Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
Ú n o r 2020
Zbytečně? Zbytečně!
Přesto, že se obec snaží všemi dostupnými prostředky informovat naše občany a majitele zdejších
nemovitostí o všech aktualitách, v obci dochází pravidelně na větu:“Já to nevím, nečetl jsem, neslyšel
jsem,…“
Zdá se, že Zpravodaj vychází zbytečně a z údajů sociálních sítí si vezmou pouze termíny diskoték, zábav
a další kultury.
Vzhledem k uvedenému patrně i následující řádky budou psány zbytečně. Ale přesto.
Ano, na našem obecním úřadě se dá vybírat hotovost z platebních karet.
Ne, za odpady občané, majitelé chat skutečně letos nehradí žádný poplatek. Všechny zaslané a zasílané
platby jsou obcí vráceny na účty odesílatelů. Banky si mnou své bankovní ruce a účetní má o práci navíc
postaráno.
Odpady hradí osoby vlastnící živnostenské oprávnění. Je nutné se dostavit na OÚ k podepsání smlouvy,
nebo doložit čtvrtletní doklad o likvidaci odpadu na základě smlouvy s TS Bruntál, spol. s r.o.
V neposlední řadě se vracíme k obcí vypsané dotaci na domovní čistírny odpadních vod. Jak víte, obec
chce přispívat našim občanům finanční částkou 20 tis. Kč na vybudování tohoto technického zařízení.
Podrobné propozice k vypsanému příspěvku jsme uveřejnili jak v minulém čísle Zpravodaje, tak i na
úředních deskách obce a facebookových stránkách.
Pro opakující se dotazy odkazujeme zájemce na článek III, odstavec 2 podmínek žádosti o dotaci, který
říká, že:
„K žádosti předloží žadatel doklad o povolení užívání stavby domovní ČOV a doklady prokazující úhradu
za domovní ČOV (faktury, bankovní výpisy)“.
To znamená, že si o dotaci požádáte obec až PO ukončení výstavby ČOV. Nemusíte se bát, že by na vás
finanční příspěvek nevyšel. Pro letošek máme v rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč. V případě vyčerpání
této částky v daném roce budou žadatelé přesunuti od dalšího kalendářního roku a v pořadí v jakém
podali žádost. Obec je finančně zdravá a nemusíte mít obavy, že by ze strany obce byla porušena
veřejnoprávní smlouva na vyplacení dotace.

Odpady v uplynulém roce
Tvorba odpadů za r. 2019
Náklady v Kč
99 671,19 911,4 090,186 785,3 500,32 832,40 041,221 640,608 470,-

Papír a lepenka
Sklo
Nebezpečný odpad
Plasty
Kovy
Objemný odpad
Biologický odpad
Směsný komunální odpad

Tonáž
13,218
6,243
0,13
15,853
1,158
10,88
36,67049
63,553
147,7

U směsného komunálního odpadu činil manipulační poplatek 140 053,-Kč. Je to poměrně vysoké číslo
a v podstatě na této položce můžeme společnými silami výrazně v letošním roce ušetřit.
Podle výkazů doručených TS Bruntál za r. 2019 zjišťujeme marnost naší prosby – nenechávat stát
poloprázdné popelnice u svých nemovitostí. Stojící popelnice je pro popeláře známka požadovaného
vývozu, ať je plná, nebo nikoli.
Pořízení několika dalších ekologických kotlů na tuhá paliva v rodinných domech se promítlo i do
zvýšené tonáže odpadu. Tam, kde byly ekologické kotle na uhlí instalovány, pozorujeme nárůst odpadu
více jak 100% proti předchozím období.
Věříme, že v letošním roce budete nadále poctivě třídit, aby nám v dalším roce mohla být platba za
komunální odpady odpuštěna.
►◄►◄►◄►◄

