ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
Srpen 2015
Co si myslet?
Začátkem června letošního roku – přesně 3.6.2015
zástupce společnosti Hruška s.r.o. Ing. Škrabalová
ujišťovala písemně starostu obce, že i přes každoroční
ztrátovost místní prodejny nemají zájem ukončit
provozování zdejší prodejny.
V pátek 17.7. obdržela obec dopis od zmíněného
provozovatele – výpověď .
První pracovní den po obdržení písemné výpovědi
tj. v pondělí 20. 7. reagoval starosta obce a nabídl
společnosti Hruška s.r.o. možnost společného jednání a
nalezení řešení do dalšího období. Ten samý den přišla od
Ing. Škrabalové odpověď, že společností bylo rozhodnuto o
uzavření prodejny, která vykazuje každoroční ztrátu a
dosahuje trvale malý obrat a je ji líto, že nemůže dát jiné
sdělení k nabídce starosty.
A světe, resp. vesnice div se – v pondělí se od
místních prodavaček dozvídáme, že prodejna se ruší,
protože Ing. Škrabalová nemá čas čekat, než obec k dané
věci zaujme nějaké stanovisko a vyjádří se. Tuto informaci
sdělila našim děvčatům v prodejně inspektorka společnosti.
Podivnou hru hraje společnost s naší obcí. Byla tato
informace vypuštěna se záměrem: my ne – to oni? My
bychom rádi, ale vaše obec nechce… Alespoň takhle jsme si
přeložili poslední ústní informaci. Kdokoli kdo se chce
přesvědčit o pravdivosti tvrzení – je mu k dispozici veškerá
korespondence se zmíněnou společností včetně, data a
hodin odeslání i přijetí.
Nicméně teď stojí před námi nelehký úkol – zajistit

do necelých tří měsíců nového provozovatele prodejny
potravin. Je nám známo že všechny prodejny v obcích, kde
je méně než 800 žijících obyvatel jsou ztrátové. Prostory
budovy jsou předimenzované, náklady na provoz vysoké.
Obec má již ke dnešnímu dni dvě žádosti na pronájem
budovy z loňského roku. Hlavním cílem je najít nového
provozovatele. Je jedno, zda to bude PO nebo FO, která
zaručí především prodej potravin a neudělá v prostorách
hernu (i když by i takovouto aktivitu někteří místní zřejmě
přivítali), nebo podobnou aktivitu, která by možná
prosperovala ve větším městě, ale ne na vsi s tak malým
počtem obyvatel. V neposlední řadě by měl mít dotyčný
zájemce dostatek finančních prostředků na rozjezd
prodejny, protože pokud bude začínat s úvěrem tak se
nutnost jeho splácení promítne do cen zboží – jak jinak by
se dal úvěr splácet. Obec na pronájem prostor budovy č.p.
194 vyhlásí záměr na jehož základě bude ZO vybírat nového
provozovatele.
Společnost Hruška je od r. 1992 pátým nájemcem
naší prodejny. Toto střídání nikomu neprospívá a jasně
z něj vyplývá nutnost řešit budovu do budoucna více
komplexně.
Radomír Tománek, starosta obce

Z červencového dění
Poslední týden července a první měsíc v srpnu
čerpaní naši zaměstnanci VPP a dílen zaslouženou
dovolenou. Za odvedenou práci je musíme pochválit.
Jedna parta se věnovala ošetřování lesa, lesních porostů.
S politováním při zmínce o obecním lese konstatujeme, že
nějaký nenechavec nám opakovaně odcizil feromonové
lapače kůrovce. Jejich cena není právě zanedbatelná, a
proto jsme celou věc předali Policii ČR.
Druhá část zaměstnanců pomáhala s úklidem
vesnice, především se sečením a parkovými úpravami.

