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Březnové počasí vypadlo spíše jako aprílové, ale
nakonec nám přeci jenom umožnilo začít plnit
sliby a začít opravovat i budovat. Veřejné
osvětlení po zimě vykazovalo několik poruch.
Věřte nebo ne, ale dva měsíce se nám
nedařilo synchronizovat trojici: počasí –
zdraví zaměstnanci – volná plošina.
Nakonec se ale povedlo a světla v obci
jsou plně funkční.
Firma Hydrospol začala s budováním nového parkoviště u č.p. 164.
Rozšířené parkoviště bude sloužit pouze pro parkování osobních
automobilů našich občanů a jejich návštěv. Prosíme občany, aby si zde
neodstavovali nepojízdné, z evidence vyřazené vozidla, a také doufáme,
že nikoho nenapadne parkovat zde se zemědělskou technikou. Pokud
bude docházet k porušování užívání pro běžný provoz, bude obec
nucena přistoupit k stanovení pravidel a přistoupit k vymáhání.
Během měsíce byly prováděny i opravy v místním pohostinství. Došlo ke
kompletní rekonstrukci elektrorozvodů včetně osazení nového
rozvaděče. Tím se stala tato část KD plně nezávislou na ostatních
prostorách KD. Tato rekonstrukce byla hrazena z finančních prostředků
obce. Ještě zbývá dodat světla a tato část rekonstrukce bude hotová.
Ostatní opravy – demontáž obložení, oprava omítek, výmalba, atd.,
byla a je prováděna novým nájemcem p. Emilem Urbaníkem.
Z dalších oprav se prováděla výmalba přísálí v KD, bývalé kanceláře
Svazu místních žen a vstupního prostoru k bytu v č.p. 1.
V přípravné fázi je oprava schodiště do kulturního domu, které je
v havarijním stavu. Tato by měla proběhnout ještě v letošním roku.
Hned první pracovní týden v březnu byla odeslána úřadu práce žádost
obce o vytvoření tří pracovních míst na tzv. veřejno-prospěšné práce.

Poslední týden nám přišlo vyrozumění o vyhovění žádosti s dodatkem,
že uchazeči nám budou posláni s doporučenkami 18.4., kdy proběhne
výběrové řízení na tyto pracovní místa. ÚP předem vyloučil uchazeče,
kteří pracovali u naší obce v loňském roce.
V uplynulém období byla práce našeho úřadu podrobena několika
kontrolám. Ze strany Ministerstva vnitra byly kontrolovány obecně
závazné vyhlášky, česká správa sociálního zabezpečení kontrolovala
odvádění zákonného pojistného od r. 2013 a jako poslední proběhla
kontrola hospodaření obce za r. 2015 ze strany Krajského úřadu MsK.
Teď už zbývá jen technická kontrola na traktor Zetor.
Nejpříjemnější a nejmilejší akcí bylo uvítání nových občánku do naší
obce. Při „rodinné“ slavnosti jsme uvítali tři kluky a jednu malou
princeznu. Všichni obdrželi symbolické dárky a děti z naší školy nám
zpříjemnily akci svým roztomilým vystoupením. Rodiče se svými
dětmi po slavnosti poseděli se zástupci obce u speciálně upečeného
„vítacího dortu“.
Teď už zbývá jen doufat v přízeň počasí na tento měsíc, aby mohly
proběhnout plánované kulturní akce obce pod širým nebem.
Občanům chceme touto cestou poděkovat za téměř 100% platební
disciplínu. Do 31.3. uhradili poplatky všichni trvale žijící občané až na 6
rodin. Dvě uhradily poplatky okamžitě po výzvě a zbylí občané přislíbili
provést úhradu do 15.4.
Poděkování patří rovněž všem občanům, kteří udržují vzorný pořádek
kolem svých nemovitostí a pomáhají tak udržovat pěkný vzhled obce.
V případě zájmu o odvoz listí a staré trávy vám můžeme poskytnout
pomoc obecním traktorem. Biologický odpad ale nebudeme odvážet,
pokud bude tento obsahovat složky komunálního odpadu – plasty,
papír, případně kusy dřeva, větvě, železa apod.
Radomír Tománek, starosta obce

