ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
Květen

2016

Květnový Zpravodaj vydáváme tentokráte
v mírném předstihu. Měsíc květen začíná podle
dlouholetých tradic STAVĚNÍM MÁJKY
a stejně jako loni, tak i letos bude tato akce spojena
s tradičním SLETEM ČARODĚJNIC
Spolek Aktivní Rudná připravil bohatý doprovodný
program pro děti, ale nezapomnělo se ani na dospělé.
V sobotu 30. dubna se v 15:00 hod sletí
čarodějnice na hřišti za OÚ. Všechny budou soutěžit
v mnoha disciplínách, proto je dobré předem provětřit
fyzickou kondici. Nově je pro všechny připravena
Věštírna, kde si můžete nechat předpovědět budoucnost.
Posléze se zúčastníme ozdobení a vztyčení symbolu
plodnosti – májky. Chybět nebude občerstvení, pro děti
opékání buřtů a dospělí si taky z „jedové chýše“ něco
vyberou. Po postavení májky se upálí největší bosorka a
opečou špekáčky.
V úterý 4. května oslavíme společně s našim
školským zařízením
Den matek.
V sále kulturního domu se tak tentokráte sejde hned
několik ženských generací. Už dnes se těšíme na společné
setkání s našimi nejdražšími, které si zaslouží naši lásku,
úctu a vděčnost. Začínáme ve 14 hod a těšit se můžeme
nejen na vystoupení našich dětí, ale i na profesionální
program.

Sobota 7. května bude tentokráte pro ty, kteří mají ještě
doma
velkoobjemový a nebezpečný odpad,
sobotou pracovní. V tento den v dopoledních hodinách
bude veškerý uvedený odpad odvezen TS Bruntál ze
sběrného dvora. Proto žádáme občany, aby ještě
zinventarizovali doma vše nepotřebné a překážející a do
pátku 6. května to odevzdali na našem sběrném dvoře.
Dříve narozeni občané, kteří žijí osaměle, mohou požádat
náš OÚ o odvoz. Kontaktujte nás v předstihu na tel.č.
554 737 041.
Neodebíráme pouze stavební suť,
pneumatiky a odpad vzniklý z podnikatelské činnosti.
Pokud máte doma nepřiměřené množství tohoto odpadu,
musíte si objednat a zaplatit odvoz přímo TS Bruntál. Za
přiměřené množství z 1. domácnosti považujeme odpad,
který se vejde na přívěsný vozík za osobní automobil.
V sobou 14. května máte možnost nechat si provést
povinné očkování psů.
Očkovat se bude
od 8:45 na parkovišti u farmy Jantar
od 9:00 na parkovišti u OÚ.
Cena očkování vztekliny : 100,-Kč, kombinovaná vakcína
320,-Kč, vystavení očkovacího průkazu 10,- Kč.
Pokud Vám zdravotní stav nedovolí přijít s pejskem k místu
hromadného očkování a chcete svého psa nechat očkovat,
zavolejte na náš OÚ, domluvíme návštěvu MVDr. u vás
doma.
Konec měsíce bude opět patřit slavnostnímu
kácení májky spojený s oslavou
DNE DĚTÍ
V sobotu 28. května od 15:00hod je
připraven pro děti profesionální program pod
názvem „Cesta kolem světa“. Nebude chybět ani skákací

hrad a tradiční občerstvení.
Večer si může zaskákat každý kdo má chuť, náladu a
kondici, a to za doprovodu skupiny
MARATON
která začne s hudební produkcí cca před 20:00hod.
Přejeme všem bez rozdílu věku dobrou zábavu.
♪♫♪♫♪♫♪♫
Máme za sebou
K 31.3. letošního roku dosáhla výše obecních příjmů částku
1 721 214,55 což představuje 29,2% z plánovaných příjmů na
r. 2016. Výdaje byly o 330 tis nižší.

VAROVÁNÍ!
V MINULÉM TÝDNU SE PO NAŠÍ OBCI ZAČALA
POHYBOVAT
FALEŠNÁ
KONTROLÓRKA
KOTLŮ.
DOŽADOVALA SE VSTUPU DO NĚKOLIKA DOMÁCNOSTÍ A
PO JEJÍM ODCHODU NĚCO Z DOMÁCNOSTI CHYBĚLO.
UPOZORŃUJEME PŘEDEVŠÍM STARŠÍ OSAMĚLE ŽIJÍCÍ
OBČANY, ŽE NIKDO ! nemá oprávnění dožadovat se

vstupu do vašich domácností. Revizního technika,
který vám vystaví revizní zprávu, si budete
objednávat vy sami.

