Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
L i s t o p a d 2019
Dobrá zpráva pro vás a díky vám
V této době je připravena nová obecně závazná vyhláška o systému sběru a nakládání s odpady
v obci.
Obec Rudná p. Pradědem vykazuje velmi dobrá čísla v množství odpadu na osobu
a rok. Za uzavřený rok 2018 činí produkce komunálního odpadu (oproštěná od
kotelen, chatařů a podnikatelských subjektů) 125 kg na osobu a rok a množství
vyseparovaného odpadu 111 kg na osobu a rok (průměr na 1 obyvatele třeba
v Rakousku nebo Německu je 170 kg na rok, v ČR je to cca 270 kg/osobu/rok).
Systém očipovaných nádob s pravidelným vážením nám umožňuje přesně
identifikovat, jak která domácnost nakládá s odpady. Z jednotlivých měsíčních
přehledů jsou zřejmé přímo propastné rozdíly v množství vyprodukovaného odpadu za jednotlivé
domácnosti. Jsou domácnosti, které vyprodukují ve dvou lidech za rok i víc jak dvě tuny odpadu!
Protipólem jsou občané, kteří mají méně jak 10 kg odpadu za rok! Nadměrná tonáž u jednotlivých
domácností většinou poukazuje na přítomnost automatických kotlů na uhlí, nebo uhelné brikety,
podměrečná tonáž zavádí k otázce, jak a kam mizí odpad. Nicméně černé skládky se v obci nevyskytují,
tonáž vyseparovaných složek stoupá a značné množství odpadu zůstává v kompostérech. Takže
celkově lze konstatovat, že vy jako občané si zasloužíte nejenom pochvalu, ale i odměnu.
Odměnou vám bude rozhodnutí zastupitelstva, které bude schvalovat následující návrh – nulový
poplatek našich občanů za svoz a likvidaci komunálního odpadu na r. 2020.
Poplatek budou hradit pouze podnikatelské subjekty, které mají sídlo podnikání v naší obci. Za
podnikatele je podle zákona považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za
účelem dosažení zisku a dále osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že
podnikatelem je také ten, kdo má k podnikání živnostenské či jiné oprávnění. Proto prosíme všechny,
kteří spadají do výše uvedené definice, aby si v rámci odstranění případných nedorozumění
prostudovali příslušnou legislativu. Tak jako v předchozích létech bude odpad z jejich činnosti
likvidovat obec na základě smlouvy.
Od 1. ledna 2020 platí povinnost odebírání jedlých olejů a tuků. Pro tyto účely bude u panelového
domu č.p. 164 přistavena zelená popelnice s oranžovým víkem s kulatým otvorem, kam budou moci
občané vhazovat v uzavřených PET lahvích oleje a tuky z domácností. Další stejná nádoba bude
umístěna na sběrném dvoře za č.p. 85.
Poslední velkou změnou je zavedení sběru a likvidace bioodpadů. Naše obec má zavedený systém
kombinované likvidace. Občanům RD byly pomocí dotačního titulu zajištěny kompostéry, u bytových

domů je k dispozici hnědý 1100 l kontejner a je možné využít i 2 velkoobjemové kontejnery. Ty mohou
využít občané pro uložení většího množství bioodpadu, které se nevejde do kompostérů. Likvidaci
následně zajišťují TS Bruntál. Tento systém lze využít pro bioodpad vzniklý z běžné údržby zahrad a
ploch. Občan má jen za povinnost tento bioodpad umístit do kontejneru. Po domluvě a za poplatek je
možné uložit bioodpad do kontejneru zaměstnanci a technikou obce. Likvidaci velkého množství
ioodpadu vzniklého z chovatelské, pěstební činnost nebo při rekultivaci pozemku hradí občan, kdy je
možné po domluvě využít prostředků obce. Vždy ale musí likvidace proběhnout prostřednictvím
oprávněné osoby, firmy.
Zda nebudete, nebo budete (a kolik) v dalších letech platit za odpad, záleží ve velké míře na vás.
Do výše poplatků za likvidaci odpadů významně vstupuje i stát, který určuje podmínky s jejich
nakládáním a stanovuje výši poplatku za uložení odpadu na skládku. Poplatek v současné době činí 500
Kč/tunu. Už dnes víme, že tato částka se bude v následujících letech zvyšovat až na částku okolo 2 000
Kč/tunu. Zatím stále nevíme, jak bude vypadat nový zákon o odpadech, který měl vstoupit v platnost
okolo roku 2023. Nový uvažovaný termín je okolo roku 2030 a jeho hlavním tématem je zakázat nebo
výrazně omezit skládkování.
Pro další roky platí pro nás všechny ono pravdivé rčení, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
Děkuji touto cestou všem občanům, kterým není lhostejné naše životní prostředí.
Radomír Tománek, MBA