Taky jste se nedovolali?
Uživatelé T Mobilní sítě během celého března (a
v podstatě dodnes) zažívají denní problémy
s využíváním svých mobilních telefonů. Signál ne a ne
naskočit. A když náááhodou, tak na chviličku, končíte
uprostřed hovorů, další možnost volání nulová. Obec

jako uživatel uvedených služeb poprvé reklamovala špatný signál první
březnový týden. Byla nám slíbena náprava do 21. 3. Signál nikde ani po
termínu. Zlepšení nepřinesly opakované telefonické i písemné urgence
a nadále do dnešních dnů není možné plnohodnotně využívat služby
tohoto mobilního operátora. Máme čekat, prý urgencemi signál
neposílíme a ani nápravu neurychlíme. Jako „ bolestné“ nám operátor
zaslal písemný slib o finanční snížení služeb o 1 500,-Kč. A tak denně
naštvaní vyčkáváme a uvažujeme o změně operátora. Pokud jste se
nám nedovolali na naše služební mobilní čísla, nebyla to doopravdy
naše vina.

do výše 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo
osobu právnickou.
Průběžně doplňovaný seznam odborně proškolených osob je
možno najít na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Proces
proškolování probíhá pod dohledem Hospodářské komory ČR.
V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo není zjistitelný, může
kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět
odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného
typu kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná
konstrukce kotle).
Zpracovala:
Ing. Hana Kutáčková
Městský úřad Bruntál,
Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

Technická kontrola kotlů
Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Městského úřadu Bruntál informuje všechny provozovatele kotlů
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, že jsou povinni nejpozději do 31. 12. 2016
provést kontrolu technického stavu a provozu kotle.
Povinnost se vztahuje i na kotle s automatickým přikládáním
nebo lokální topidla s výměníkem za podmínek uvedených
v předchozí větě.
Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných
domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak
v nemovitostech určených k podnikání.
Kontrola se provádí prostřednictvím osoby, která byla proškolena
výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě. Tímto dokladem by se měla odborně způsobilá
osoba prokazovat.
Kontrola se bude následně provádět jednou za dva kalendářní
roky.
Doklad o provedení kontroly kotle se bude předkládat jen na
vyžádání příslušného orgánu ochrany ovzduší.
Pokud ho provozovatel kotle nepředloží, může mu hrozit pokuta
do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo až

I letos přiletí…
V sobotu 30.4. v 15:00 hod se slétnou na našem hřišti opět
všechny čarodějnice, čarodějové
a čaroděťulátka.
Organizátorky ze spolku Aktivní
Rudná ve spolupráci s obcí pro ně
přichystaly
spoustu
soutěží
s odměnami. Postavíme i májku,
opečeme buřty a večer bude již jen
pod
taktovkou
Aktivních
rudeňaček,
a
to
v podobě
diskotéky.
Kácení s Maratony
Letošní májku (pokud nám ji žádný nepodřízne) pokácíme 28.5. 2016
společně s hudební skupinou Maratoni. Připravit se tak můžete na
dobrou zábavu. Bližší propozice ke kácení přineseme na vývěskách
obce.

V dubnu slaví své narozeniny a jubilea:
Babičky a maminky potěšíme v mírném předstihu.
Letošní obecní oslavy Dne matek pro
babičky se budou konat společně
s našim školským zařízením. Ve
středu 4.5. v sále kulturního domu od
14:00 hod Vás budou bavit nejenom
děti z našeho školského zařízení, ale i
živá hudba s doprovodným, humorně
laděným programem.

Firma Havelka přichází s letní nabídkou paliva

Pan Václav Větrovec

82 let

Pan Antonín Heincl

74 let

Pan František Parcej

73 let

Paní Rozália Šurabová

71 let

Paní Olga Foltisová

69 let

Pan Ing. Ladislav Svršek

68 let

Od 30. března zahájila firma Havelka jarní slevy uhlí s dopravou od 40q
za polovinu a od 20q složením pásem zdarma.
Za každých 20q paliva navíc dostanete stírací los JARNÍ
UHLOLOTERIE. Ve hře je mnoho zajímavých cen, např. automatický
kotel Rojek, poukazy na elektřinu v hodnotě 10 000Kč od Carbounion
nebo uhlí zcela zdarma. Každý stírací los vyhrává!
Uhlí si objednávejte na bezplatní telefonní lince 800 214 220 nebo na
e-shopu www.havelka.cz

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale
především dobré zdraví!

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

V březnu jsme se navždy rozloučili s panem
Karlem Cigánem,
který nás náhle opustil .
Čest jeho památce!

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
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