ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
Leden 2015

Dovolte mi tedy, abych Vám všem v roce 2015 popřál hodně zdraví,
protože od něj se odvíjí vše ostatní. Peníze jsou důležité, ale zdraví si
za ně nekoupíte. Naopak zdravý člověk dokáže vydělat peníze a ty mu
umožní splnit si mnohá přání. Co se ještě nedá koupit, to je dobrý
kamarád a přítel. Važme si jich, protože jen ten dobrý kamarád při nás
bude stát v dobrém i zlém.
HODNĚ ZDRAVÍ A PŘÁTEL V ROCE 2015
Radomír Tománek starosta obce

Opět jsme na začátku
Rozloučili jsme se s rokem 2014 a začali ukrajovat první dny z roku
2015. S končícím rokem jsme se společně rozloučili tradičně
s Mikulášem na mikulášské nadílce. Než byly rozdány balíčky
s dobrotami, tak nám společnost dělali čerti, andělé, kouzelník a
odvážnější si nechali pomalovat obličej.
Čertovsko-andělskou show v podání umělecké agentury CHABI uváděl
popletený a hodně upovídaný čert. Když už se vypovídal, tak předal
slovo Mikuláši, který rozdával balíčky dětem. Děkujeme všem, kteří
aktivně přiložili ruku k dílu – paní Anna Urbaníková, paní Věra
Sivanincová, nebo pomohli sponzorským darem – panové Michal Šíno
a Jiří Antoš a pomohli s přípravou. Paní Eva Dobošová upekla něco pro
mlsné jazýčky
Dalším, již tradičním setkáním v předvánočním čase byl jarmark, který
pro nás připravili žáci a učitelé z naší školy a školky s rodiči. Společně
vyrobili bohaté a chutné občerstvení. V kulturním programu jsme
nahlédli do dějin vzniku našeho státu a obce a mohli ocenit hudební a
taneční vystoupení.
Na závěr setkání jsme si zakoupili drobné výrobky a dobroty
ke zpříjemnění vánoční doby. Na druhý vánoční svátek jsme se mohli
zaposlouchat do příjemných tonů adventního koncertu v našem kostele.
Po svátečních vánočních dnech jsme přivítali první den roku
2015. Navzájem si přejeme všechno možné i nemožné. Mezi nejčastější
přání patří štěstí, zdraví, láska, peníze, úspěch. Kdybych si měl vybrat
jen jedno přání, tak bez váhání budu všem přát zdraví. Je to tak
obyčejná věc, že si ji ani neuvědomujeme. Když ale o ně přijdeme sami,
nebo naši blízcí, rázem je všechno jinak. I ty nejzákladnější věci jsou
najednou těžší. Věci samozřejmé najednou nejdou, nezvládáme,
musíme přehodnotit svoje plány, vzdát se snů.

Poplatky v roce 2015
Poplatek za odpad
Jediným poplatkem, který je změněn, je poplatek za domovní odpad.
Poplatek za osobu činí 250,- Kč na rok a je potřeba ho uhradit
jednorázově do 31.3.2015. Poplatek za odpad u podnikatelských
subjektů činí 1 200,- Kč/rok.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby umístěné v ústavech sociální péče,
nebo v domovech s pečovatelskou službou, poplatníci, kteří žijí
v zahraničí po dobu delší než 1 rok, osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody a vazby.
Poplatek ze psů
Činí 80,-Kč za prvního psa, 120,- Kč za každého dalšího psa téhož
držitele. Za psa, kterého držitel je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem,
anebo poživatel sirotčího důchodu je sazba 50,- Kč a za druhého a
každého dalšího psa 75,- Kč.
Poplatek za užívání pozemků
Je hrazen do 31.3. 2015 ve výši smluvně uzavřené.
Poplatek za užívání hospodářských přístavků
Platby za nájem hospodářských budov bude obec vybírat až po uzavření
smlouvy o nájmu pozemků k budovám náležícím se SPÚ. Platby za
pozemek i budovu budou nájemníci hradit pouze obci, která dá parcely
uživatelům do podnájmu. Pravděpodobný termín uzavření smlouvy se
SPÚ bude podle vyjádření p. Menšíkové kolem začátku druhého
čtvrtletí.
U ubytovacích a rekreačních poplatků nedošlo k žádné změně.
Poplatky lze uhradit na účet obce č. 184 404 2379/0800 s uvedením
jména plátce.

