ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
Duben 2015

Příjemné prožití svátků jara všem
našim občanům a jejich rodinám přeje
zastupitelstvo obce

Březen svým počasím umožnil začátek prací při údržbě
vzhledu obce. Započalo se s prořezávkou porostů v dolní
části obce, kde se jednalo převážně o vrby a vrbový porost
různého stáří. Pálení porostů znamenalo pro některé naše
občany krátkodobou nepříjemnost v podobě dýmu, než se
oheň rozhořel, ale věříme ve vaše pochopení. Někomu se
vyklizený porost nelíbí, protože si libuje v zarostlých
zahradních plochách, ale vše je věc názoru.
V dolní části obce byl geometrem vytyčen prostor pro
zamýšlenou vodní plochu, kterou získá obec do vlastnictví
směnou, nebo koupí od firmy JANTAR.
Byla provedena prohlídka lesa, zakoupeny a instalovány
feromonové lapače kůrovce, díky kterému je v nejbližší

době nutné vykácet cca 15m₃ napadené kulatiny.
Se Správou a údržbou silnic Bruntál jedná obec ohledně
vyčištění příkop v dolní části obce od křižovatky až po
označení území Podlesí. Nezbývá než doufat, že tentokráte
nebudeme na vyčištění čekat 2 roky od prvního příslibu .
V pátek 20.3. se sešlo zastupitelstvo obce na neoficiální
schůzce, aby posoudilo stav některých lokalit přímo
v terénu.
Pod drobnohledem se ocitly zejména
„hospodářské“ přístavky pod panelákem, ale i některé
zahrady v majetku obce užívané našimi občany na základě
smluvních vztahů. Stav budov se nedá označit
nijak jinak, než jako katastrofální. Střechy bez hřebenáčů,
popraskané, podmáčené, pádem hrozící části zdí, ucpaná
původní kanalizace.
A jako bonus
všudypřítomný
nepořádek ve výbězích. Čest výjimkám! No a teď – babo
raď. Jeden problém vystřídal další a těžko lze hodnotit,
který
je
menší.
Jímka
náležící
k OKÁLům.
Jednostokorunová měsíční záloha na 1 OKÁL řeší máloco,
ale rozhodně ne pravidelně potřebný vývoz zamezující
jejímu přetékání. Navíc ani těch symbolických 100,-Kč
nehradí všichni vlastníci. Zde problém nemusel nastat,
kdyby majitelé hradili zálohy podle stavu vodoměrů. Kdo
si nechává u svého rodinného domu vyvážet pravidelně
jímku ví, že vývoz za 1 200,-Kč ročně by nic nevyřešil.
Radomír Tománek starosta obce

Přivítání jara
I když to venku v tento moment vypadá spíše na Vánoce
děti v Nízkoprahovém centru v pondělí 30.3. přivítaly jaro.
Deštivé počasí nezkazilo ani náladu, ani chuť ke zdobení
břízy. Z odpoledního programu si děti odnesly velikonoční
sladkosti.
Letos se naše děti opět zúčastnily „Velikonočního zámku“
v Bruntále. Za svou nápaditou tematickou výzdobu si
odnesly Čestnou cenu.

Poslední den dubna je pro všechny
děti a občany připraven

SLET ČARODĚJNIC A
ČARODĚJŮ
spojený se

stavěním májky.
Začínáme 30.4. v 15:00hod tradičně na
hřišti za OÚ. Hry pro děti a občerstvení
bude připraveno, dobrá nálada přijde
sama.

V měsíci duben slaví své narozeniny a jubilea:
Pan Václav Větrovec

81 let

Pan Ján Urbaník

74 let

Pan Antonín Heincl

73 let

Pan František Parcej

72 let

Paní Rozália Šurabová

70 let

Paní Margita Urbaníková

69 let

Paní Olga Foltisová

68 let

Pan Ing. Ladislav Svršek

67 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší, především dobré zdraví!

Zápis dětí do mateřské školy
Starosta obce upozorňuje rodiče na zápis dětí do zdejší
mateřské školy, který bude probíhat dne 20.5.2015.
Bližší informace najdete na
www.skolarudnapodpradedem.cz
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bude ve čtvrtek 21.května. Můžete si promyslet, co chcete letos
zlikvidovat a pomalu začít nepotřebné věci hromadit.

