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Vánoce jsou tady….
Mnozí ještě máme v paměti loňské
Vánoce a už se připravujeme na další. Na televizních
kanálech střídá pohádka pohádku a jeden vánoční film
druhý. Každým rokem jakoby se vánoční čas posunoval a
začínal dříve. Obchodníci spouštějí svoji předvánoční
kampaň týdny před adventním časem, aby co nejvíce zvýšili
své tržby. Sice tím falešně navozují vánoční čas s velkým
předstihem, ale kalendář má svůj pevný a neměnný řád.
Letošní 1. adventní neděle připadla na 27.11.2016.
V obci jsme adventní čas přivítali adventním koncertem
v místním kostele sv. Jana Křtitele. Před tím, než jsme
se zaposlouchali do adventních písní v podání
Smíšeného pěveckého sboru při Základní umělecké
škole Bruntál, pronesl pan farář Rechtenberg krátkou
modlitbu, požehnal přinesené adventní věnce a zapálil první
svíci na adventním věnci. Pak už se kostelem rozezněly
nádherné tóny písní a melodií pěveckého sboru i sólistů.
Za předvedený výkon byly všichni účinkující odměněni
dlouhým potleskem, kterým si posluchači řekli i o přídavek.
Svým projevem si získali publikum, které ochotně
doprovázelo smíšený pěvecký sbor při jedné z melodií a
vytvořilo tak druhý a větší sbor. Po tomto představení
v kostele přivítání adventního času pokračovalo
rozsvícením vánočního stromku ve školní zahradě, jehož
světlo nás provede až do prvních dnů roku 2017.
Vánoční čas má největší kouzlo pro ty nejmenší. Jsou
v očekávání, zda přijede Martin na bílém koni, vyhlížejí
Mikuláše se svými pomocníky čertem a andělem a
nedočkavě čekají na překvapení pod vánočními stromečky.
Martin na bílém koni letos dorazil skoro přesně a aspoň
malou sněhovou pokrývkou ozdobil přírodu. Naší vesnici se
nevyhnul ani čert, anděl a Mikuláš. Jak už má ve zvyku,
přišel děti pozdravit na Mikulášskou besídku do kulturního
domu. Se svým doprovodem nás navštívil v sobotu 3.12. a
přivezl s sebou opět velké množství balíčků pro děti. Pro

mnoho práce měl malé zpoždění, které ale nevadilo
malým ani velkým. Čas čekání příjemně uplynul jako voda
při vystoupení klaunů. Svými kousky rozesmáli nejen děti,
ale i dospělé. Spolu s dalšími po celé republice patří ke
skupině nemocničních klaunů, kteří svým uměním
rozdávají radost nejen zdravým dětem, ale i dětem, které
jsou nemocné a musí být hospitalizované v nemocnici. Po
hodinovém představení konečně dorazil Mikuláš, který
dovezl skoro osmdesát balíčků. Anděl měl plný košík
dobrot, které s balíčky od Mikuláše rozdával dětem za
básničky. Program byl určen hlavně dětem, ale ani dospěláci
se nenudili. Kromě zákusků, které byly na stolech, si mohli
všichni v baru zakoupit sladké i slané mlsání. Malí, ale i
velcí vzali za vděk k zakousnutí párkem v rohlíku a velký
úspěch slavil i svařáček. Vánoční atmosféru podtrhla i
možnost zakoupení drobných vánočních dekorací, které
vyrobily členky i nečlenky spolku Aktivní Rudná.
Mikuláši, andělu a čertovi se u nás tak
líbilo, že slíbili návštěvu i naší školy a
školky.
Co slíbili, to splnili. V pondělí se na
chodbě školy rozezněly rolničky na
Mikulášově berli. Měli nejen plný koš
balíčků, ale i Knihu hříchů. Nejprve ji
čert nechtěl dát, ale musel. Ukázalo se, že děti ve škole
nezlobí nebo jenom maličko a tak čert neměl co na práci. Po
návštěvě ve škole se podívali i do školky. Ani tady nebylo
co číst v Knize hříchů a tak po básničkách, i od těch
nejmenších, dostali všechny děti balíčky. Ani zde čert neměl
žádnou práci a tak za odměnu skočil s velkým rachotem do
pekla pro stromeček a dokonce ho i trochu nazdobil. V pytli
měl čert schované ještě dvě překvapení. Balíček od manželů
Vieroslavy a Antonína Hanákových pro školáky a balíček od
Bohumily Nečasové a Marcely Tománkové pro děti
z mateřské školy.
Některé akce se připravují týdny až měsíce
dopředu bez ohledu na volný čas. Oceněním pro všechny

