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K úvodu…
Teplé letní měsíce jsou za námi a podzimní počasí nám prozatím
pořád dopřává prostor pro vykonávání potřebných prací v obci.
Celý měsíc naši zaměstnanci VPP provádějí střídavě nátěry
stromků v lesích obce proti okusu zvěří a úklid spadaného listí na
veřejných prostranstvích. Především v předdušičkovém období
jsme se snažili udržet urnový háj bez pokrývky listí, což obnášelo
jeho každodenní úklid.
Autobusová zastávka u místní hospody byla opakovaně
vymalována a její čisté zdi budou jistě pro mnohé nezletilce
lákadlem k novému zveřejňování pubertálních názorů a vzkazů.
Byli bychom rádi, kdyby si své vzkazy vyřizovali raději
modernějším způsobem – např. prostřednictvím soc.sítí.
Nový nájemce prodejny vyšel vstříc požadavku obce a otevřel
prostory prodejny v rekordně krátkém čase, ačkoli měl v úmyslu
otevřít prodejnu až zcela plně vybavenou, což by představovalo
delší uzavření obchodu. Zboží se postupně doplňuje, probíhá
jednání s novými dodavateli uzenin a dalšího sortimentu, a tak
doufáme, že vše povede ke spokojenosti zákazníků. Česká
povaha je bohužel pověstná svou věčnou nespokojeností,
neustálým připomínkováním a především vymýšlením ideálních
řešení. A tato povahová vlastnost se projevuje i v těchto dnech
ze strany některých občanů. Netrpělivě chtějí všechno a ihned,
to se jim nelíbí, to je drahé, proč se dala prodejna tomu a ne
onomu. Věřte, že rozhodnout o tak závažné záležitosti nebylo
lehké a hlavním kritériem při rozhodování byly především
ekonomické ukazatele zájemců, jejich praxe z oboru a reference
z jejich dosavadního působení. Mějme proto trochu strpení i
pochopení pro nového nájemce a dopřejme mu něco času na
plný rozjezd prodejny.
Poslední týden měsíce zasedalo zastupitelstvo obce, na kterém
se projednávala rozpočtová změna č. 4. za r. 2015. Jednalo se

především o přesunutí finančních prostředků tam, kde jsou
momentálně potřeba. Obec hospodaří k tomuto měsíci s mírným
přebytkem a finance se šetří především na realizaci plánovaných
aktivit v následujícím roce.
Aktuálně se provádějí opravy a instalace jednoho osvětlení
v lokalitě Nová Rudná a svépomocí zde dochází i k provizorní
vyspravení komunikace přes chatovou oblast.
V říjnu zastupitelstvo rozhodlo odprodat z majetku obce celkem 4
pozemky, z toho dva v k.ú. Podlesí pod Pradědem a dva v k.ú.
Stará Rudná. Z toho jeden pro výstavbu rodinného domu.
Navštívili nás i pracovníci kontrolního úřadu z Ostravy, kteří
provedli kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky spojenými
s vytvářením veřejně-prospěšných prací. Kontrola neshledala
žádná pochybení. Další kontrola nás čeká 30.11., tentokráte ze
strany Krajského úřadu MsK. Jedná se o audit hospodaření za
období 1. -10.2015.
Nová účetní naší obce p. Nečasová úspěšně absolvovala
zkoušky odborné způsobilosti v Benešově u Prahy a tím se stala
plně kvalifikovanou pro výkon svého zaměstnání na obci.
Do poloviny listopadu finanční výbor připraví návrh rozpočtu obce
na r. 2016. Při jeho sestavovaní nepočítá zastupitelstvo
s navyšování daní z nemovitostí, ani s navyšováním poplatků.
Vše zůstává na úrovni letošního roku. Rozpočet bude opět
sestavovaný tak, abychom měli zajištěný běžný chod obce,
finance na případné havarijní stavy obecního majetku a
plánované investiční i neinvestiční akce.

Radomír Tománek, starosta obce

I. ročník gulášových hodů.
Málokteré jídlo u nás
je tak rozšířené jako
právě
původně
maďarské
jídlo
“guyla“, což je starší
výraz
pro
stádo
hovězího dobytka.
Originální
nositel
tohoto označení je
vlastně
řídká,
nezahušťovaná
masová
polévka

s bramborem na paprikovém základě.
Spolek místních žen nás 20. listopadu rozmazlí hned několika
variacemi na gulášovou notu. Těšit se můžete velkému výběru
tohoto tradičního pokrmu – zvěřinový, hovězí, mexický,
bramborový, segedínský, atd. Jedna porce bude stát 45,- Kč a
bez pivečka se samozřejmě neobejdeme. Začíná se v kulturním
domě v pravé poledne.

Těší se na Vás zdejší ženy!

Mikuláš přijede letos brzy!
Jelikož má Mikuláš i letos před Vánoci mnoho
práce, k nám do obce zavítá již

29.11.2015.
Rodiče, kteří chtějí přispět sponzorsky
Mikuláši na balíčky pro své děti, můžou tak
učinit buď u paní Anny Urbaníkové na
č.p. 164 ( panelák) nebo přímo na obecním úřadě.
Příspěvek na 1 balíček je tradičně 50,- Kč. Termín na přihlášení
balíčků je do neděle 22.11.2015!
Program pro děti je po dobrých zkušenostech z loňska i letos
zajištěn prostřednictvím profesionální agentury.

