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Lokalita snad dostane lepší vzhled
Obec se už po několikáté snaží nalézt vhodné řešení mnohaletých
problémů s vlastníky OKÁLů při využívání jímky a s nájemníky
hospodářských přístavků.
S vlastníky OKÁLů byl nastaven nový systém provozu jímky. Na
schůzce bylo domluveno, že provozovatelem jímky zůstane obec,
které budou jednotliví majitelé nemovitostí platit náklady na její
provoz. Platby jsou vypočítány podle skutečné spotřeby vody
odečtené z vodoměrů, koeficientu spotřeby na osobu a počtu
osob. Nový systém plateb by měl být spravedlivější. Starý
způsob byl nastaven na 100,- Kč na nemovitost bez ohledu počtu
osob a skutečné spotřeby. Měl by také zajistit, že jímka nebude
přetékat a podmáčet pozemky v okolí.
Jímka se bude vyvážet pravidelně koncem měsíce. Žádáme
majitele svých dopravních prostředků, aby je parkovali tak, aby
zůstal volný průjezd k jímce a nebudeme tedy muset zvonit na
obyvatele s žádostí o přeparkování.
Žel 50 % vlastníků nesplnilo k danému termínu to, na čem se na
schůzce s obcí 23.5. dohodli. Ve dvou případech nedošlo ani
k doručení podepsaných smluv a pět vlastníků do stanoveného
termínu neuhradilo zálohu vůbec. Proto jim byla v den vývozu,
tj. 25.6. zaslána upomínka. Do konce měsíce po opakovaných
písemných urgencích uhradilo celkem 8 vlastníků RD zálohy.
Jedna vlastnice OKÁLu potřebovala další dvě mimořádná sezení
k zodpovězení dalších otázek a upřesnění možných řešení
v budoucnu, které můžou hypoteticky nastat.
Na pronájmy hospodářských přístavků a propachty výběhů
k budovám náležícím jsou také podepsány nové smlouvy a sami
můžete konstatovat, že dochází k částečnému zlepšení vzhledu
těchto zahrádek. Jedna hospodářská budova bude v brzké době
otevřena za asistence nezávislé osoby, protože bývalý nájemce
na veřejnou vyhlášku obce vyklidit prostory nereagoval,
prostory neužívá, za budovu dosud neuhradil nájem, ani
neprojevil zájem o sepsání nové nájemní smlouvy. Prostory

budou postoupeny dalšímu žadateli – p. Evě Dobošové, která
přislíbila postupně zlikvidovat skládku, kterou vytvořila na
stávajícím pronajatém pozemku. Rodina Urbaníkova provádí
úklid prostor a narovnání hranic pozemku u první hospodářské
budovy a nezbývá než doufat, že ji pan Kotlár bude následovat a
rovněž narovná hranici pozemku tak, jak má být.
Prostředí kolem nás bude vypadat tak, jak si ho uděláme. Někdy
se musí do nás hodně šťouchnout a i tak se mine účinkem. Jiný
pro své okolí něco udělá bez zbytečných slov. Děkujeme paní
Veronice Dvořákové, která vzorně udržuje lokalitu kolem točny
u OKÁLů a břeh k nádobám na odpad. S křivonořezem jí to jde
lépe, než leckterému chlapovi.
Upozorňujeme majitelé neposečených pozemků, aby přistoupili
k jejich údržbě a napravili neutěšený stav v některých lokalitách
obce.
Obec musela zakoupit nový křovinořez, protože po 8 letech
věrné služby nám službu vypověděl stroj z Mountfieldu.
V obecních lesích se dokončuje těžba stromů napadených
kůrovcem, zlomů a vývratů. Během 1. týdne v červenci by měla
být veškerá kulatina odvezena k dalšímu zpracování.
Zaměstnanci na VPP pokračují v ošetřování vysazených ploch a
pan Malík provádí vyřezávání náletových dřevin.
Radomír Tománek,
starosta obce

Směsný komunální odpad za prvních 5 měsíců
( vyúčtování za červen nemáme ke dnešnímu dni k dispozici)

