Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
Březen 2020
Dívčí jména, přesto zkáza.
Únor bývával nazýván nejstudenějším měsícem roku. Krajina byla pokrytá sněhem a teplota se
pohybovala hluboko pod nulou. O zasněženém a mrazivém únoru si už můžeme několik let jen
vyprávět. Ten letošní by se měl nazývat aprílový. Opakovaně jsme během jednoho týdne zažili
slunečný, deštivý, sněhový nebo mrazivý den. Stále častěji se k nim přidávají i silné větry dosahující
rychlosti vichřice až orkánu. Meteorologové jim dávají lidská jména, přestože způsobují nemalé škody
na majetku a berou si i lidské životy. V únoru k nám zavítaly dvě vichřice – Sabina a Julie. Zatímco Sabina
naděla škody spíše v obci, Julie se podepsala na obecních lesích. Po Sabině zaměstnanci obce
odstraňovali vyvrácený smrk, který přehradil cestu kolem Obecního úřadu, lehce poškodil fasádu a
klempířské prvky na škole. Zaplnila dva kontejnery štěpkou z posbíraných haluzí a pokácených stromů.
Poučení pro nás by mělo být jednoznačné. Smrky, vzhledem ke svým přírodním vlastnostem, nejsou
vhodné pro výsadbu v obydlených oblastech blízko nemovitostí, cest a chodníků. Přesto jsou oblíbenou
dřevinou pro výsadbu „ živých plotů“. Pokud je živý plot udržovaný, tak snad ano. Problematické je,
když se údržba nekoná a stromy rostou a rostou. Pak si sami zaděláváme na možné problémy. Smrkové
porosty jsou v posledních létech i více náchylné na škůdce a choroby. Z preventivních důvodů
zaměstnanci obce začali s odstraňováním takto poškozených stromů na veřejných nebo obecních
pozemcích. Množí se i žádosti od občanů o kácení, které řeší komise životního prostředí.
Julie se vyhnula obci, ale proletěla se obecními lesy. Polomy a vývraty jsou hlavně v místech,
kde se v minulém roce prováděla těžba porostu zasaženého kůrovcem. Tato místa už jsou po kontrole
komise životního prostředí a probíhá těžba odborně způsobilou osobou. Julie částečně poškodila
stromy, které byly po těžbě kůrovcem zasaženého porostu, ponechány jako základ nového lesa –
semenáče. Přidělala nám práci i tím, že bude potřeba znovu provést úklid klestu v místech, kde už byl
proveden. Úklid klestu zajišťujeme vlastními silami. Plochy, se ztíženými podmínkami pro přirozenou
obnovu lesa, připravujeme na novou výsadbu. Převážně vysazovanými dřevinami jsou sazenice buku,
smrku a modřínu. Výsadbu se budeme rovněž snažit zajistit vlastními silami a využít tak i zaměstnance
na VPP.
Podle nového nařízení je prodloužena doba výsadby na holinách na 5 let. Ve zvýšené míře se
má využívat přirozená obnova lesa a zvýšit druhová pestrost porostu. Nejde to však na všech místech
a tak obec i v letošním roce plánuje výsadbu. Během příštího týdne by nám mělo být dodáno tisíc
sazenic buku. Musíme jen doufat, že počasí v březnu bude příznivější než v únoru a nebude opět
aprílové.
Radomír Tománek
starosta obce

Ševče zaplať! Ševče napiš, podepiš!
Kde jsou ty časy, kdy chodili naši občané na obec s prosbou zahrát veřejným rozhlasem
oblíbené písničky tátovi, mamince, sousedovi k životnímu jubileu? Zklamáním pro všechny bylo
umlčení těchto hudebních přání z důvodu plateb Ochrannému svazu autorskému. Povinnost, která
vlastně trvá dodnes. Tak jsme alespoň v místním Zpravodaji gratulovali každý měsíc jednotlivým
jubilantům a oslavencům adresně.
Ty, kteří slavili kulaté, nebo půlkulaté výročí si dovolili osobně navštívit zastupitelé obce s malým
dárkem a osobně jim popřát zdraví do dalších let. Jenomže v r. 2000 vyšel nový zákon o ochraně
osobních údajů. Ten určuje, že pokud by jubilující senior chtěl obdržet od obce osobní, nebo ve
Zpravodaji zveřejněnou gratulaci, musí obci vydat písemný souhlas. Sranda, že? To lidem připadá jako
doslova žebrání o gratulaci, která byla až do vydání zákona normálním slušným vztahem obce a občana.
Naši zákonodárci si po několika letech uvědomili co aplikace zákona přinesla (nebo spíše odnesla)
v praxi a v r. 2016 zákon zmírnili tak, že obec může ocenit významné životní události svých občanů a je
jí povoleno za tímto účelem získat nezbytně nutné údaje z evidence obyvatel „ jsou- li nezbytné pro
výkon jejich působnosti“.
Vítání občánků? Chvala Bohu i tato záležitost se dočkala uvolnění zákona a dnes již můžeme neveřejně,
pouze adresně pozvat rodiče s dětmi na slavnostní uvítání jejich dětí do kruhu naší vesnice.
A aby toho papírování nebylo málo, tak nám počátkem měsíce února
přišlo písemné upozornění z Ministerstva kultury ČR ohledně porušení
tiskového zákona. A nechybělo ani vyčíslení pokuty, kterou bychom
v budoucnu mohli jako obec obdržet. V čem spočívalo porušení?
Podle zákona č. 46/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním
na další paragrafy je obec povinna, do 7-mi dnů od vydání zaslat:
2 povinné výtisky Národní knihovně ČR v Praze
1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně
1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze
1 povinný výtisk Ministerstvu kultury ČR
1 povinný výtisk Parlamentní knihovně v Praze
1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze
1 povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K.E.Macana v Praze
1 povinný výtisk do těchto knihoven:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Středočeské vědecké knihovně v Kladně
Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje
Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
Krajské vědecké knihovně v Liberci
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové
Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě
Vědecké knihovně v Olomouci
Krajské knihovně v Pardubicích
Krajské knihovně Vysočiny
Krajské knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně
Krajské knihovně Karlovy Vary