Dne 8. listopadu 2015 v 9:30
hod se bude ve zdejším kostele
konat
mše
svatá
k uctění
památky
všech
válečných
veteránů.
Všichni jste srdečně zváni.
Za Československou obec legionářskou
Katarína Daniová, Mgr. Antonín Zgažar předs. ČS obec
legionářská – jednota Bruntál

Vzpomínková myšlenka na zesnulé
Jednou se nebe zatáhlo.
V kalendáři
psali
24.
května 2010 a blížící se
poledne
neupozorňovalo
na nic neobvyklého či
zlého. Zazvonil mi telefon a
prý,
kde
je?
Není
pravidlem, aby nedorazil
v určeném čase. Stačila
nepozornost, únava snad vážně mikrospánek. Skutečnost, která
komukoliv může vzít ty nejbližší. Jen jedno IVECO
s mikrospánkem proti Felicii, ve které řidič netuší, co přinesou
následující chvíle, že chvíle, která za pár sekund přijde, změní
život mnoha lidem. Lidem, kteří RNDr. Staňulu Trojáčka mají
ve svém srdci. V tento den odchází Staňula Trojáček do míst, ze
kterých není návratu mezi své nejbližší. Odchází do míst, kde se
setkává se svoji maminkou, Marií Trojáčkovou, která se vydala
do údolí odpočinku o měsíc a 24 dní dříve.

28. října

Nadchází zlatavě - červeně – zeleně – žlutě, no
jednoduše nádherně barevný měsíc Listopad. Ale listopad je
měsícem i vzpomínkovým. Vydáváme se do urnových hájů, na
hřbitovy, na místa posledního odpočinku našich blízkých. Schází
nám, vzpomínáme na všechny ty hezké společné chvíle, které
každému z nás zůstávají a nikdy nikdo nám je nevezme.
Zapalujeme svíčky, setřeme zlatavé lístky z náhrobních kamenů.
Myšlenky plynou a my vzpomínáme na Karolínu Zahnášovou,
která uměla nejlepší palačinky, na Marii Hliněnou, která
nabízela nejlepší chlazené banány z lednice, na Marii
Trojáčkovou, která pekla výtečné dorty, rolády, koláče, na
Mariii Cabákovou a jejího manžela, kteří návštěvě neotevřeli jen
své dveře do domu, ale i své srdce, na pana Hradila a paní
Šalovou, kteří ochotně poradili s každou nesnází, na Ivana
Zahnáše, který byl strejda pro každou legraci, na Aloise
Tománka, který s úsměvem žertoval i pozdravil, na Františka
Honka, který hledal kapky v dešti, na Miroslava Zemančíka,
který by nejen pro svoji rodinu udělal první i poslední. Nemohu
tady všechny vyjmenovat, protože stránka by nám nestačila.
Důležité pro nás je, že nám zůstali v srdci.
Věřte, že naše myšlenky, vzpomínky, slzy i úsměv dorazí
na místo určení.
Scházíte nám naší milovaní, ale my vás nemáme rádi na
chvíli, ale napořád a stále jsme tak blizoučko, jak jen můžeme
být.
Lenka Šimová (LEMŠ)

Dne 28.října, který letos vycházel na středu, jsme slavili státní
svátek vzniku Československé republiky. A já bych chtěla
připomenout, kdo a jak se vlastně zasloužil o to, že jsme se stali
samostatným státem.
Roku 1918 chtěli Antonín Švehla a František Soukup
zabránit odvozu obilí na frontu, a proto 28.října ráno téhož roku
převzali jménem Národního výboru Obilní ústav. Následně se
rozšířila zpráva
o uznání podmínek míru
s Rakousko-Uherskem. K večeru vydal Národní výbor první
zákon o zřízení samostatného státu.
Do předsednictva Národního výboru bylo zvoleno pět
mužů, kterým se říká Muži 28.října. Byli to Vávro Šrobár, Alois
Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný.
První republika je dodnes označení pro vzniklé
Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské
dohody, tedy do roku 1938. První republika se rozprostírala na
území Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a
Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než
půltuctem jazyků - česky, slovensky, německy, polsky, rusínsky,
maďarsky atd.
I když se Československo už rozpadlo, v České republice
se na rozdíl od Slovenska slaví 28. říjen jako státní svátek na
počest vzniku Československa. S ohledem na tento fakt ale
také hodně Čechů argumentuje, že není třeba oslavovat založení
již neexistujícího státního útvaru.
Já si myslím, že dává smysl oslavovat vznik
Československa, protože kdyby nevzniklo, tak by pravděpodobně
nevznikla ani Česká republika.
Tereza Řezníčková, 9. C ZŠ Jesenická, Bruntál

HLEDÁTE SI PRÁCI, NEBO CHETE
ZMĚNU?
Hledáme do strojírenských oborů, na
odborné pozice i neodborné pozice
Nabízíme: vynikající platové ohodnocení,
dlouhodobou práci, odměny za doporučení
zaměstnance,
ubytování
zdarma,
docházkové bonusy, příplatky, nástup
ihned, nebo dohodou.
Více informací ZDARMA na tel.
lince 800 400 499,
Nebo 725 724 742

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

V měsíci listopad slaví své narozeniny a jubilea:
Paní Viléma Lakatošová

75 let

Pan Ivan Totek

71 let

Pan Pavel Otáhal

69 let

Pan Ján Pupík

67 let

V říjnu naše řady navždy opustili

paní Anna Urdová
a
pan Ján Urbaník

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především dobré
zdraví!
Omlouváme se paní Anežce Hanákové za překlep v jejím jubileu.
V měsíci říjen oslavila 75té narozeniny. Nicméně jí přejeme, aby se ve
zdraví dožila více, než ty roky, které jsme ji omylem navíc přičetli.

Čest jejich památce!

