ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
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2015

České Vánoce
Staré české Vánoce.
Pantáta,
paňmáma,
kupa dětí, staříček u
tepla kamen, spokojená
stařenka a stromek
nazdobený jednoduše –
oříšky
s
jablíčky.
Všichni
pospolu.
Pohoda, klid, teplo
domova
dýchne
z obrázku na každého
z nás.
Jak by asi pan Lada
namaloval ty dnešní Vánoce? Doba pokročila a místo lucerničky za
oknem by dnes musel vymalovat pestrobarevné řetězy blikajících
světel lemující nejedno okno, stejně tak světélkující stromeček plný
čínských ozdob, jasnou záři televize, notebooku, tabletu či mobilu, bez
kterého si spousta lidí již nedovede představit snad ani ten Štědrý
večer. Našel by se vůbec betlém, do kterého jsme jako děti rády
nakukovaly a pozorovaly všechny ty drobné postavičky?
Dovoluji se domnívat, že by se panu Ladovi nesnadno hledala
inspirace pro jeho malbu. Možná by mu scházela ta pravá vánoční
atmosféra, rodina, štěstí a již výše zmíněné teplo domova.
Vánoční pohoda čeká na každého z nás a je jen na nás, jak si Vánoce
užijeme.
Proto Vám všem přeji krásné, ladovské Vánoce uprostřed
svých rodin, klidnou, jehličím vonící atmosféru domovů,
rozkrojená jablíčka, ať Vám věští dobré zdraví a hlavně – ať
Vám za rok u svátečního stolu nikdo z blízkých nechybí, nebo
ještě lépe – ať je vás o jednoho víc!
Radomír Tománek, starosta obce

Krátce z uběhlého i posledního měsíce letošního roku
Předposlední měsíc letošního roku byl měsícem podzimního úklidu,
přípravy strojů na zimu nebo naopak zazimování techniky využívané v
létě. Stihli jsme vyvézt letošní druhou várku velkoobjemového odpadu,
která byla dokonce o větším objemu než v květnu letošního
roku. Celkem nás letos vývoz velkoobjemového odpadu přišel na
20 186,-Kč.
Díky "pohotovosti" Úřadu práce Bruntál nám byli přiděleni náhradníci na
dvě uvolněná pracovní místa, a to od 1.12., tudíž jejich pracovní poměr
bude trvat pouze jeden měsíc. Obec ale musí dodržet původní smlouvu
na celkem 5 pracovních míst. Je pro nás záhadou, proč zájemce ÚP
neposlal ihned po uvolnění těchto pozic. Peníze se hodí každému,
nejenom před svátky a zejména těm, co jsou delší dobu bez
práce. Noví zaměstnanci se připojí ke třem stávajícím, a pokud bude
příznivé počasí, budou společně pokračovat
v pracích spojených s údržbou obecních lesů.
Ve škole byla provedena plánovaná oprava
podlahy tělocvičny, kterou financovala obec ze
svého rozpočtu.
Ti, kteří využívají sběrný dvůr, si jistě povšimli
instalaci nové brány, která byla provedena
zaměstnanci obce. Nová brána, jak jsme Vás již dříve informovali, byla
zakoupena z odměny za odevzdaný separovaný odpad. Část plotu,
rovněž zakoupena ze zpětné odměny, bude instalována v jarních
měsících.
Závěr účetního roku je ve znamení příprav rozpočtu na r. 2016,
inventur obecního majetku a pochopitelně bilancí. Poslední den
listopadu jsme absolvovali kontrolu hospodaření za uplynulých 10
měsíců letošního roku. Pochybení nebyla nalezena. Obec hospodaří i
vede úřad ve smyslu platných zákonů ČR.
Zastupitelstvo obce čeká ještě poslední veřejné zasedání v letošním
roce. Budeme určitě bilancovat uplynulý rok, který se nesl poměrně
dlouhou dobu v měsíční nejistotě co do výše přísunu veřejných financí.
Nicméně momentálně hospodaříme v kladných číslech a peníze
spoříme na první větší akci příštího roku – plánovanou výstavbu
parkoviště u činžovních domů.

Obecní pokladna po čas Vánoc
Protože zaměstnanci obce mají ještě několik dnů nevyčerpanou
dovolenou, budou si tuto čerpat v závěru roku. Prosíme všechny
občany, kteří mají jakoukoli poplatkovou povinnost vůči obci, aby tak
učinili nejpozději do 18. prosince. Týká se to především nájmů bytů a
záloh na služby. Pokladna obce bude od pátku 18.12. uzavřena a
nebudou již přijímány žádné platby v hotovosti. Pokud převádíte
platby bankovním převodem, můžete tak učinit i po tomto termínu tak,
aby byly platby připsány na účet obce do 31.12. Určitě se nikomu z vás
nechce začínat rok 2016 s dluhem z roku 2015.

Svoz domovního odpadu
v prosinci proběhne 2., 16. a 30 prosince.

Z kultury
V
nízkoprahovém
centru
se
konalo
několik akcí tematicky
zaměřených na advent a vánoční svátky. Místní ženy a spolek „Aktivní
Rudná“ si společně s dětmi zde připravily krásné dekorace pro sváteční
chvíle. Nejcennější na těchto společných akcích jsou především
vzájemná setkávání a pozastavení před svátečním shonem.
Nízkoprahové centrum opět přispělo do soutěže „ Vánoční ozdoba“ na
zámku v Bruntále, která proběhne 12. 12. 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Poděkování za krásné Mikulášske odpoledne pro děti i
dospělé
Chtěly bychom vyjádřit hluboké poděkování Obecnímu
úřadu v Rudné pod Pradědem a všem pořadatelům, kteří
uspořádali pro děti i dospělé krásný zážitek v podobě
„Mikulášského odpoledne“, které se konalo 29. listopadu
od 14:00hod. v sále našeho kulturního domu. Radost a
veselí dětí nad příchodem Mikuláše, andělů, kouzelníka i
tanečky byly největší odměnou pro zdejší OÚ, starostu p.
Nečasové a všechny pořadatele. Ještě jednou vřelé díky
za radost všech dětí.
Za všechny spokojené rodiče i přespolní, kteří nás poctili návštěvou,
děkují místní ženy.