Tříkrálová sbírka
Letos se v naší obci na tuto tradiční charitativní sbírku vybralo celkem 11 644Kč. Poděkování patří všem
dárcům, a bezesporu také našim milým dobrovolníkům, kteří se aktivně do pořádání sbírky zapojili.
Paní Annu Ruzickovou a p. Anežku maňáskovou doprovázely sestry Sofinka a Ellenka Čopové, Adélka
Mališová, Ondřej a Jakub Balášovi a Tomáš Krestýn.
Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili těm, kteří se v době sbírky nenacházeli ve svém bydlišti a
zanechali doma obálku s finančním příspěvkem i pozdravem pro koledníky.
Jako odměnu za účast našim králům připravila Charita sv. Martina 7.2. od 16:00hod v ZŠ Malá Morávka
program pro děti, spojený s maškarním rejem. Děti si přinesou s sebou tříkrálové korunky. Dospělý
doprovod na cestu autobusem tam i zpět zajistí pani Anežka Maňásková.

Smíšený pěvecký sbor Bruntál, z.s.
Zahajuje jarní sezónu a zve Vás do svých řad
Koho hledáme: Kohokoliv, kdo má sluch, hlas a chuť zpívat.
Kdo jsme? Jsme lidový soubor orientující se na regionální publikum s vícer jak 70letou tradicí.
Sbor se schází každé úterý v 17:30 v budově ZUŠ Bruntál, vždy od ledna do června a od září do
Vánoc.
Nábor nových členů probíhá nyní na začátku roku – počátku nové sezóny. Do sboru je však
možné nastoupit i v průběhu roku – zejména pokud jste majiteli nějakého pěkného mužského
hlasu. Můžete nás navštívit o nejbližším úterním podvečeru a rozšířit naše zpívající řady. (Muže
nosíme na rukou). Pro více informací stačí přijít na některou ze zkoušek, nebo kontaktovat
předsedkyni: smpsbruntal@gmail.com

☼☼☼☼☼☼
Diakonie Bruntál
Pořádá jarní humanitární sbírku:
-

Veškeré letní, zimní ošacení,(dětské, dámské, pánské)
Obuv, letní zimní, prosíme svázat páry šňůrkou
Látky, v nejmenším rozměru 1m²,
Vatové a péřové přikrývky, polštáře
Domácí potřeby, černé a bílé nádobí, skleničky, příbory, vše zabalené v krabici, hlavně
sklo
Kabelky, batohy, drobné předměty do domácnosti
Hračky – nepoškozené, plyšové
Menší elektrospotřebiče (můžou být i nefunkční)
Knihy, časopisy

Věci do sbírky můžete nosit na náš OÚ do středy 26.2.2020. Prosíme, abyste do sbírky nosili
pouze čisté oblečení. Z kapacitních důvodů diakonie nepřijímá nábytek a velkou bílou
techniku.

►◄►◄►◄►◄

Masopust 2020

Období od Tří králů do Popeleční středy (letos do
26.2.) je tradičně obdobím masopustního veselí,
průvodů,
rejdění
masek,
zakončené
pochováváním basy na celoobecní zábavě. Dříve
z nás narozeni si pamatují tyto taškařice, kdy
průvod obcházel dům od domu v maskách, za doprovodu harmoniky a
vozembouchu vytančil každou paňmámu. Tato tradice odchodem starší generace
zanikla a udržují ji v menším měřítku pouze děti z naší základní a mateřské školy.
Možná nás kulturní komise v příštím roce mile překvapí a obnoví tuto, ke škodě
nás všech, zaniklou tradici.
☼►☼►☼►☼►☼►☼

K svátku sv. Valentýna mají Češi jakýsi ambivalentní vztah.
Tento původně evropský svátek, dnes označován neprávem za americký, někdo slaví, někdo
ignoruje.
Ať už ho slavíte, nebo ne, užijte si tento den všichni podle své nálady a uvážení.

Pro všechny nad 18 let připravila kulturní komise večer plný zábavy

„Valentýnskou ždímačku“,
Která se bude konat v sále kulturního domu 15. února od
20:00hod.
V doprovodném programu jsou připraveny soutěže pro páry,
soutěže o věcné ceny, karaoke.
Hudební doprovod zajišťuje DJ TUMA z Krnova.
Vstupné 30,-Kč.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všem občanům slavící v měsíci únoru své narozeniny a životní
jubilea co nejsrdečněji gratulujeme a přejeme mnoho dalších
spokojených let!