Obec byla ochotna zasílat výtisky 2x ročně. Udělaly se pololetní balíčky a tyto byly odeslány v pololetí
a na konci roku. Ovšem takovýto postup nelze ze strany Ministerstva kultury ČR tolerovat.
Takže si to spočítejme:
19 adres 1 x měsíčně x 36,-Kč poštovné x 12 měsíců vychází na 8 208,-Kč jenom na poštovném.
Připočítejme si obálky celkem 228ks á 0,61Kč máme dalších 140,-Kč. Bratru za zaokrouhleno 8 350,-Kč
máme jednu zdařilou kulturní akci pro děti, nebo seniory.
V dnešní době sociálních sítí nám zákon připadá tak trochu (možná trochu víc) za nesmyslný. Proto
obec obratem požádala o zrušení registrace. Zpravodaj bude tudíž vycházet jako periodikum
v elektronické podobě (tato nevyžaduje registraci).
Otázkou pro příště zůstává doručení informací k našim starším občanům, kteří nemají přístup na
internet.
Nabízí se několik variant jak doručit včas informace k našim starším spoluobčanům. Způsob dalšího
vydávání – nevydávání bude nejbližším úkolem pro kulturní komisi naší obce.
Pokud chtěli naši zákonodárci přiblížit život na vesnici městu, tak se jim to
v něčem povedlo. Povedlo se jim narušit vesnickou pospolitost a začít
postupně nastolovat městskou anonymitu. Možná bude nejlepší se vrátit
k zaniklé funkci obecního bubeníka, který bude obcházet s bubnem vesnici a
sytým barytonem informovat občany o všech aktualitách. Ano, je možnost
aktuality hlásit obecním rozhlasem, ale ten bubeník by byl tak nějak vesnicky
osobnější.
►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

Poslední měsíc prvního čtvrtletí.
V tomto jarním měsíci náš úřad čeká další množství práce na rozběhnutých projektech. Byly podány
žádosti o dotaci pro obnovu veřejného osvětlení, a projektovou dokumentaci. Tato akce by měla stát
celkově kolem 1mil. Kč. Administrace projektu na chodník je téměř denním úkolem. Usilovně se
pracuje na jeho přípravě. Toto je však běh na minimálně období 1. roku.
Vichry, které postihují i náš region v poslední době jsou po kůrovcové kalamitě další pohromou i pro
naše obecní lesy. Naštěstí kalamity většího rázu se naší obci vyhnuly. Vyvrácený smrk u dětského hřiště
poškodil část plotu u školy a poškodil okapovou rýnu na budově. Náhrady za vzniklé škody uplatňuje
obec u smluvní pojišťovny.
Poměrně deštivé počasí si vyžádalo alespoň částečnou úpravu povrchu sběrného dvora, který byl
jednolité bahniště. Prozatím byl povrch vyspraven alespoň štěrkem. I některé příjezdové komunikace
k rodinným domům byly v podobném stavu a velmi nás trápí právní blokace – komunikace jsou
v majetku SPÚ.
Vítr způsobil zvýšený zájem občanů o pokácení stromů v blízkosti obydlí. Naklánějící se stromy, často
již letité, ohrožují nejenom majetek, ale i zdraví obyvatel. Žádosti jsou posuzovány ve správním řízení
Mgr. Vladimírem Procházkou, předsedou komise životního prostředí a v oprávněných případech je
většině žadatelů vyhověno.
Jak jsme avizovali v minulých vydáních zpravodaje k č.p. 164 přibyla velká zelená popelnice
s oranžovým víkem opatřeným kulatým otvorem pro vhazování použitých jedlých tuků a olejů. Nádoba
je jasně a nezaměnitelně označena. První zkušenosti ukazují, že ne všichni občané pochopili k čemum

