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Transfuzní stanice v Bruntále děkuje občanům Rudná
pod Pradědem za pomoc při darování krve.
Darovaná krev a krevní plazma zachraňuje denně zdraví i životy
obyvatel okolo nás, a to během operací, při závažných úrazech či
onemocněních. „Ráda bych proto za tento lidsky solidární přístup
poděkovala všem dárcům z Vaší obce. Velice si jejich snahy pomoci
lidem v krizových situacích vážíme“ děkuje vedoucí sestra
Transfuzní služby v Bruntále Romana Hnilicová s tím, že mezi
výjimečné a aktivní dárce patří:
*Jan Baláš, Roman Mašlík – držitelé bronzové plakety profesora
MUDr. Jana Janského za 10 bezplatných odběrů
* Jaroslav Kutil držitel stříbrné plakety prof. MUDr. Jana Janského
za 20 bezpříspěvkových odběrů
* Martina Urbaníková, Josef Urbaník držitelé zlaté plakety prof.
MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů.

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 -60 let, musí
být občany ČR a musí jít o zdravé osoby s platným zdravotním
průkazem.
Každý dárce krve a plazmy na Transfuzní službě v Bruntále má
nárok na celou řadu výhod. Kromě studijního a pracovního volna
s náhradou mzdy dárce získá lékařské vyšetření, proplacené jízdné,
vitamíny od své zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze
základu daně z příjmu a to za každý odběr 2 000Kč.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle
724 612 667, 554 700 660, nebo emailem na adr.
evidence.bruntal@tsl.agel.cz. Další informace
k darování naleznete na webu transfuzní služby
na adrese transfuznisluzba.agel.cz a na facebooku
www.facebook.com/transfuznisluzba
Toto poděkování otiskujeme s hrdostí na vyjmenované
dárce a věříme, že se k nim přidají i ti z nás, kteří
mohou krev, nebo plazmu darovat.

Výsledek Tříkrálové sbírky
Za naši obec letos dosáhl částky 8 113,-Kč. Charita děkuje všem, kterým
není lhostejný osud méně šťastných lidí nejenom v naší vlasti, ale i
v zemích celého světa.

Odpovědi na některé časté dotazy a krátké postřehy
z naší obce
Proč nepůjčuje obec při zapůjčení sálu KD tzv. kombo?
Zmíněné zařízení sloužící k hlasité reprodukci hudby stálo při zakoupení
(již používaného) celkem 8 000,-Kč. Opakovaně se stávalo, že po
soukromých oslavách bylo nefunkční a posléze nastávalo „handrkování“
zda bylo nebo nebylo pokažené již při předávání. Kombo využíváme při
akcích pořádaných obcí, a proto jsme se rozhodli si jej “šetřit“.
Záloha na škody, co to je?
Zůstaneme i v této stati v prostorách KD. Celkem běžně se stane, že se
nádobí zapůjčené pro soukromé akce rozbije, případně něco poškodí či
zničí. Dosud se vždy jednalo o celkem přiměřené škody, které byly občany
pořádající soukromé oslavy zaplaceny v hotovosti. Koncem loňského roku
se zde konala rovněž soukromá akce a škody po této „oslavě“ dosáhly
částku ke 4 tis.Kč. Klidně můžeme počínání oslavenců nazvat
vandalizmem. Rozlámané stoly, zlomené držáky na papírové ručníky a
stěny oházené štrůdlem se jinak ani nazvat nedají. Navíc jsme se rozhodli
na soukromé akce nepůjčovat kuchyňské utěrky. Musela bych být
Shakespaerem, Leonardem da Vinci a provozovatelem fekálních služeb
v jedné osobě, abych dovedla popsat stav v jakém jsou obci vráceny.
Proto obec v letošním roce přistoupila na vybírání zálohy pro
soukromě pořádané akce ve výši 3 000,-Kč, která je samozřejmě
vratná, pokud se bude slavit „kulturně“.
PROSÍM VŠECHNY SLUŠNÉ OBČANY, ABY SI INFORMACE
SHORA NEBRALI OSOBNĚ, PROTOŽE JICH SE NIC
Z UVEDENÉHO NETÝKÁ!
Proč vylévají ženy z č.p. 162 (nebo možná i dalších činžovních domů)
vodu na přístupový chodník?
Voda v době mrazu na chodníku zamrzá, tudíž klouže, hrozí riziko pádu, a