Obec
musela
zakoupit
novou
motorovou kosu – křovinořez, protože
jedna již po více jak 10 létech
dosloužila. Jaroslav Malík jr. prošel
odborným školením a je dobrou
oporou při údržbě vzhledu obce.
Díky zaměstnancům obce došlo
k vymalování některých prostor naší
základní školy a školní jídelny,
provedly se opravy a úpravy školní zahrady.
Z odměny za odevzdaný elektroodpad byla
vyrobena a již dovezena nová brána a další kus oplocení
sběrného dvora. Druhý týden v srpnu by se mělo začít
s výměnou této části plotu.
V době prázdnin narostla tonáž směsného odpadu.
Bližším pohledem do některých popelnic je jasné, že
převážně chatová oblast, ale i místní občané nechali úklid
svých půd a sklepů až na dobu prázdnin. Přeplněné
nádoby s otevřenou pusou nabízí kolemjdoucím pohled do
svých útrob, které obsahují zbytky linolea, koberců, větší
množství hadrů, obuvi, atd. Proto jsme se rozhodli
v příštím roce plánovat svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu až na konec července.
Závěr července s pachutí
Ve středu 30.7. byla vyvezena jímka u OKÁLů a
naše předběžné výpočty se ukazují správné, protože byla
plná a stačilo pár dnů na to, aby její obsah tekl do
okolí. V bezprostřední chvíli, kdy píšu tyto řádky
Zpravodaje, mám za sebou nepříjemnou scénu s jedním
z uživatelů jímky. Nejdříve zvýšeným hlasem tvrdil, že ví,
že za jímku zaplatili pouze 4 majitelé OKÁLů, chce vidět
faktury, platby, technickou dokumentaci, upomínky, atd.,
atd. a ode všeho chce kopie… Faktury za vývoz předkládám
okamžitě, nabízím přehled pokladních dokladů a

bankovních výpisů, k nahlédnutí, protože zálohy skutečně
zaplatilo všech 10 vlastníků. S ostatním ho odkazuji na
pana starostu v době, kdy bude přítomen, jenomže dotyčný
je nastartovaný k hádce a padni komu padni. Doslova mě
přibije k židli argumentem, že počítal počet vývozů a“fekál“
jel pouze 4x, z čehož jasně odvodil, že platili pouze 4
domácnosti. Co dotyčného zajímá ještě víc je skutečnost –
dokdy budou platit za jímku…. (Taky vás napadá okamžitě
stejná odpověď, kterou ale nemůžu na úřední půdě použít
v jadrné a lehce pochopitelné formulaci?). Dál a dál
zvýšeným hlasem hrne spoustu podobných dotazů, na
které vlastně ani nečeká odpověď, místo toho neustále
opakuje, na co všechno má nárok a co všechno není
možné a co vše je nehorázné. Oznamuje, že na OÚ
dovede dalších 10 lidí, kteří nesouhlasí s platbami a i
členka jeho rodiny byla donucena pod nátlakem smlouvu
podepsat. A proč není starosta schopen vyřídit dotace,
koneckonců jímka je obce.
Nakonec nechce vidět
doklady o zaplacení jednotlivých vlastníků OKÁLů, protože
spěchá… Rozcházíme se s pochopením jediné věci –
v listopadu bude provedeno řádné vyúčtování a případný
přeplatek bude všem vrácen a zálohy do příštího období
budou sníženy. Pokud teda bude snížena spotřeba vodného
v domácnostech. Ještě omluva, že dotyčný má blbý den
nakonec odchází docela v klidu, zatímco já mám
najednou docela blbé odpoledne.
A aby tomu nebylo konec – dostane se ke mně dotaz
další soukromé osoby samostatně stojícího rodinného
domku, zda by obec nemohla přispívat na vývoz jejich
jímky, protože je to stojí moc peněz. Asi se domnívá, že
okálistům vývozy dotuje obec z obecního rozpočtu. Ujišťuji,
že nikomu, doopravdy nikomu obec na vývoz jímek
nepřispívá.
Nevím už, jak vysvětlit jednou pro vždy vcelku
jednoduchou záležitost: Nic není zadarmo. Něco potřebuji
– musím si to koupit, potřebuji, nebo využívám službu –
musím si ji zaplatit.
Dokdy? No, pokud ji budu
potřebovat, tak třeba do konce svých dnů. A kdyby se měl
platit 1 fekální vůz na 1 OKÁl tak by měsíční záloha činila i