byla velká účast zejména na Adventním koncertě, kde byl
náš velký kostel z poloviny zaplněn a na Mikulášské nadílce,
kde se sešlo více jak 120 dětí a dospělých už nebyly žádné
volné židle k dispozici.
Za velice úspěšné proběhnutí všech kulturních akcí musím
poděkovat všem zaměstnancům údržby obce: J. Malíkovi, A.
Hanákovi, Z. Kobylkovi a VPP Z. Žižkovi, L. Klapetkové a A.
Šulavové za technické zabezpečení a výzdobu.
Paní M. Tománkové, B. Nečasové, V. Hanákové za výrobu
výzdoby, přípravy balíčků, zajištění programů a občerstvení.
Poděkování patří paní M. Maňáskové za upečení rolády, L.
Drabinové a členům i nečlenům spolku Aktivní Rudná za
vánoční výrobky.
Na výrobě výzdoby v sále KD i vánočního stromku se
nemalou měrou podílely i děti, které navštěvují
Nízkoprahové centrum.
Radomír Tománek
starosta obce
Spolek Aktivní Rudná děkuje
Spolek Aktivní Rudná tímto děkuje všem
příznivcům a přátelům za jejich nápady, výtvory a
dobroty, které jste mohli vidět a zakoupit si na
Mikulášské besídce dne 3. 12. 2016. Výbornými dezerty
přispěly M. Maňásková, A. Hanáková s D. Babčákovou,
která vyrobila i nádherné dekorace z přírodních materiálů.
E. Bielčiková, naše instruktorka z patchworkového tvoření,
nabízela krásné vánoční hvězdy i koule. Pí. Nečasová s pí.
Tománkovou vytvořily nádherné a nápadité dekorace
v podobě svícnů, věnců, perníčků…. Za perníkové chaloupky
mockrát děkujeme i pí. V. Urbaníkové.
L. Charvátové z Bruntálu díky za krásné vánoční hvězdy a
všem, kteří si zakoupením některého výrobku zkrášlili
domácnost, spolek děkuje za přispění na dobrou věc –
v nejbližší době plánujeme pro děti návštěvu bruntálského

kina a překvapení na jarní prázdniny.
Tímto bych vám všem chtěla popřát za náš spolek
krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v Novém roce a čím dál víc úsměvů na vašich tvářích po celý
rok 2017 .
Lucie Drabinová

--------------------------------------------------------------Provozní doba v závěru kalendářního roku.

Poštovní výdejna bude uzavřena od 23.12.2016 a poštu začne
opět vydávat v pondělí
2. ledna 2017.
Nízkoprahové centrum bude uzavřeno od 22.12. 2016 a pro děti
se otevře v běžném provozu v pondělí 2. ledna 2017.
Obecní úřad :
23.12.2016 - 27.12.2016
ZAVŘENO
28.12.2016 od 8:00 – 12:00 hod.

OTEVŘENO

29.12.2016 - 30.12.2016

ZAVŘENO

možné navštívit kostelní betlém.
Pokud byste na Štědrý večer chtěli navštívit „půlnoční mši
svatou“, musíte se letos vypravit jinam, ve 20:00 v Dolní
Moravici, ve 22:00 v Malé Morávce a ve 24:00 v Andělské Hoře.
V neděli 25. prosince bude mše svatá v 9:30 ve Světlé Hoře,
společná pro všechny farnosti, které spravuji z Malé Morávky.
Od 8. ledna budou v rudenském kostele mše svaté opět pravidelně
v neděli v 9:30 a ve středu v 16:00. Případné změny a další
informace najdete na stránkách farnosti (www.farnostmalamoravka.cz) v sekci „Ohlášky“.
V sobotu 7. ledna 2017 můžete očekávat koledníky tradiční
charitní Tříkrálové sbírky, v případě nepříznivého počasí snad
někdy jindy.
V pátek 20. ledna 2017 se v kulturním sále v Dolní Moravici
uskuteční 6. farní ples. Vstupenky jsou k dostání po bohoslužbách,
na faře v Malé Morávce (554 273 110) a v Rudné také u paní
Anežky Maňáskové (737 001 999). Cena včetně večeře bude
stejně jako v loňském roce 200,- Kč.
Karel Rechtenberg, farář

Od pondělí 2. ledna 2017 začne normální provoz.

