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První středu tohoto měsíce proběhlo deváté zasedání
zastupitelstva obce. K projednávání toho bylo poměrně hodně.
Rozhodovalo se o opravě havarijního stavu elektroinstalace
v místní hospodě a rovněž o budování parkoviště u činžovních
domů. První akce nebyla v plánu, ale je doopravdy nutná, druhá
akce byla plánovaná a v rozpočtu se s ní počítalo. Oprava
elektroinstalace vyjde na cca 190 000,- Kč, vybudování parkoviště
kolem 350 tis. Kč. Na obě akce bylo vysáno výběrové řízení
malého rozsahu dle plat. směr. a zákona o zadávání zakázek
malého rozsahu.
Toto nejsou zdaleka jediné akce plánované na letošní rok.
V minulých číslech Zpravodaje jsme vás informovali o podání
žádosti obce o dotaci na rekonstrukci obecní cesty v dolní části
obce od mostku směrem k RD manž. Svobodových a zadní
spojku, která vede k hlavní komunikaci na Světlou Horu.
Další nutné opravy si vyžaduje veřejné osvětlení. Do dnešních
dnů máme hlášeno celkem 6 poruch pouličních osvětlení.
Objednanou plošinu jsme již několikráte odvolávali pro nepřízeň
počasí. Proto prosíme občany o pochopení a strpení.
Pro výhled zvýšených finančních výdajů na opravy v letošním
roce zastupitelstvo obce zamítlo
žádost Římskokatolické
farnosti o finanční dar ve výši 150 tis. Kč na opravu střechy
kostela. Tuto opravu chce farnost provést z finančních darů
biskupství, farnosti a za pomoci dotace. Rekonstrukce by měla
vyjít na částku kolem 1 250 000,- Kč.
Z dalších bodů zastupitelstvo vzalo na vědomí provedení inventur
majetku obce a její příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ. Do
majetku obce toho vloni moc nepřibylo, jednalo se pouze o nákup
služebního automobilu, Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
obce, zakoupení křovinořezu, motorové pily Stihl a drobného
majetku. Celkem přírůstky činily 297 tis. Kč. Z majetku obce byl

vyřazen vysloužilý automobil, dále prodaná parcela a
neopravitelný křovinořez.
Základní škola nakoupila 5 setů lavic, 4 sety stavebnic, pračku,
chladničku, ledničku, elektrický sporák, kopírku a taky drobný
majetek celkem za 71 500,- Kč. Vyřazený byl zastaralý a
nepoužitelný majetek v celkové hodnotě 38 446,- Kč.
Důležitým bodem bylo projednání a odsouhlasení žádosti o
bezúplatný převod pozemků z majetku Státního pozemkového
úřadu ČR do majetku obce. Celkem jsme zažádali o 9 parcel, které
jsou v ÚPD plánované jako lokality veřejné zeleně nebo staveb
občanského vybavení ( hřiště a cyklostezka).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí kromě jiného krátkou zprávu o
poslední rozpočtové úpravě roku 2015, stav obecních financí a
majetku. Podrobný rozbor hospodaření bude vypracován účetní
jednotkou v Závěrečném účtu obce za rok 2015, se kterým budete
po jeho vypracování podrobně seznámeni.
Radomír Tománek, starosta

Otravná baba.
Rozumím skutečnosti, že jsem pro některé naše občany již hodně
otravná, a to se stále jednou a toutéž tématikou.
Pokusím se býti naposledy v letošním roce otravná a po dnešní
intervenci toho nechám. Rozhodněte sami.
Problém zkrátím do pokud možná co nejkratší rekapitulace
informací:
- Letos nám zvedly Technické služby manipulační poplatek
na cca 40,- Kč/za jeden vývoz.
- Pokud vaše popelnice stojí permanentně před domem,
zaplatíme pouze za manipulaci 1 popelnice ročně 1120,Kč.
- Vy za celou službu obci 250,-Kč/rok, tj. i za uložení a
likvidaci.
- Bedlivým sledování sjetin o provedených vývozech
konstatuji, že některé popelnice jsou vystavené imrvére a

TS provádí vývozy vašich nádob o váze dokonce pod 1kg!
Běžně vysypávají z nádob 2,5kg, 4kg, 3,8kg.
- Proč by ne, když jim to sype?
- A samozřejmě obec platí za liknavost některých občanů
na úkor těch poctivých.
- Díky podrobným dokladům z TS vidíme jmenovitě, o které
občany se opakovaně jedná.
- Z uvedeného vyplývají dvě skutečnosti:
První je fakt, že prostě na to někteří z nás kašlou, ale platit vyšší
poplatky se jim chtít zcela určitě nebude. A toto je ta druhá
skutečnost – zvýšené náklady obec nebude moci donekonečna
nést ze svého rozpočtu. Takže ruku na srdce vy všichni, kteří
jste k této skutečnosti ještě dnes laxní a poctivě si odpovězte, zda
se chcete zapojit do rozumného hospodaření nebo ne.
Hanáková V.
Informace o užitečné službě.
Pokud stavíte, rekonstruujete dům, budujete
na zahradě bazén, studnu, nebo chcete
provádět terénní úpravy na svém pozemku,
máte možnost bezplatně si zažádat o
vyjádření o existenci nadzemních, nebo
podzemních sítí. Informace vám poskytnou
na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.

Pozvánky na kulturní akce
Pozvánka naší školy

Herní večer
V sobotu 19. března jsou děti a mládež zváni na herní večer do
nízkoprahového centra. Čekají na ně stolní hry a film jako
překvapení. Začátek je v 17:00hod, předpokládané ukončení
v 19:00hod.
Akci pořádá Římskokatolická
farnost Rudná p.Pradědem.

