Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem

B ř e z e n 2017
Kulturnější kultura
Sněhovou kalamitu snad máme letos za sebou, i když popravdě ti co
pamatujeme, víme, že letos se nejednalo v podstatě o žádnou skutečnou
kalamitu. Holt ani ta zima už není to, co bývala. A protože počasí je takové
jaké je a venku se toho moc dělat nedá, pokračujeme ve zkulturnění
kulturního stánku v obci. Zakoupen byl nový výkonný sporák, došlo k
vymalování sociálních prostor včetně nátěru zárubní, zákulisí pro
účinkující bylo dovybaveno věšákovou stěnou a odstranila se letitá opona.
Za léta používání byla nejen potrhaná, ale kromě běžného prachu i
poznamenaná kdečím, co nešlo odstranit. Proto jsme zakoupili novou
látku a v této době šijeme svépomocí zcela novou oponu, která určitě
prostory kulturního domu prosvětlí.
Prostory předsálí jsme využili pro ošetření dřevěného mobiliáře obce, kdy
stůl s lavicemi náležící k cyklo odpočívadlu i všechny směrové ukazatele
dostaly nový nátěr pro letošní sezónu.
Projekt nového bytu
Zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání přijetí úvěru ve
výši 3 mil. Kč na rekonstrukci budovy č.p. 85 – bývalé školky. Současně
nechává obec zpracovat projekt na bytovou jednotku v kulturním domě.
Realizací by obec získala v této budově další bytový prostor z dosud
nevyužívaných tří místností. V nově zrekonstruovaných prostorách bude
možné ubytovat dva osamělé jedince ve dvou sociálních bytech.

Po sněhu voda
Počasí je vrtkavé a k tajícímu sněhu únor přidal déšť. Naší obci díky
poloze povodně nehrozí, ale prudké tání sněhu, nebo přívalový déšť
dokáží zkomplikovat život i několika místním. A nejedná se jen o rodinné
domy v dolní části obce. Letošní tání spojené s deštěm zaplavilo několik
sklepů rodinných domů, jinde se vytvořily laguny na otevřeném
prostranství. Pokud kdykoli nebudete zvládat své zatopené sklepy
vlastními silami, můžete se obrátit na náš OÚ s žádostí o pomoc.
Nejhorší situace vyvstala u rodinného domu č.p. 2 , kde vytékající voda
znemožnila užívání místní komunikace, která je ve vlastnictví obce a
kterou musíme urychleně alespoň částečně zpevnit. Rovněž se zde z velké
části propadl propustek od hlavní komunikace a musíme řešit vybudování
nového propustku.
Veřejno - prospěšné práce v r. 2017
Obec během měsíce únor zaslala žádost Na Úřad práce
Moravskoslezského kraje o vytvoření celkem tří pracovních míst v rámci
Aktivní politiky zaměstnanosti. S nástupem doporučených uchazečů
počítáme od 1. dubna s ukončením pracovních poměrů 31.12.2017.
Oprava veřejného osvětlení
Zimní počasí se podepsalo i na našem veřejném osvětlení. Proto byla
objednána plošina a všechno nefunkční, nebo poruchové osvětlení bylo
opraveno našimi zaměstnanci. Pozn. veřejné osvětlení je majetkem obce,
ne majetkem ČEZu.
Záměny
Po zveřejnění množství vyprodukovaného domovního odpadu v minulém
čísle Zpravodaje vyšlo najevo, že opět si někteří občané zaměnili své

nádoby na odpad. Již v minulosti jsme vás vyzývali, abyste si své nádoby
označili číslem popisným, ke kterým náleží. Vyhnete se tak dohadování,
kolikrát se vlastně vyvezla vaše popelnice, která ve skutečnosti podle čipu
náležela sousedovi. Technické služby jsou schopné dohledat místo a
přesnou polohu, kdy se která nádoba v době svozu nacházela. Během
tohoto měsíce ve spolupráci s TS provedeme fyzickou kontrolu
umístěných nádob.

UPOZORNĚNÍ NA NEVHODNÉ PARKOVÁNÍ
Opakovaně žádáme vlastníky OA, aby využívali parkoviště u č.p. 164 a
neparkovali svá auta na příjezdových komunikacích k činžovním domům
č.p. 161 – 163, a rovněž na komunikace před panelákem. Tímto
parkováním znemožňujete především vjezd sanitkám včetně sanit rychlé
lékařské pomoci. Zaparkovaná auta u paneláků ve svozových dnech dělají
problém popelářským autům.
Nevhodné je parkovaní i u garáže obce za obecním úřadem, kde se
parkuje i přes upozornění na zákaz parkování. Domnívat se, že když už
není sníh – traktor nevyjíždí, a tudíž zde můžu zaparkovat, je mylné.
Respektujte prosím zákaz parkování.

Připomínka občanům
Poslední den měsíce březen je posledním dnem, kdy máte povinnost
uhradit obci poplatky za komunální odpad, psy a nájmy pozemků.