------------------------------------------------------------------Vážení občané Rudné pod Pradědem!

Dovolte, abych Vám popřál krásný vánoční čas, kdy mnozí
budeme žasnout nad Dítětem v jeslích. A do
nového roku Vám přeji schopnost žasnout nad
věcmi velikými i zdánlivě samozřejmými.
Díky mnoha ochotných lidí se k nám i letos
dostane světlo zapálené v Betlémě. Budete-li
chtít, aby také u Vašeho betléma či na
štědrovečerním stole hořelo „betlémské
světlo“, můžete si ho přijít vyzvednout do
kostela 24. prosince od 14:00 do 14:30.
Vánoční bohoslužba bude v Rudné
v pondělí 26. prosince v 11:00. Před a po mši svaté bude

Blíží se Tříkrálová sbírka 2017, koledníci, hlaste se
nám!
Tříkrálová sbírka
2017 je za dveřmi! Začínáme prvního
ledna 2017. A chystá se samozřejmě
zajímavá akce a ceny pro Tříkrálové
koledníky, bez jejichž každoročního
nasazení by se tato velmi prospěšná
akce nemohla konat.
To právě díky koledníkům a štědrosti
občanů Bruntálska za výnosy z letošní
Tříkrálové sbírky pod Charitou Krnov a
Charitou Odry jsme mohli nakoupit
kompenzační a zdravotnické pomůcky, které půjčujeme našim

nemocným a seniorům.
Od února 2016 vznikla nová pobočka Charity ČR - Charita sv.
Martina a pod její záštitou bude v lednu 2017 probíhat sbírka na
Bruntálsku. Výnos z Tříkrálové sbírky 2017 plánujeme využít na
nákup zdravotnického materiálu pro novou Ošetřovatelskou
službu, pořídit automobil pro zdravotní sestru a pečovatelky
v terénu, dofinancovat provoz pečovatelské služby.
Každoroční výborné výsledky Tříkrálové sbírky jsou výsledkem
práce desítek dětských koledníčků i dospělých vedoucích
kolednických skupinek. A právě na ně se již nyní obrací
koordinátorka Tříkrálové sbírky Kateřina Babišová. „Chtěla bych
již v těchto dnech poprosit občany na Bruntálsku, a to nejen ty,
kteří koledují pravidelně, ale i nové koledníky, aby se mi již nyní
hlásili na mail katerina.babisova@svmartin.charita.cz či
telefonní číslo 734 264 333“. Děkujeme.

Charitě sv. Martina slouží nové auto.

provozuje od května 2016 Charitní pečovatelskou službu
v Bruntálském regionu. Jedná se o terénní službu, kde je nutnost
za klienty vyjíždět, proto je automobil pro pečovatelky
nepostradatelný pracovní prostředek. Umožňuje jim dostat se i
do hůře dostupných míst v okrese a rozšířit službu o nové klienty.
Vážíme si finanční podpory Diecézní charity ostravsko-opavské a
Auto Lašák Rýmařov s.r.o. na pořízení prvního služebního auta,
které nám umožňuje konkrétně pomáhat.

Pokud jste senior či osoba se zdravotním znevýhodněním a
potřebujete pomoc druhého, neváhejte nás kontaktovat.
Pomůžeme Vám při osobní hygieně, s běžnými pracemi
v domácnosti, nákupy či pochůzkami např. v lékárně, u
lékaře, na úřadech.
Nové zázemí Charitní pečovatelské služby najdete naproti
obecního úřadu v Malé Morávce na adrese Malá Morávka č. 56.
Kontakní osobou je Kateřina Babišová, tel. 734 264 333,
Web:
katerina.babisova@svmartin.charita.cz.
www.svmartin.charita.cz.

------------------------------------------------------------------------------Charita
sv.
Martina

Vánoce tradičně budou probíhat i na bruntálském
zámku, které pořádá Muzeum v Bruntále. Výstavy se
zúčastní opět i naše Nízkoprahové centrum a věříme, že i
letos uspěje v soutěži o nejhezčí vánoční ozdobu.

