Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
Říjen

2019

Zářijové ohlédnutí
Jak většina z vás zaznamenala oprava střechy věže místního kostela se blíží do finále. Na věži se dnes
blýská krásně vycíděná báň a restaurovaný původní kříž. Do báně byly uloženy dvě časové schránky
z mědi. Jedna schránka obsahuje dokumenty a memorabilie z r. 1890 nalezené při otevření báně a do
druhé byl vložen dokument popisující novodobou historii obce, jeden výtisk místního Zpravodaje a
současně platné mince. S opravou střechy dochází k výměně ciferníku věžních hodin. Ciferník i ručičky
dostávají původní podobu. Celková oprava věžních hodin bude stát 60tis.Kč. Veřejná sbírka vynesla
na tuto opravu celkem 45tis. korun, obec přispěla ze svého rozpočtu chybějící částkou 15tisíc Kč.
Nezbývá než popřát nám všem, aby hodiny začaly odbíjet novou éru porozumění, solidarity a
pospolitosti našich občanů.
V místní hospodě „U Dejva“ došlo poslední týden září k výměně všech oken. Výměnu hradila obec ze
svého rozpočtu a za 10 velkých, 4 ks malých oken a plastové dveře zaplatila částku 158 485,-Kč včetně
DPH. Součástí dodávky byla demontáž a montáž oken i dveří, zednické práce, dodávka vnitřních a
venkovních parapetů a likvidace odpadů.
Z iniciativy nájemce p. Babčáka došlo k rekonstrukci prostor kuchyňského koutu a skladů. Hospoda
tak nabídne svým hostům posezení v příjemném a důstojném prostředí.
Na svém zasedání dne 9.9.2019 byl zastupitelstvem schválen prodej obecního traktoru s vlečkou za
cenu 257 200,-Kč a traktor má dnes nového majitele.
V jednom z dalších bodů zasedání byla schválena rozpočtová změna, která reaguje na aktuální potřeby
obce. Jedna ze změn rozpočtu se týká zvýšených nákladů na separovaný a velkoobjemový odpad. Za
poslední období narůstá množství velkoobjemového odpadu. Od začátku letošního roku se kontejner
s tímto druhem odpadu vyvážel již 5x a obec za něj zaplatila více jak 22 tisíc korun.
Poslední zasedání zastupitelstva naší obce proběhlo netradičně v neděli 29.9. Za nejdůležitější bod
jednání považujeme schválení nové obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitostí na r. 2020. Současně
zastupitelstvo uložilo finančnímu výboru vypracování nové obecně závazné vyhlášky o odpadech, která
vejde v platnost od 1. ledna 2020.
Schválen byl i příspěvek Charitě sv. Martina, která pomáhá starším občanům v naší obci ve výši 15
tis.Kč.
Koncem měsíce srpna auditoři krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedli kontrolu
hospodaření naší obce za měsíce leden až srpen 2019. Kontrola se týkala dodržování legislativy ve

všech rozhodnutích samosprávy, správy veřejných financí a správnosti čerpání dotací. Zprávu auditorů
obdržela obec začátkem měsíce září. Zpráva je k nahlédnutí každému případnému zájemci v kanceláři
OÚ.
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Ukončení prázdnin v Kulturním domě
První zářijový víkend jsme se již tradičně společně rozloučili
s prázdninami. Předpověď počasí nás tentokrát přesunula do
Kulturního domu, což každý uvítal, protože opravdu celá
sobota nám propršela.
Tentokrát jsme si pozvali na pomoc agenturu RC-modely ze Starého Města, kteří se věnovali dětem
celé odpoledne – připravena byla dráha přes půl sálu, na pódiu umístili další pro menší modely a aby
toho nebylo málo – ještě zde byla i airsoftová střelnice. V předsálí jsme dětem připravili další zábavný
program. U barevného terče měly děti připravené odměny, na památku si mohli odnést vlastnoručně
vybarvený odlitek, znalosti si prověřili ve vědomostní soutěži a pro všechny tu byla hra
s pingpongovými míčky.
Občerstvení si vzal na starost p. Dang z prodejny Denisa, o makrely se postaral Spolek, moučníky a
jiné domácí mlsky zajistili pro děti zdarma pořadatelky, bar jsme svěřili nejzkušenějšímu – p. Babčákovi
z místní Hospůdky u Dejva.
P. Kolařík z agentury RC-modely pro děti zajistil i soutěžní disciplíny v jízdě i couvání s modely. Vítězi
se stali Matěj Malík a Šimon Řezníček. Ve střelbě pak překvapivě uspěla děvčata – Kačka a Bára
Strápkovy.
Myslím, že to bylo pro všechny zúčastněné super strávené odpoledne bez sociálních sítí, PC her….
Děti se bavili celé odpoledne, dospělí si nakonec taky zasoutěžili – a opravdu VŠICHNI, co tam byli a
celý den jsme neplánovaně zakončili diskotékou pro děti, která se protáhla v taneční zábavu pro
dospělé.
Tradiční poděkování patří všem, kteří svůj čas, energii a nápady věnovali této akci – moc si toho
vážíme. Spolek Aktivní Rudná děkuje p. Dangovi, který nám věnoval výdělek z občerstvení. Děkujeme
za spolupráci všem z Hospůdky u Dejva, p. Tománkové z Obecního úřadu, Terce Řezníčkové musím
poděkovat za Vědomostní soutěž.
Na závěr bych vás všechny chtěla pozvat na další akce pořádané místními nadšenci! Pojďme se zase
bavit u dobrého jídla, pití, hudby – zapomeňme na chvíli na starosti všedních dnů!
Za Spolek Aktivní Rudná Lucie Drabinová

Spolek Aktivní Rudná pořádá v sobotu 5.10.2019

DRAKIÁDU
Sraz je ve 14:00hod na dětském hřišti, ceny pro nej letce a občerstvení pro všechny je zajištěno!

Mezinárodní den seniorů
Stárnutí je celoživotní biologický proces, který je neodvratný
a na jehož konci je nevyhnutelný prvek života - stáří.
První den měsíce října je mezinárodní Den seniorů. Tento
den je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na
to, že bychom si měli více než kdy jindy uvědomit s čím se
musí potýkat senioři.
Všem našim seniorům proto k jejich svátku přejeme dobré zdraví, protože to je prvním
předpokladem k možnosti užívat si zasloužený důchod aktivně a smysluplně. Popřejme jim
láskyplnou péči a pochopení rodiny, blízkých do dalších dlouhých let.
Senioři si naši úctu zaslouží. r seniorů
Mše
●●●●●●●●

Mše svatá za zemřelé a žehnání hrobů
v Rudné pod Pradědem
3. listopadu 2019

Mše svatá v 11:15 v kostele sv. Jana Křtitele
poté požehnání hrobů na hřbitově
++++++++
Římskokatolická farnost Rudná pod Pradědem, M.Morávka 31,
rkf.rudnapodpradedem@doo.cz, 554 273 110, www.farnost-malamoravka.cz

Společenská rubrika:

Všem občanům, kteří se narodili v měsíci říjnu přejeme
touto cestou do dalších let pevné zdraví a dny plné
spokojenosti a pohody!

V září jsme se navždy rozloučili
s paní Veronikou Oravcovou,
která opustila naše řady ve věku 86ti let.

10. září si rodina, přátelé a známí připomenuli nedožité 71. narozeniny

p. Michala Daniho.
Čest jejich památce!
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