ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
Prosinec

2014

-----------------------------------------------------------------------------

Ustavující zasedání
První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
proběhlo ve čtvrtek 6. listopadu.
Do funkce neuvolněného starosty a místostarosty byli
veřejnou volbou jednohlasně zvoleni:
p. Radomír Tománek a p. Antonín Maňásek.
Obec zřídila dva výbory v tomto složení:
Finanční výbor: předseda Mgr. Vladimír Procházka,
členové: p. Martin Molík a p. Michal Strápek.
Kontrolní výbor: předseda Ing. Lucie Wágnerová, členové Ing.
Pavlína Byrtusová a p. Martin Wiltsch ml.
Starostou obce byla zřízena komise životního prostředí ve složení:
předseda Mgr. Vladimír Procházka, členové p. Lenka Šímová,
Ing. L. Wágnerová a Radomír Tománek.
Do konce listopadu zastupitelstvo veřejně zasedalo
dvakrát. Finanční výbor dostal za úkol vypracování návrhu
rozpočtu obce na r. 2015, který již dnes najdete na úředních
deskách obce. Všichni členové se do konce roku budou podílet na
provedení inventur majetku obce a školy.
Zastupitelstvo se opět sejde ještě letos v průběhu
posledního měsíce v roce.
Tak nelze než popřát celému vedení obce úspěšné volební
období, které nám všem přinese další rozkvět a rozvoj Rudné!

KRÁSNÉ VÁNOCE
PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY
A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK

2015
VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH
BLÍZKÝM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE
RUDNÁ POD PRADĚDEM
I letos jsme pro vás všechny připravili malý dárek, který
symbolicky připomíná místo, kde žijeme, a které je naším
společným domovem.

Poděkování
Konec roku přináší spoustu bilancí. Osobních, pracovních,
finančních.
Dovoluji si s posledním letošním vydáním Zpravodaje přinést
bilanci odpadového hospodářství za letošní rok. Chybí nám sice
ještě poslední dva měsíce, ale níže uvedená tabulka jasně
dokládá, jak si počínáte při tvorbě odpadu.
Produkce
odpadu v
tunách

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

120
100,29
98,09
93,01
73,26
63,09
44,77

Náklady za
rok směsný
odpad v
korunách

432 929,83
368548,20
363 929,60
356 549,00
218 583,88
184 951,09
123 596,24

Produkce
separ.
odp. v
tunách

Náklady na
separovaný
odpad v
korunách

Odměna za
separovaný
odpad v Kč

6,27
11,55
12,66
12,83
14,11
17,88
14,70

61 362,40
50 974,00
85 153,12
107 443,38
107758,15

40 967,50
38,032,50
44,823,50
80 553,00
98 220,50

(1-10)

V nadcházejícím roce se měla naše obec zapojit do tzv.
ISNO (Inteligentní systém nakládání s odpady). Tento systém je
dobrovolným smluvním vztahem mezi obcí a jednotlivými
domácnostmi. Jeho smyslem je adresná evidence odpadů a s ní
spojené i platby.
Jenomže díky vám jsme tento systém tak trochu „předběhli“.
Vykázané dobré výsledky v produkci odpadů pocítíte všichni.
Od 1. ledna 2015 se snižuje poplatek za odpady na 1 občana
z 500,-Kč na 250,-Kč na celý rok.
Skutečné náklady na odvoz odpadu jsou
416,-Kč/osobu.
Doplatek ve výši 166,-Kč bude nést na své náklady obec. I když
nám někteří (především pracovníci TS) prorokují opětovný nárůst

nákladů, my věříme, že se to nestane. Koneckonců i 250,-Kč
nemusí být do budoucna konečnou částkou. Ta se dá ještě snížit.
Jak?
Novela zákona č. 185/2001Sb., o odpadech ukládá obcím
povinnost zajistit místa pro ukládání biologicky rozložitelného
odpadu (BRKO).
Pro naši obec to bude znamenat zajistit kompostiště pro občany
bydlící na č.p. 161-164, protože těm, co bydlí v rod. domcích se
zahradou, vyhláška obce ukládá povinnost kompostovat
biologický odpad na svých pozemcích. Všichni, kteří poctivě
ukládáme bio odpad na svých pozemcích, víme, že tento druh
odpadu tvoří velkou, ne-li největší část toho, co vyhazujeme.
Bude opět záležet na vás občanech, zda vyjdete vstříc životnímu
prostředí, obci a hlavně svým peněženkám vyhazováním bio
odpadu na místo určené.
Z uvedené tabulky jsou jasně zřetelné poměrně vysoké
náklady na separovaný odpad. Ty můžeme výrazně snížit
důsledným šlápnutím na krk každé PET lahve. Logicky z věci
vyplyne, že se jich do kontejneru vejde daleko větší množství a
neplatíme zbytečně za „manipulaci se vzduchem“. TS Bruntál si
účtují manipulační poplatek za každý výsyp kontejneru 210,00,Kč. K tomu je potřeba ještě připočítat „převoz vzduchu“ a
dostaneme se ke zbytečně vyhozeným penězům.
Za rok 2014 našim občanům vystavujeme pomyslnou
známku 1. K oné tradiční hvězdičce nám chybí především ještě
více třídit a více „šlapat“.
A jedna velmi dobrá zpráva závěrem – v rámci
Moravskoslezského kraje se naše obec umístila na 6! místě
v množství vyseparovaného odpadu.
Tak dobrý výšlap do r. 2015!