NABÍDKA PRÁCE
Hledáme šikovné úklidové zaměstnance s týmovým duchem, kterým
nabídneme ke své práci pohodovou a spolupracující atmosféru
příjemného kolektivu
PRACOVIŠTĚ: LINASET BRUNTÁL
Informace o pracovním místě: Pravidelný úklid místností a objektů
manuálním nebo strojním způsobem. Vysávání koberců, stírání podlah,
vynesení odpadků, otření omaků na nábytku, úklid sociálního zařízení,
otření prachu. Počet míst: 5
Směnnost: jednosměnný-ranní
Pracovní úvazek: zkrácený -6hod./den.
Mzda: 66-80,-kč/hod.
Nástup ihned.
Chráněné pracovní místo pro OZP.
Požadujeme: Výpis z rejstříku trestů, spolehlivost.
Volejte nebo pište:723 612 506,prace@forcorp.cz

Chovatelé z obce se mají čím pochlubit
Chovatelé v naší obci patří k nejstaršímu založenému a fungujícímu spolku
v Rudné. Naše členská základna čítá pouhých 9 členů s poměrně značným
rozsahem chovaných plemen králíků, drůbeže i holubů. Z králíků chovají
naši členové velké světlé stříbřité, vídeňské modré, šedé, bílé a
modrošedé, dále králíky kalifornské a činčily malé. Z drůbeže se věnujeme
plemenům hempšírky, velsumky, husím českým, landenským a labutím
bílým. U holubů převažuje chov texanů.
V průběhu roku 2016 se naše místní organizace zúčastnila několika
oblastních, národních i mezinárodních výstav. Z rakouského Loosdorfu

jsme si dovezli ocenění 97 bodů (z možných 100) a čestnou cenu za
vídeňského bílého králíka. V německém Tautenheimu byla oceněna celá
kolekce našich vídeňských bílých jako nejlepší kolekce výstavy. Na
domácí půdě jsme získali další ocenění:
Šternberk 1. čestná cena, Litovel – 1. čestná cena, Přerov Oblastní výstava
Moravy a Slezska - 2 čestné ceny, Nový Malín – ocenění za nejlepší
kolekci výstavy a 2 čestné ceny, Břidličná 3. místo v okresní soutěži, Světlá
Hora – 3 čestné ceny. Na výstavě v Břidličné byla našemu chovateli
udělena čestná cena za holuby.
Chovatelství je časově náročný koníček, který nenese zisk. Přesto bych i
touto cestou chtěl pozvat všechny,
kteří chtějí chovat pro radost, krásu
a užitek, aby se zapojili do našeho
spolku. Začátečníky povedeme krok
za krokem vším, co se potřebují
dovědět
o
chovu
drobného
zvířectva.
Poradíme
s výběrem
plemen, předvedeme, jak má
vypadat správné ustájení a výběh,
odchov zvířat. Jako členové můžete
využít nejenom dobré rady, ale i
líheň pro drůbež.
Za celý spolek chovatelů v Rudné p.Pradědem bych Vám všem chtěl popřát
vše nejlepší v roce 2017, především zdraví, pohodu a lásku.
Antonín Maňásek, jednatel ZO ČSCH Rudná/Prad.

Nemocným pomohou nové oxygenerátory
Nadace Olgy Havlové přispěla na nové kyslíkové přístroje
Pacienti s dechovými potížemi si mohou v půjčovně zdravotnických a
kompenzačních pomůcek ve Světlé Hoře zapůjčit oxygenerátory –
kyslíkové koncentrátory. „Přístroje pomáhají pacientům s onemocněním
plic, průdušek a srdce, dále se využívají pro terapii zhoubných nádorů, při
poruchách spánku, nechutenství a bolestech hlavy,“ vysvětlila Eva
Macková, ředitelka Charity sv. Martina, která půjčovnu provozuje. Nákup
tří nových oxygenerátorů je podpořen z programu Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové. „ jedná se o elektronicky řízené přístroje, které
dodávají vysoce koncentrovaný kyslík přímo přes nosní kanylu nebo
masku,“ upřesnila ředitelka.
Charita sv.Martina má za sebou rok činnosti. Lidem na Bruntálsku a
Rýmařovsku poskytuje vedle půjčovny ještě dvě další sociální služby.
Pečovatelskou službu a nově také terénní zdravotní službu. „Zdravotní
sestra jezdí za nemocnými, kterým to předepíše lékař, přímo domů. Díky
tomu se mohou pacienti léčit v prostředí, kde se cítí nejlépe a jsou
obklopeni svými blízkými,“ popsala fungování služby Eva Macková.
Sklad půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek se nachází ve
Světlé Hoře. Pro další informace kontaktujte Alenu Fialovou, telefon
731 077 270. Více na www.svmartin.charita.cz

V měsíci březen oslaví své narozeniny
Paní Juliana Oravcová

88 let

Pan Vladimír Urbaník

83 let

Pan Jaroslav Dvořák

73 let

Paní Anna Tománková

71 let

Pan Leoš Prosecký

67 let

Paní Blanka Kalmová

66 let

Paní Božena Čecháková

66 let

Paní Jiřina Zálešáková

66 let

Pan JUDr. Luděk Zakopal

65 let

Pan Vilém Ciemala

60 let

Všem oslavencům do dalších let přejeme mnoho

spokojenosti a především dobré zdraví!
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