●●●●●●●●●●●●●●●
LIDI, BUĎTE VIDĚT!
Každoročně se rozčiluji nad hazardéry s vlastním životem, a to hned po ránu. Přes širokou osvětu v TV,
časopisech na školách a nevím kde ještě, lidi nenosí v ranních, večerních a nočních hodinách reflexní
prvky. S oblibou se ještě oblékají do šedých nebo černých svršků. Mladší a střední generace svůj „in“
image podtrhne vložením sluchátek do uší nebo psaním SMS na
chytrém telefonu. A na průšvih je zaděláno. Pro řidiče zlé chvíle.
Nedávno jsem takovou osobu na poslední chvíli viděl a světe div se, šla
ještě po pravé straně. Pán Bůh stál při ní i při mně a nestalo se nic.
Někteří budou namítat „Proč není chodník“, na jeho přípravě se
pracuje, ale je to investice, která se nepostaví za rok. Prosím všechny,
kteří se takto pohybují, zejména cestují ranními autobusy,
BUĎTE VIDĚT!!! A POSLOUCHEJTE, ZDA JEDE AUTO a NE HUDBU!!!
VĚŘTE, VYPLATÍ SE TO. ŽIVOT MÁTE JEN JEDEN.
Mgr. Vladimír Procházka
●●●●●●●●●●●●●●●●

Setkání bývalých žáků školy
Dne 26.10.2019 proběhlo v naší obci setkání bývalých žáků školy v Rudné
pod Pradědem. Jak již bylo v pozvánce zmíněno, absolvovali jsme prohlídku
školy, školky, jídelny, obecního úřadu a nenechali jsme si ujít ani místní
kostel a urnový háj.
I když jsme očekávali větší účast, jsme rádi, že mezi nás přišla paní Vilma
Lakatošová, která nás ve školce učila neuvěřitelných 35 let, dále pak pan
učitel Antonín Hanák, který nám donesl ukázat fotografie žáků, které u nás
v Rudné pod Pradědem učil. Mnozí z nás se tam poznali.
Dále bych chtěla poděkovat i spolužákům a jejich rodičům, kteří si udělali čas a přijeli za námi z různých
koutů České republiky a někteří dokonce po čtyřiceti letech.
I když zúčastněných nebylo mnoho, zábava nevázla a myslím si, že se všichni dobře bavili.
K poslechu a tanci hrál DJ Láďa Brortl a zábava byla doprovázena bohatým občerstvením.
Za krásný a příjemný zážitek děkuje Blažena Šebestíková

♡♡♡♡♡♡♡

DRAKIÁDA
V sobotu 12. 10. bylo nádherně - sluníčko, teplo, vichr jako na objednávku ideální počasí na drakiádu. K našemu potěšení se nás sešlo hojně - jenom draků
jsme napočítali celkem 18! K obloze byli vypuštěni draci všech tvarů, barev i
velikostí. Soutěžilo se ve 3 disciplínách - Vozembouch drakiády, nejlepší Letec a
Krasavec drakiády. Na závěr ale byli odměněni všichni zúčastnění. Na dětském
hřišti jsme si opekli špekáčky, pro děti byl připravený čaj na zahřátí a dospělákům
přišel vhod svařáček.
Celou akci pořádal Spolek Aktivní Rudná, za špekáčky, dříví a zapůjčení stolu s lavicemi děkujeme
Obecnímu úřadu.
Lucie Drabinová

ADVENT 2019
V neděli 1. prosince začíná letošní adventní doba. Ani letos nebudou chybět tradiční adventní programy
pro všechny naše občany.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ.

Spolek Aktivní Rudná zve co nejsrdečněji občany na každoroční

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ,
které se bude konat 23.11.2019 od 14:00hod
v nízkoprahovém centru.
Opět si budete moci vytvořit nejen adventní věnce, svícny, ale i vánoční
ozdoby - koule, stromečky, závěsy atd. Materiál ke tvorbě opět poskytne spolek z vlastních zdrojů, ale
můžete si přinést z domovů i vlastní.
Občerstvení bude rovněž zajištěno.
Za spolek Lucie Drabinová

Rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert
V sobotu

30. listopadu se v 16:45hod
rozsvítí letošní vánoční strom obce.
Netradičně rozsvítíme vzrostlý jehličnan u zdejší autobusové zastávky s novými prvky
vánoční výzdoby.
Zveme všechny občany k předvánočnímu setkání, které se bude konat před místní
hospodou.
Po rozsvícení si můžete vyslechnout v místním kostele adventní koncert v podání
Smíšeného pěveckého sboru ZUŠ Bruntál.

Rozsvícení vánočního stromu se můžete zúčastnit i v Bruntále,
kde slavnost započne 29.11. v 17hod na nám. Míru.
Ve dnech 11. a 12. prosince se na náměstí uskuteční vánoční jarmark, kde si 11. prosince můžete
v 18:00 hod společně s dětmi z bruntálských škol a místních hudebních skupin zazpívat koledy.

Všem našim spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny a jubilea
v měsíci listopadu přejeme hodně zdraví, štěstí a všechno dobré
do dalších dlouhých let!

**********************************************************
Památka zesnulých
Na druhý listopadový den připadá Památka zesnulých. Je to den piety a
intenzivnějších vzpomínek na všechny, kteří odešli před námi a které
jsme milovali. Dušičky nejsou jen jakousi povinností navštívit místa
posledního odpočinku, ale měly by být dnem, kdy se sejde rodina a uctí
si památku ať již modlitbou, společným vzpomínáním

V neděli 3. listopadu v 11:15 hod se ve zdejším kostele bude
sloužit mše svatá za zemřelé spojená s žehnáním hrobů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše řady v těchto dnech navždy opustila
paní

Jitka Lahučká
Čest její památce!
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