Rok
2014
Rok
2015

Vyprodukova
ný
směsnýodpad
v tunách obd.
leden - květen
28,560
28,895

Uložení
odpadu na
skládku

Likvidace
odpadu
v Kč celkem

Počet
vyvezených
popelnic

Manipulačn
í poplatek
za 1
popelnici

14 280,00

19 706,40

1495

21,26Kč

14 920,29

19 916,85

1294

29,87Kč/za
110 l
59,75Kč/
240 l

školáky s barevnými obrázkovými knížkami. Všechny ostatní děti
z mateřské i základní školy dostaly malé balíčky. Pedagogům i
nepedagogickým zaměstnankyním poděkoval kyticemi za jejich
Výdej za manipulaci leden – květenceloroční práci a všem popřál hezké, slunečné prázdniny.
celkem
Během prázdnin školní budova úplně prázdná nezůstane. Mimo
částečného provozu MŠ se v budově a na zahradě budou pohybovat
i zaměstnanci obce a provádět údržbářské práce. Něco se musí
vymalovat, něco opravit, aby za dva měsíce mohla škola zase sloužit co
31 783,70Kč
nejlépe.
39,079,90Kč

Z uvedené tabulky je zřejmý jeden důležitý údaj. I když jsme
vyprodukovali proti loňskému roku za stejné období o malinko více
odpadu, přistavovali jsme popelnice k vývozu daleko disciplinovaněji –
proti loňsku jsme za stejné období tj. 5 měsíců „ušetřili“ 201
manipulačních poplatků, které si pro letošní rok technické služby
zvýšily dost razantně.
Separovaný odpad náklady a příjmy
Svoz papíru
Svoz plastů
Svoz skla
Nájem kontejnerů
Příjem za výkup separovaného odpadu 4Q
2014 a 1Q 2015
Celkem doplatek za separaci

16 235,15
25 507,56
1 318,87
10 880,36 032,50

▲▼▲
Provoz Nízkoprahového centra, poštovní výdejny a
knihovny o prázdninách.

místní

Centrum bude pro děti otevřeno v pondělí a ve středu od 13:00 hod do
16:00 hod. ve stejných dnech a hodinách si můžete měnit i knižní tituly
v obecní knihovně.
Pro děti je připraven prázdninový program – bohatší především o
pohybové aktivity a nové soutěže.
Od 27. července do 7. srpna budou centrum, poštovní
výdejna i knihovna z důvodu čerpání dovolené
uzavřeny.

-17 909,08

▼▲▼

Další potěšitelnou zprávou pro nás je, že za odevzdaný elektroodpad za
1. čtvrtletí letošního roku obec obdržela motivační příspěvek ve výši
21 831,-Kč. Z této motivační odměny byla zakoupena nová brána a
další kus oplocení sběrného dvora. Děkujeme Vám všem, kteří se
podílíte na poctivém třídění odpadu – pomáháte nejen snižovat
náklady na odpady, ale i zlepšovat vzhled naší obce.
Vývoz směsného odpadu v červenci bude ve dnech 1., 15. a 29.7.

Školní rok 2014/2015 je minulostí
V úterý 30. června se starosta obce účastnil ukončení školního roku
2014/2015 v našem školském zařízení. Při této příležitosti děti, které
opouští naši školu, obdržely knižní dárky. Budoucí prvňáčci také
nepřišli zkrátka. O prázdninách se mohou připravit na vstup mezi

Farmářské trhy v Bruntále
Se budou konat během července ve dnech 8.7. a 22.7.

▲▼▲
Snad poslední letošní odstávka el.energie
v obci se bude týkat pouze dolního konce, a to 7.7. v čase 7:20 17:20 hod. Po nedávných zkušenostech s informacemi od ČEZ se
můžeme dočkat dalšího překvapení.

V měsíci červenci slaví své narozeniny a jubilea:
Pan Joachim Molčík
91 let
Paní Marie Ondrušová
69 let
Pan Daniel Urda
69 let
Pan František Totek
65 let
Pan Vojtěch Zezulka
64 let
Paní Věra Urbaníková
61 let
Pan Ladislav Žeravík
61 let
Pan Jiří Hoško
60 let
Pan Stanislav Urbaník 60 let

Z našich řad v měsíci červen odešel dlouholetý
občan Rudné p.Pradědem
Pan Martin Kutlák
Čest jeho památce!

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především dobré zdraví!

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
Vítáme mezi námi nového občánka
Adrianku Kozákovou,
které přejeme do života plno krásných
dnů, zdraví i hodně štěstí!
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
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