pro dotyčného rozčileného 1600,-Kč. Vyřešit domovní
čističky odpadních vod k uvedeným řadovým domkům
není věc jednoduchá.
Při této příležitosti máme opakovanou – teď již
adresně veřejnou výzvu pro rodinu Júliuse Kolimára :
Žádáme Vás opakovaně, NEPARKUJTE poslední týden v
měsíci na příjezdovém prostoru k jímce. Fekální vůz není
Fiat 600, a pokud dojde k poškození Vašeho vozu, bude to
následek Vaší ignorace našich proseb. Děkujeme za
pochopení. A navíc na Vás nemusíme zvonit a budit Vás
po noční a Vy nemusíte pronášet průpovídky o zadní části
těla na naši adresu, které ve skutečnosti ale patří vaší
zapomnětlivosti.
Tož takové jsou radosti z našeho malého katastru. A ti co
říkají, že náš Zpravodaj je o ho…ě, tak ti tentokrát mají
skutečně pravdu.
Hanáková V.
Tak toto my nemáme!
V poslední době se televizní zprávy častěji zaměřují na
konstatování, kolik které město eviduje dluhů za neplacení
svozu odpadu. Rudná může s klidem prohlásit: všichni
máme uhrazeno! Děkujeme Vám všem a těch pár
opozdilců, kteří neuhradili poplatky včas do 31.3. se snad
do budoucna polepší a celá vesnice tak může být naprosto
vzorná.
Povinnost přihlásit psa
Během posledních měsíců přibylo do naší obce několik
nových pejsků. Novým majitelům připomínáme povinnost
přihlásit pejska, který dosáhl věku tří měsíců.
Ženy pro děti
Na hřišti za OÚ se dne uskutečnila akce pro děti, kterou
zaštiťoval místní spolek žen. Večer byl věnován dospělým.
Akce se i přes poměrně malou účast vydařila a nezkazila ji
ani malá dešťová přeháňka. Ženy jedou dál a na konec

prázdnin již s předstihem připravují pro děti další akci.
Okurková sezona nepořádku
I takhle by se dala s klidem označit doba prázdnin našich
dětí školou povinných.
Z míry nepořádku na našich hřištích a kolem laviček v
parku lze usuzovat, že si děti a mládež prázdniny užívají
doslova plným douškem a dobu odpočinku pojali skutečně
jako období naprostého nicnedělání. Včetně odhazování
odpadků na místě, na kterém právě sedí, popřípadě stojí.
Chodník od místní prodejny je rovněž příležitostně
lemován obaly od nanuků a trasa z Hospody na zastávce
směrem k činžákům
pro změnu
červenými obaly
z lízátek Chupa Chups. Ale abychom byli objektivní i
někteří ti, co již dlouho vlastní občanku se chovají stejným
způsobem. Jen posévají obecní plochy jiným druhem
odpadu, než jsou obaly od sladkostí. Jak si kdo ustele –
tak si taky lehne? Jenomže kdo se má dívat na nepořádek
kolem, že? Nezbývá než po líných lajdácích denně uklízet,
co jim z rukou upadlo. Výše uvedené řádky by si měly vzít
k srdci především maminky. Ony jsou tím nejdůležitějším
výchovným prvkem pro své děti. Protože ono přísloví o
ustlání a následném uléhání by je mohlo dostihnout někdy
v budoucnu, až budou odkázány na případnou péči těch,
které vychovaly.

V měsíci srpen slaví své narozeniny a
jubilea:
Pan František Kotlár
69 let
Paní Jolana Kubíková
66 let
Pan Ján Kubík
65 let
Paní Ludmila Drabinová
64 let
Paní Zdena Dimiděnková
64 let
Paní Vlasta Kotlárová
64 let
Pan Zdeněk Molík
63 let
Paní Milena Maňásková
60 let
Pan Ludvík Strápek
60 let
Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především
dobré zdraví!

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►
V červenci se paní Martině Urbaníkové a panu
Jakubovi Remešovi
narodil syn

Jindřišek
kterému přejeme do života
mnoho krásných dnů,
zdraví i hodně štěstí!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

V červenci po dlouhé nemoci naše
řady navždy opustil

pan Miroslav
Zemančík
Čest jeho památce!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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