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je
potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč, a jaký je jejich
další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním
je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o
3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která
tyto služby zajišťuje i pro naši obec . Obyvatelé naší obce mohou
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře za budovou
bývalé mateřské školy č.p. 85, nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných
recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se
mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních
kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či
plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě.
Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu
nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6
milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se díky
zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 %
českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do
komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a
recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100
kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí

Nad rozpočtem r. 2015
Spousta čísel na straně má dáti a na straně dal zaujme jen velmi
malou část našich občanů. Proto mi dovolte se v krátkosti pozastavit

nad tím, čeho chce zastupitelstvo v nadcházejícím roce dosáhnout.
- pokračovat v opravách místních komunikací,
- vypracovat projektovou dokumentaci na opravu budovy č.p. 85
a vyměnit v první etapě alespoň část oken, stejně tak
v nájemním bytě č.p. 1
- dokončit územně plánovací dokumentaci obce
- opravit schodiště kulturního domu
- zakoupit služební auto
- opravit podlahy a část střechy v naší ZŠ
Výše uvedené aktivity jsou prioritou vedle ostatních provozních a
udržovacích pracích v naší obci.
První den prosince byl pro paní Ing. Jitku Steinerovou prvním dnem
na novém pracovišti. Ve výběrovém řízení byla vybrána na pozici
vedoucí finančního odboru MěÚ Vrbno p. Pradědem. I touto cestou
jí za vykonanou práci na našem OÚ děkujeme a přejeme hodně
úspěchů na novém působišti.
Radomír Tománek

starosta obce
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V PROSINCI
Obecní úřad bude v provozu v pondělí – 22. a 29. 12.
Od 23.12. do konce měsíce prosince bude uzavřen.
Řádný provoz úřadu zahajujeme 5. ledna 2015.
PROVOZ VÝDEJNÍHO MÍSTA ČESKÉ POŠTY

Poštovní výdejna na našem obecním úřadě bude
od pondělí 22.12. 2014 do pondělí 5. ledna 2015
uzavřena

Všechnu nedoručenou poštu si v této době můžete vyzvednout
na Poště Bruntál I.
VÝVOZ DOMOVNÍHO ODPADU V PROSINCI
3.12., 17. 12. a 31.12. 2014

Přání Ježíškovi
V pátek 12.12. budeme i letos vypouštět
s rádiem Impuls balónky s přáním
Ježíškovi. Přání máte k dispozici v naší
prodejně, kde si je můžete vyzvednout a
doma se svými dětmi v klidu napsat.
Přáníčka obdržely i děti našeho školského zařízení.
Sejdeme se na asfaltovém hřišti za OÚ v 15:00 hod a
společné vypouštění vypukne na pokyn rádia Impuls
přesně v 15:15hod.
Mikuláš už je na cestě
a v sobotu 6. prosince zavítá
v 15:00hod do našeho kulturního
domu! Tak děti pilujte básničy,
písničky, ať si neuděláte ostudu. A
veselá zábava ani letos chybět
nebude.

V prosinci oslaví své narozeniny naši spoluobčané:
Ing. Jiří Foltis
pan Jiří Vařák
pan Emil Urbaník
paní Anna Štalmachová
paní Božena Prosecká
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Štěstí a zdraví vinšujeme Vám
Vážení spoluobčané,
1-14 ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu
budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří do
Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám
nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního
daru na podporu charitativního díla v naší vlasti a na
humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a
podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
P. Mgr. Marek Žukowski
Asistent Tříkrálové sbírky pro naši oblast
Bc. Petr Kučerka
Ředitel Charity Odry

70 let
66 let
66 let
64 let
61 let

Všem oslavencům ze srdce přejeme vše dobré, zdraví, pohodu a
kus štěstí do dalších let!
♥♥♥♥♥♥♥

V listopadu přibyl do naší obce nový občánek
MARTÍNEK BALÁŠ
Celé rodině při této příležitosti přejeme hodně krásných a
nezapomenutelných okamžiků při výchově dalšího synka.

♥♥♥♥♥♥♥♥

V měsíci listopad naše řady navždy opustili

pan František Mašlík
a
paní Mária Malíkova
Čest jejich památce!
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