Letošní obecní Mikuláš proběhl 30.11.2015 a byl spojen
s rozsvěcováním stromečku v zahradě ZŠ. Balíčky pro děti, které byly
hodné celý rok, si mohli rodiče a babičky zaplatit na Obecním úřadě
nebo již tradičně u paní Anny Urbaníkové. Velice mile nás překvapila
vysoká účast dětí i dospělých a máme radost, že se k nám vrací i ti,
kteří už v Rudné nebydlí, ale zajímají se o dění v obci.

Touto cestou děkuje obec i panu Nguyenu Dangovi za sponzorování
balíčků pro děti na Mikulášskou nadílku.

Radomír Tománek
Starosta obce

Spolek Aktivní Rudná pořádá

VÁNOČNÍ

TVOŘENÍ

Kdy: 12. 12. 2015 od 14 hod
Kde: Nízkoprahové centrum v Rudné p/P
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma,
možnost občerstvení
Budeme s instruktorkami vyrábět vánoční
koule technikou patchworku, upleteme si
dekorace z papírových roliček, děti
si nazdobí stromečky, vyrobí zapichovátka
a jiné. Program připraven pro všechny –
„tvořivce“ i „netvořivce“.

CHOVATELÉ
Český svaz chovatelů ZO Rudná pod Pradědem se zúčastnil
Moravskoslezské výstavy drobného zvířectva v Přerově. Z celkového
počtu vystavovaných 1200 kusů králíků, 1000 ks drůbeže a 800 ks
holubů jsme si přivezli 2 čestné ceny. První za kategorie činčily malé a
druhou za kategorii vídeňské, divoce zbarvené králíky.
Antonín Maňásek, předseda ZO

FARNÍ OKÉNKO

Roráty
Přijměte pozvání na rorátní mše svaté v době adventní, které budou
každou středu v kostele v Rudné v 6:30. Zahájeny budou průvodem
dětí s lucerničkami temným kostelem. Pro děti bude po skončení rorátní
mše připravena ve škole snídaně.

24.12.

25.12.

Vánoční zpovídání
Před Vánocemi bude rozšířená možnost svátosti smíření a to konkrétně
v kostele v Rudné ve středu 16. 12. v 15:00. Zpověď i rozhovor
s knězem lze domluvit i individuálně po kterékoli mši svaté a také
emailem (viz níže).

Betlémské světlo
Kdo se chce zapojit do této akce a mít Betlémské světlo
doma při Štědrovečerní večeři, nebo ho také někomu přinést,
může využít možnosti zapálit si Betlémské světlo také
v našem kostele v Rudné, a to 24. prosince od 14 do 14:30
hodin. (během té doby nebude možná prohlídka jesliček – to
bude možné 25.12. – viz níže).

26.12.

„půlnoční”
Narození
Páně
1. svátek
vánoční
Sv. Štěpána
2. svátek
vánoční

20:00
Václavov u
Bruntálu

22:00 Rudná

24:00 Andělská Hora

10:00 Malá Morávka

9:00 Dolní
Moravice

11:00 Světlá
Hora
10:30 Rudná
pod Pradědem

27.12.

Sv. Rodina

8:00 Malá
Morávka

31.12.

Závěr obč.
roku

15:30 Světlá Hora

1.1.16

Nový rok

9:30 Václavov u
Bruntálu

17:00
Dětřichovice
11:00 Světlá
Hora

17:30 Malá Morávka
11:00
Andělská
Hora

17:00 Malá
Morávka

Udělejme letos na Štědrý den někomu osamocenému radost
maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že není ve
světě sám…
Betlém - jesličky
Přijměte pozvání po dobrém a vydatném svátečním obědě na
Slavnost Narození Páně (1. svátek vánoční – 25. prosince) na malou
procházku do našeho kostela v Rudné, kde bude možno si od 14 do
14:30 hodin prohlédnout slavnostně vyzdobený kostel, ale především
se třeba se svými dětmi či vnoučaty zastavit u Betléma. To vše bude
doprovázeno vánoční hudbou. V kostele bude možnost si ještě zapálit
také Betlémské světlo. Prohlídka Betlémů bude také možná před nebo
po kterékoli mši svaté (viz níže).

V neděli 27. prosince se bude konat v Malé Morávce
u Schindlerovy stodoly

ŽIVÝ BETLÉM.
Začátek ve 14:00 hod.

Přehled vánočních bohoslužeb

V měsíci prosinec slaví své narozeniny a jubilea:
Pan Ing. Jiří Foltis
Pan Jiří Vařák
Pan Emil Urbaník
Paní Anna Štalmachová
Paní Božena Prosecká

71 let
67 let
67 let
65 let
62 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především dobré
zdraví!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 1. ledna do 14. ledna 2016 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu
budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do vašich domovů
přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý
skutek ve formě finančního daru ba podporu charitativního díla v naší
vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory
a dopředu děkujeme za vaši dobrotu a štědrost.

Bližší informace o bohoslužbách a dalších akcích farnosti můžete najít na
http://farnost-malamoravka.cz/
nebo http://www.facebook.com/farnost.malamoravka.
Kontakt na faru: rkf.rudnapodpradedem@doo.cz, 554 273 110 (záznamník

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

V listopadu naše řady navždy opustila

paní Margita Urbaníková
Čest její památce!
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