Mše svatá pro děti bude 20. března v 9:30hod
v místním kostele.

Josefovská zábava
Bude jak jinak na Josefa – 19. 3. v sále
našeho kulturního domu. K tanci bude hrát
DJ BORTL a vstupenky budou slosovatelné
o pěkné ceny. Začátek je ve 20hod. Vstupné
30,-Kč.
Zábavu pořádají naše ženy, tak je nezklamte
nízkou účastí a špatnou náladou!

MUZEUM V BRUNTÁLE
Křestní jméno Josef

VYHLAŠUJE

SOUTĚŽ

Mužské křestní jméno Josef je nejužívanější mužské jméno. Snad ještě více

BRUNTÁLSKÁ KRASLICE

než jméno samotné se u nás zažily jeho domácí varianty např. Pepa, Pepča,
Pípa, Pepík, Pepek, Pepulka, Pepan...... Josef je starým biblickým jménem,
jehož původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména
Joseph, které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů izraelského
národa, syn Jakoba. Jméno se z hebrejštiny překládá ,, Bůh Ti dá (dítě)", ,,
Bůh Ti dá následovatele",
Jméno Josef nosí v ČR přibližně 149 922 mužů a je čtvrtým nejčastěji
používaným jménem.

Pro všechny

věkové

kategorie z libovolného

materiálu i jarních dekorací. Výrobky označené
jménem,

věkem,

adresou

a

kontaktem

odevzdejte na vrátnici zámku Bruntál. Uzávěrka
soutěže je 13. března 2016.
Kraslice budou vystaveny do 31. března 2016 .

Nejstarším nositelem jména byl zřejmě izraelský patriarcha Josef
Egyptský. Jméno nosil i svatý Josef. V historii najdeme nespočet dalších
nositelů jména např. rakouský císař František Josef I, španělský král Josef
I Bonaparte, českého a římského krále Josefa I habsburského a Josefa II.
Mezi významnými českými osobnostmi najdeme malíře Josefa Ladu, Josefa
Mánese nebo Josefa Čapka. Hudební skladatele Josefa Suka a Josefa
Myslivečka, sochaře Josefa Malinského, architekta Josefa Zítka, který
projektoval i Národní divadlo či pražské Rudolfinum, básníka Josefa Kainara
nebo spisovatele Josefa Škvoreckého. Jméno nosí např.

herci Josef

Abrhám, Josef Kemr, Josef Somr a dokonce i nám blízký žokej Josef Váňa.
A proto.
Přejeme vám Pepíci, Josefové, chlapci, hodně štěstí, zdraví, lásky.
Ne, nebojte se štamprlátka taky.
Sice v míře a s rozumem připíjíme vám všem, oslavíme - posedíme
a za rok ..... no přece sejdeme se zase.
Lenka Šimová

Historie obce Rudná pod Pradědem
První zmínka o obci Nová Rudná pochází z roku 1598. V okolí obce se v tomto
období těžilo zlato. Ke spojení obcí Stará a Nová Rudná došlo v roce 1950 a
nově vzniklá obec byla pojmenována Rudná pod Pradědem. Obec Stará Rudná
byla založena v roce 1260. V protékajícím potoce bylo objeveno zlato a
založeno rýžoviště. V okolí rýžoviště se postavily domy a tím byla založena
obec. První písemná zmínka pochází z roku 1377 a v tomto období byla obec
majetkem šlechtice Kunila z Rudné. V roce 1402 získal do vlastnictví vévoda
Jindřich, který byl i majitelem krnovského panství. Kolem roku 1504 byla
obec připojena k bruntálskému panství Bernarda z Vrbna, který obnovil v
okolí obce těžbu rudy.
V období třicetileté války zde byly způsobeny velké škody
a obyvatelé trpěli bídou. Těžba byla v této době v útlumu.
K novému obnovení těžby došlo v roce 1671 a zlato se
těžilo do roku 1742. Druhé mnohem drastičtější období
bídy potkalo obyvatele při průchodu pruských vojsk v roce
1723 a následně po náletu hejna kobylek v roce 1748,
které sežralo veškerou úrodu. V roce 1822 vypukl
následkem bouře požár, který zničil celou vesnici. Pokrok
se ve vesnici projevoval velmi pomalým tempem. V roce

1875 byla zřízena poštovní stanice a došlo k výstavbě okresní silnice. V roce
1901 byla železniční trať do Malé Morávky napojena i Stará Rudná. 8.9.
1906 byla vysvěcena nová škola. V roce 1924 byla v obci zřízena telefonní
stanice a 28.8. 1928 byl zaveden elektrický proud. 1.1.1980 se stala obec

V březnu slaví své narozeniny a jubilea:
Paní Juliana Oravcová

87 let

Pan Vladimír Urbaník

82 let

Paní Anna Heinclová

81 let

Pan Norbert Drozdek

73 let

Pan Jaroslav Dvořák

72 let

Paní Anna Tománková

70 let

Pan Leoš Prosecký

66 let

Paní Blanka Kalmová

65 let

Paní Jiřina Zálešáková

65 let

JUDr.LuděkZakopal

64 let

součástí obce Světlá Hora. V referendu v roce 1990 projevili občané touhu
po samostatné obci a obec od této doby působí jako samostatný celek.

(nalezená slohová práce Anety Šimové ze VI.C)
Lenka Šimová

Hezké prožití velikonočních svátků
všem občanům obce přejí zastupitelé
obce.

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především
dobré zdraví!

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

V únoru jsme se rozloučili s panem
Eduardem Malíkem, který nás opustil náhle ve
věku 64 let. Čest jeho památce!
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