proč to někdo dělá, netuším. Možná v hodině fyziky nedávali dotyční
pozor a neví nic o skupenstvích vody. Nebo chybí obyčejný selský rozum?
Nebo že by schválnost? To snad ne! Takže příště, až umyjete schodiště,
prosíme vodu mimo chodník.
Kdy se můžeme hlásit do zaměstnání na tzv VPP?
Prosíme všechny zájemce, aby vyčkali na náš oznam v některých z dalších
Zpravodajů. Bude oznámen termín, od kterého se můžete na obec hlásit,
následovat bude, jako vždy v posledním období, schůzka se všemi zájemci,
kde se dozvíte vše. Od kdy – do kdy, kolik, za kolik, atd.
Vašeho zájmu o práci si velmi ceníme, letos máme v plánu opět
pokračovat v lesních pracích, ale i kultivovat vzhled vesnice poměrně
razantním způsobem. Toto bude vyžadovat poměrně dobrou fyzickou
kondici a samozřejmě dobrou pracovní morálku.
Co budete dělat s těmi, co nám odpad netřídí?
Obyvatelé činžovních domů a paneláku upozornili obec na skutečnost, že
ne všichni obyvatelé nájemních domů třídí odpadky. Zvýšená tonáž
směsného odpadu se týká nás všech. Protože za dobrou morálku si
kolektivně naši občané snížili poplatky za odpad na roční náklady 250,-Kč
na 1 osobu. A udržet si výši této platby do budoucna je zájmem nás všech.
Technické služby obci zvýšili poplatek za výsyp každé nádoby na téměř
30,-Kč u každého svozu – pochopitelně, chtějí mít ze své činnosti
vykázaný zisk. Ale proč zrovna v naší obci, že? Proto je potřeba odpad
třídit, aby se nemusely nádoby vysypávat pokaždé, když přijede kuka vůz.
Ve středu 27.1. jsme se byli společně s p. Malíkem a Kobylkou
přesvědčit, jak to s popelnicemi v této lokalitě vypadá. Šok nás čekal už
z dálky – nepořádek kolem jedné z popelnic byl roztahaný kočkami a
rozevlátý větrem ve značné vzdálenosti. Identifikací očíslovaných popelnic
jsme zjistili, že třídění odpadu ignorují zcela rodina Žigova, Hnědkových,
paní Čopové a značené rezervy vykazuje i rodina Josefa Kolimára. Člen
rodiny Lešniowských zjednal nápravu přímo na místě, kdy vytahal po
upozornění z popelnice pytel podestýlky z králíčka.
Proto žádáme

jmenované a i případné další „netřídivce“, aby nebyli pohodlní odpadky
házet tam, kam skutečně patří. Pro lepší orientaci jsme nechali natisknout
jmenovky na jednotlivé nádoby. Koneckonců i popelnice něco vypovídá
o jejich uživatelích. Nádoby budou jmenovitě označeny ihned po dodání
jmenovek.
Svoz elektroodpadu
Na měsíc únor plánujeme objednat svoz elektroodpadu. Proto všechny,
kteří mají ještě ve svých sklepních, kůlních a jiných „depozitech“ ledničky,
pračky, mikrovlnky, TV, vysavače a další i drobný elektroodpad, aby tento
neprodleně dovezli na sběrný dvůr.
Do kdy je potřeba zaplatit poplatky?
Od r. 1992 je nutné poplatky za odpady, psy, nájmy pozemků uhradit
každoročně do 31. března.
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE REKREAČNÍCH NEMOVITOSTÍ:
Obec neposílá složenky již několik let, protože zákon o daních a poplatcích
zcela jasně stanoví povinnost úhrady. Číslo účtu je na webových stránkách
obce.
Cena pro RD je rovněž 250,-Kč pro ubytovatele a podnikatele 1 200,-Kč
ročně.

Nízkoprahové centrum
Bude v době od 9. do 13. února uzavřeno. Prostory budou v tuto
dobu využívat děti z Pionýrské skupiny Kopeček z Olomouce, které
zde stráví jarní prázdniny.
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Svaz žen Vás srdečně zve na

Valentýnskou zábavu,
která bude 13.2.2015 , a to nejen pro páry.
Začátek ve 20:00hod
K občerstvení jsou nabízeny :, jednohubky,
chlebíčky

Vstupné 30,-Kč hraje DJ
Bortl

V únoru oslaví své narozeniny naši
spoluobčané:
Paní Marie Halabalová

75let

Pan Antonín Svoboda

70 let

Pan Josef Molík

67 let

Pan Miroslav Farkaš

64let

Pan Ota Plášek

62 let

Paní Jitka Kubínová

62 let

Všem oslavencům ze srdce přejeme vše dobré,
zdraví, pohodu a kus štěstí do dalších let!

♥♥♥♥♥♥♥
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