijeme.
Jsme malá vesnice a když se podíváme, jak malý výběr máme při volbách např.
senátních, parlamentních nebo prezidentských, nemůžeme očekávat, že v naší obci
najdeme sedm zcela dokonalých zastupitelů.
Jsme lidé. Lidé s dobrými i špatnými vlastnostmi, se schopnostmi i slabinami. A to,
čeho jsem si v naší obci vážil, byla jistá vzájemná úcta a respekt. Ano, měli jsme
a máme mezi sebou lidi, které máme radši než jiné, ale vždy jsme se vzájemně
respektovali.
Nemusíme spolu souhlasit, můžeme svobodně vyjadřovat své postoje. Mrzí mně,
že mnozí je neprezentují. Nechtějí se veřejně angažovat, nechtějí být neoblíbení.
Važme si těch, kteří chtějí pracovat pro obec. Važme si těch, kteří našli odvahu a jsou
ochotní jít do voleb. A podpořme je v tom, aby se na druhý pokus dokázali domluvit
a vedli obec v duchu ideálů, kterým jsme před téměř třiceti lety věřili.
Demokratické volby jsou příležitost, jak svobodně vyjádřit svůj postoj. Je důležité
obětovat několik minut života tím, že půjdeme k volbám. Nenechme se znechutit
vědomím, že lidé nejsou dokonalí.
Pokud sami nedokážeme zvolit zastupitele schopné se domluvit na vedení obce,
budou o naší obci rozhodovat úplně cizí lidé, kterým bude srdečně jedno, co bude
s vesnicí, jejíž historie sahá do hlubokého středověku, ale hlavně s vesnicí, jež je
naší budoucností a budoucností našich dětí.
Má smysl zajímat se o místo, v němž žijeme.
Roman Mašlík, zastupitel obce.

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

Akce:

ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem a SRRP, z.s. Vás srdečně zvou na

Maškarní bál
Kdy: 22. února 2019 od 16:30 hod
Kde: v sále místního kulturního domu
Těšit se můžete na soutěže, hry, dětskou
diskotéku a spoustu legrace.
Občerstvení zajištěno

Informace z naši Hospůdky u ,,Šínaˇˇ
Na vánočním turnaji bylo plno, všichni se bavili.
Ping pong je natolik oblíben, že hosté hospůdky se pravidelně schází a baví se touto hrou.
Pokud si rádi zahrajete, vezměte sebou kamarády a přijďte si zahrát.

Zastupitelé Obce Rudná pod Pradědem Vás všechny srdečně zvou
na společenskou událost, která se bude konat v sobotu 9. 2. 2019.
Ples bude zahájen vystoupením naších šikovných dětí,
přijďte včas, ať mají děti radost z velkého obecenstva.
Jídlo, pití a živá hudba zajištěny, dobrou náladu sebou.
Vstupenky možno zakoupit u Renaty Markové Šomanové

Pozvánka
Zastupitelé obce Rudná p. P.
Vás srdečně zvou na

Společenský ples
v sobotu 9. února 2019 v 19:00 hod.
v sále kulturního domu Rudná pod Pradědem
K poslechu a tanci budou hrát Duo Tlachovi
v 19.30. vystoupení našich dětí
slosovatelné vstupné a bohaté občerstvení zajištěno

Něco o našich dětech:
Tradiční Vánoční akademií s jarmarkem jsme se rozloučili s rokem 2018.
Děti ze školy pilně nacvičovaly, zkoušely texty a zpívaly písničky
k pohádce Tajemství staré bambitky. Je až s podivem, kolik textu jsou
děti schopné se naučit. Během zkoušení zažily nejednou výpadek
paměti, ale i spoustu legrace. Kytarový kroužek si po třech měsících své
práce připravil a předvedl koledu Pásli ovce Valaši. Děti ze školky
patřily jako každý rok k tomu nejroztomilejšímu programu. Předvedly
nám pohádku, zazpívaly zimní ptačí píseň a pohybově ztvárnily píseň
Hany Zagorové Zíma, zima. Rozloučili jsme se tradičně písní Bim bam.
Vánoční jarmark, který byl zastřešen spolkem rodičů a přátel školy,
potom nabídl spoustu domácích výrobků k jídlu i užitku nebo jen tak pro
potěšení. Děkujeme všem, kteří přispěli pomocí, přípravou, darováním
nebo nákupem.
Nacvičování divadelního představení vždy souvisí s výukou. Jeho
přesahy se týkají mnoha vyučovaných oblastí – českého jazyka,
prvouky, hudební, pohybové a dramatické výchovy, praktických činností i
tělesné výchovy. Dochází k rozvoji mnoha kompetencí i ke splnění
několika výchovných a vzdělávacích cílů. Děti si přes hru osvojují nové
způsoby učení, posuzují vlastní pokrok, vidí a zhodnotí výsledky svého
učení a diskutují o nich. Snaží se porozumět textu, uvádějí věci do
souvislostí a propojují je do širších celků. Učí se improvizaci, uvědomují
si rozdělení rolí, hledají způsoby výstižného a kultivovaného ústního
projevu i neverbálního vyjádření. A co je pro nás nejdůležitější? Učíme
děti hovořit před lidmi, zapojovat se do společenského života a
spolupracovat s ostatními, vytvářet si představu o sobě samých, která
podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj i utváření si jejich
vlastního sebepojetí.
Vystoupení dětí bylo , jako každý rok úžasné.Velká účast diváků, hezká atmosféra,
mnoho dobrot,krásné jarmarečné zboží a hlavně naše šikovné děti. Děkujeme Všem
za hezkou akci.

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

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.

Pro připomenutí termínu splatnosti poplatků obec:

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – SPLATNOST DO 31. 3. 2019
POPLATNÍK
Občané s trvalým pobytem
Občané, kteří mají v katastru obce nemovitost, ve které
není přihlášená žádná osoba k trvalému pobytu (chaty,
byty, domy) a cizinci s povoleným dlouhodobým
pobytem
Podnikatelé, kteří při svém podnikání vytvářejí odpad
a nemají uzavřenu smlouvu s TS Bruntál, s.r.o.
na likvidaci odpadu, se mohou zapojit do odpadového
hospodářství obce na základě uzavřené smlouvy

SAZBA POPLATKU
350,- Kč za osobu a rok
500,- Kč za jednu
nemovitost na jeden rok
1.000,- Kč za popelnici
na jeden rok

POPLATKY ZA PSY – SPLATNOST DO 31. 3. 2019
POPLATNÍK
První pes
Druhý a každý další pes
Důchodci – první pes
Důchodci – druhý a každý další pes

SAZBA POPLATKU
80,- Kč za rok
120,- Kč za rok
50,- Kč za rok
75,- Kč za rok

UBYTOVACÍ POPLATKY A POPLATKY ZA REKREAČNÍ POBYT
SPLATNOST DO 31. 5. 2019 a 31. 10. 2019
Výpočty výše poplatků jsou určeny vzorci v Obecně závazné vyhlášce obce Rudná
pod Pradědem č. 1/2013.
Ubytovatelé mají možnost zaplatit místní poplatky ve dvou splátkách v termínech
do 31. 5. 2019 a 31. 10. 2019.

POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Výpočet: počet lůžek x 17 týdnů x 20,-Kč x 0,6 (60% naplnění) = Kč/rok.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Paušální částka se stanoví výpočtem: počet lůžek x 120 dnů x 0,6 ( 60% naplnění) =
Kč/rok.

Nově jsme pro vás připravili rubriku Z historie obce – kronika:
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