je nádoba určena. V nádobě se nachází odpad všeho druhu, včetně sáčku s bramborovým salátem. Co
dodat? Snad jen to, že nádoba bude z této lokality odstraněna a umístěna na sběrný dvůr za č.p. 85.
Omlouváme se všem, kteří pochopili a stejně jako my nechápou. Sběr použitých jedlých tuků a olejů
bude obcí i nadále zajištěn. Jediné místo, kde je možno od března odevzdat tento druh odpadů, je
sběrný dvůr. Stále platí, že jedlé tuky a oleje musí být odevzdány v uzavřené nádobě.
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří mají zájem o další propacht pozemků za panelovým domem č.p.
164 , aby si přišli podepsat během března nové propachtovací smlouvy.

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

KASTRACE KOČEK
Vzhledem k tomu, že se v obci množí nekontrolovatelně kočky a v návaznosti na stížnosti občanů ,
rozhodl starosta o tom, že obec pomůže občanům tento
problém řešit.
Obec přispěje finančním příspěvkem na kastraci koček. Majitel
kočky uhradí veterináři částku 300,- Kč/kočka a 250,Kč/kocour. Zbytek ceny za kastraci doplatí obec. Obec má
výkon této službu dojednán s veterinářem MVDr. Miroslavem
Vošmerou. Službu mohou využít občané s trvalým bydlištěm
v obci nebo majitelé rekreačních objektů k individuální rekreaci, kteří mají kočku trvale umístěnou u
tohoto objektu.
Majitel kočky si sjedná sám termín kastrace s veterinářem. Po provedení zákroku majitel zaplatí svůj
podíl za kastraci veterináři a následně obec zaplatí doplatek.
Kontakt na veterináře: MVDr. Miroslav Vošmera, tel. 775 729 297
Případné dotazy vám rádi zodpovíme na obecním úřadě.

►◄►◄►◄►◄

Mezinárodní den žen připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně
uznávaný svátek stanovený Organizaci spojených národů k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004
významným dnem. Je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost. S tímto svátkem je spojováno mnoho pocitů,
od nostalgického vzpomínání na tulipán či karafiát a utěrky v podniku, až po
nepříjemnou vzpomínku na alkoholem vonící hubičky od kolegů.
Takže MDŽ se zařadilo mezi svátky, které někdo slaví, někdo ne. Nicméně
ženy si naši úctu, ocenění a poděkování zaslouží. A to v kterýkoli den,
nejenom 8. března.
►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

Učitelům, rodičům, nám všem.
Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento
den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose
Komenského (1592).
Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a
školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné
úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli
mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi.
Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů
a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve
vzdělávání.
Několik výroků učitele národů Jana Ámose Komenského, které mají platnost i dnes:
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit
osobní odpovědnosti.“
„Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to
zřejmý úpadek lidství.“
„Chudí bez znalosti věci, co jiného jsou než oslíci obtížení břemeny.“
„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“
„Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící?“
„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se
však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“
„Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku.“

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Našim učitelům přejeme dobré zdraví, mnoho elánu, plno skvělých
nápadů a hodně vděčných žáčků, které povedou nadále v duchu
myšlenek učitele národů.

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

Všem spoluobčanům, kteří v měsíci březnu oslavují své
narozeniny a jubilea přejeme splněná přání, dobré zdraví
a mnoho hezkých dnů v kruhu svých rodin!
►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice
pod názvem "Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem
tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé české republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetřeni již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného
počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů . Do šetření budou zahrnuty-všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás
nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze
zjistit žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a
zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. český statistický úřad plně respektuje
evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc
podle zákona č . 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech
.
Pracovníkem Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní podmínky 2020 je:
paní Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz
►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

Dnes 9.3. začínají na Bruntálsku týdenní jarní prázdniny. Před jejich zahájením, v pátek 6. března,
svolal starosta města Ing. Petr Rys, MBA mimořádné jednání Bezpečnostní Rady ORP Bruntál k
problematice koronaviru.
Rozšířeného jednání se zúčastnili zástupci vedení města, Podhorské nemocnice, Zdravotnické
záchranné služby MSK, Hasičského záchranného sboru MSK, Hasičů města Bruntálu, Policie ČR,
Městské policie Bruntál, starostové Vrbna p. Pradědem a Horního Benešova, ředitelky a ředitelé
mateřských, základních a středních škol na území Bruntálu, ředitelka Centra sociálních služeb Pohoda
a další účastníci.
Cílem mimořádné schůze byla výměna informací v souvislosti s šířením koronaviru 2019-nCoV,
předání pokynů a doporučení vyplývajících z momentální situace, zjištění potřeb uvedených
organizací a informovanost o jimi přijatých opatřeních, mj. s ohledem na očekávaný návrat dětí z
prázdninových pobytů.
Aktuality ohledně koronaviru z našeho regionu se můžete průběžně dočíst na stránkách města
Bruntál.