Malé upozornění
Stav některých pozemků a hospodářských budov po panelákem
není žádným tajemstvím. Jednotlivé pozemky jsou vizitkou uživatelů.
Žel ve většině případů hodně, hodně špatnou vizitkou. Hospodářský
dvůr může mít své kouzlo. Ale určitě by to nemělo být „kouzlo“
padajících králíkáren, třesoucích se psích bud, kup shnilého sena, hejno
starých hrnců, nesourodé haldy různých kýblů, kyblíčků, latí, desek a
všeobecného nepořádku. A přimyslíme-li si nevábné ploty, hlodavce a
v letních měsících zápach máme obraz „hospodaření“ některých lidí
hotový.
Již několik let se snažíme některé naše občany motivovat k udržení
pořádku v této lokalitě. Zbytečně. Navíc nám některý „hospodář“ začal
rozšiřovat nepořádek směrem k potoku, kam vyváží hnůj.
S uzavíráním nových podnájemních smluv na tyto pozemky
budeme nuceni přehodnotit „hospodaření“ nepořádných nájemníků a
dobře uvážit, zda jim ponecháme nadále prostor pro vytváření
nevábného vzhledu obce. Je potřeba si uvědomit, že hospodářský dvůr
není kupa hnoje, Proto vyzýváme ty, kterých se řádky o nepořádku
týkají, aby si postupně během jarních měsíců sjednali nápravu a
proměnili vzhled pronajatých pozemků.
Tak přejeme dobré drobné hospodářské výsledky na hezky
upravených dvorcích!
Vánoční stromky
které letos splnily své poslání v činžovních domech a paneláku,
odkládejte před prostor kotelny, odkud budou našimi zaměstnanci
odklízeny.
Svoz odpadu
bude probíhat v následující středy: 14. a 28. ledna.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Srdečně děkuje našim občanům za přízeň, kterou projevili v roce 2014
i v letech minulých. Z dopisu vybíráme:
„Nesmírně si vážíme, že jste i přes pracovní vytíženost našli čas na
zorganizování sbírky a pomohli nám v naší činnosti. Děkujeme Vám za
angažovanost, kterou jste projevili v dobrovolné činnosti pro naší organizaci.
Děkujeme Vám za angažovanost, kterou jste projevili v dobrovolné činnosti
pro naši organizaci. Bez Vás bychom nemohli vykonávat naše poslání.
Děkujeme občanům za jejich štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi. Je
obdivuhodné, že vyvinuli tolik úsilí, aby nezištně podpořili vyhlášené akce.
Dovolujeme si proto apelovat na Vaši solidaritu a požádat Vás o pořádání
sbírek použitého textilu i v letech příštích.
Pevně věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2015. Těšíme se na spolupráci
v dalších letech. Do nového roku Vám přejeme mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Se srdečným pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík, předseda družstva.

Ke dni vydání Zpravodaje nám nebyl známý výsledek Tříkrálové sbírky
za naši obec. Informaci přineseme v následujícím vydání.

V lednu oslavují své narozeniny :
Paní Oravcová Verona

82 let

Paní Dvořáková Veronika

75 let

Paní Urdová Anna

65 let

Paní Maňásková Anežka

61 let

Čiré sklo?
Rodinu, která vyhazuje řádově desítky půl litrových a litrových
lahví od vodky do zeleného kontejneru u kulturního domu žádáme, aby
její příslušníci strkali prázdné láhve do bílého kontejneru! Děkujeme!
PS.: z hospody uvedené lahve nepocházejí. Jinak by se p.
Urbaník vozil dávno přinejmenším v BMW Active Hybrid 7.

Všem přejeme do dalších let především hodně zdraví!
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