Poplatek za odpady v r. 2017
V letošním roce si slušně stojíme co do množství
vyprodukovaného období. Podle všech ukazatelů se dostaneme i
letos pod 70 tun vyprodukovaného komunálního odpadu. Méně
potěšujícím faktem je skutečnost, že ne všichni občané vyšli
vstříc žádosti obce, aby přistavovali k vývozu pouze plné
popelnice. U nádoby na komunální odpad se počítá s váhou cca
40 kg (i když někteří občané dokážou do nádoby umístit odpad o
váze téměř k 70kg). Ale zůstaneme u váhy 40 kg/1 popelnici.
Když podělíme 70 000 kg odpadu 40 kg na nádobu, vyjde nám
celkem 1 750 vývozů. Jenomže ve skutečnosti jsme přistavovali
(nebo prostě jen nechávali stát u silnice) popelnice o váze nižní
než 5 kg. Mnohokrát ukrývaly odpad dokonce menší než 1kg!
Tzv. manipulační poplatek je poměrně vysoký, a tak jsme
naprosto zbytečně věnovali Technickým službám značnou částku
za celkem 2998 vývozů, což činilo -115 843,-Kč.
Vzhledem k tomu, že někteří občané naopak odpady třídí velmi
disciplinovaně, přistoupí obec od roku 2018 k systému ISNO, kde
budou občané platit poplatek podle skutečné produkce
jednotlivých domácností. Toto bude spravedlivé, i když zavání
vznikem černých skládek. Ale i s tímto problémem se obec
v době moderní techniky může v případě potřeby vypořádat.
Letošní neochota některých občanů pomoci udržet poplatek za
odpad ve výši 250,-nKč vede pouze k jednomu – zvýšit poplatek
za odpad na příští rok o částku 100,- Kč na osobu. Občané tak
zaplatí 350,- Kč, podnikatelské osoby 1 100,- Kč chataři 500,- Kč.

Oznámení VaK Bruntál
Podle výpočtu kalkulace ceny vodného pro rok 2017 bude cena
vyšší o 0,58Kč, celkem 39,68Kč za m .

Český červený kříž – dopis
Vážení, Český červený kříž uděluje bronzovou medaili
prof.MUDr. J.Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 10
bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými
bronzovou medailí prof.MUDr. J. Janského je pracovník Vaší
obce p. Bohumila Nečasová.
Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak morálně ocenit
její hluboce lidský postoj a využijete jejího příkladu k další
propagaci bezpříspěvkových dárcovství krve.
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Vámi.
Předseda oblastního
spolku ČČK

Topení a komíny
S topnou sezónou číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku
požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných
komínech. Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba
komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou
snadno způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejte proto na
pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na
kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
Ke konci listopadu tohoto roku hasiči na okrese Bruntál evidují
téměř 20 požárů komínových těles. Majitelé, kteří neprokázali
hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, si vysloužili blokovou
pokutu v přestupkovém řízení a zákaz užívání komínového tělesa
do provedení revize odbornou osobou – revizním technikem
komínů.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění
posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly
odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla
navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly
bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší
spaliny od všech připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě
a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a
čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na
oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů
spalin obvodovou stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému
při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:





před jejím uvedením do provozu,

při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové
cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za
podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena
zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba,

suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např.
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!

která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika
spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW
včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na
odborníky.

Ing. Antonín Ušela - pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a
krizového řízení

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50
včetně

nad 50 kW

kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné

Činnost

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

3 x za rok

2 x za
2 x za rok
rok

kontrola spalinové
1 x za rok
cesty

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
2 x za rok
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

čištění
cesty

spalinové

celoroční
provoz

plynné
sezónní provoz
1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a
s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním

1 x za rok

V měsíci prosinec oslaví své narozeniny
Pan Ing. Jiří Foltis

72 let

Pan Jiří Vařák

68 let

Pan Emil Urbaník

68 let

Paní Anna Štalmachová

66 let

Paní Božena Prosecká

63 let

Všem oslavencům i touto cestou gratulujeme a
přejeme do dalších dlouhých let především dobré
zdraví a pohodu v kruhu svých blízkých!
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