POKUD BY SE POKUS O NĚCO TAKOVÉHO OPAKOVAL,
VOLEJTE IHNED BUĎ NA NÁŠ OÚ NEBO POLICII ČR.
ZE SOUSEDNÍCH OÚ PŘIŠLO VAROVÁNÍ NA PODOMNÍHO
PRODAVAČE „PERLÁTORU“, KTERÝ ZARUČENĚ USPOŘÍ
TISÍCE KORUN ZA SPOTŘEBU VODY.
I V TOMTO PŘÍPADĚ SE JEDNÁ O PODVOD.

Největšími výdaji ke dnešnímu dni byly náklady na :

Výstavbu parkoviště celkem
Náklady rekonstrukce prostor hospody
Svoz odpadu
Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ na měsíce 1-6
Mzdy zaměstnanců 12/2015-2/2016
Mzdy VPP za měsíc 12/2015
Ostatní osobní náklady zastupitelstvo
Nákup drobného dlouhodobého majetku
Příspěvek na Sbor dobrovl.hasičů A. Hora

349 635,40
164 593,-Kč
153 686,-Kč
275 000,-Kč
327 485,-Kč
60 748,-Kč
112 662,-Kč
20 000,Kč
25 000,- Kč

Nejbližší plánovanou akcí je oprava schodiště do kulturního
domu a již dříve avizovaná oprava místní komunikace od
odbočky k rod.domku Matějákových ( bývalé Dendisovo)
celá zadní cesta spojnice na hlavní komunikace do Světlé
Hory. Tato oprava by měla být částečně hrazena z dotace –
pokud uspějeme s žádostí o dotaci.
V obci se pokračuje s úklidem veřejného prostranství, dnes
již s pomocí tří zaměstnanců na VPP. Postupně nás čekají
lesní práce, nyní byly instalovány lapače kůrovce, který se
díky vhodným klimatickým podmínkám rozmnožuje do
stále většího počtu.

Omezené služby T - Mobilu.
Jak jsme psali v minulém čísle Zpravodaje, došlo v naší obci
k velkým problémům s nedostatečným signálem výše
uvedeného operátora. Dne 21. 4. jsme na nesčetné urgence
dostali následující odpověď:
Původní vysílač byl zrušen (důvody optimalizace) a nově
zřízený (dočasný?) nebyl umístěn v právě dobré lokalitě.
Dnešního dne došlo k zesílení signálu a bude zde vyslán
technik, který se pokusí natočit antény více směr naše
vesnice. Pokud ani toto nepomůže (termín týden až konec
května) bude dobré, abychom si změnili operátora.
Všichni, co jsou postiženi omezenými službami, můžou tyto
služby reklamovat a požadovat kompenzaci.
Na
reklamační oddělení se můžou obracet i občané
s předplacenou kartou, každá žádost bude individuálně
posouzena. Zákazníci mohou podat stížnost vyplněním
formuláře na:
https://www.t-mobile.cz/podpora/kontaktujte-nas
Reklamaci je možné podat za poslední dva měsíce
vyúčtování.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2016/2017
se koná dne 19. května ve 14:30hod. V tento den
odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte.
Oba tiskopisy si vyzvedněte v MŠ před zápisem.
K zápisu je třeba:
1/ dostavit se s dítětem, které by mělo nastoupit do MŠ
2/ vzít si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte
3/ mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list
(včetně potvrzení lékaře)
V rámci znalostí a dovedností před nástupem do MŠ by
mělo mít dítě základní návyky v sebeobsluze (umí jít na WC,
umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět
s ostatními, umí se odpoutat na nějakou dobu od rodičů, je
bez plen, zvládá a je zvyklé na pěší procházky).
Ředitelství školy

V květnu slaví své narozeniny a jubilea:
Pan Vladimír Novotný

88 let

Paní Helena Novotná

86 let

Paní Jiřina Větrovcová

80 let

Paní Jitka Lahučká

77 let

Pan

Anton Lakatoš

70 let

Pan Antonín Maňásek

65 let

Paní Hana Pupíková

64 let

Pan Štěpán Doboš

60 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především dobré
zdraví!
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