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Shrnutí činnosti za uplynulé dva měsíce
Vážení spoluobčané,
na základě doporučení Výběrové komise
Řídícího orgánu Operačního programu
Životního prostředí, konané dne 20. 5. 2016,
byl Řídícím orgánem OPŽP schválen
k podpoře projekt „Kanalizace splašková
a ČOV Ruda nad Moravou“. Vedení obce
ve spolupráci s administrátorem akce připravuje zadávací podmínky pro výběr
zhotovitele a další. Předpokládaný termín
realizace je v letech 2017 – 2018.
Na začátku bych chtěl poděkovat všem
místním organizacím a spolkům, které se podílely na programu a občerstvení na letošním
Dni regionu Ruda. Počasí nám vyšlo a akce
se myslím vydařila. Náklady na tuto společenskou akci pokryl Olomoucký kraj (20.000,-),
Česká pojišťovna (20.000,-) a zisk z provozu
obecního stánku na koupališti.
V rámci programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí“ byla získána dotace na přestavbu bývalé kotelny ZŠ Ruda na hasičskou
zbrojnici. Dotace je 50% z celkově uznatelných nákladů a v max. výši 1.850000,- Kč.
Připravujeme zadávací podmínky pro výběr
zhotovitele. Na právě probíhající sanaci

kaple sv. Josefa v Hrabenově se
podařilo získat dotaci 200.000,Kč z Olomouckého kraje. O další finanční
příspěvek na tuto stavbu bylo požádáno i na
Ministerstvu kultury ČR.
Naopak Ministerstvo pro místní rozvoj,
program „Podpora obnovy a rozvoje venkova
v roce 2016“, nepodpořilo naši žádost o dotaci
na „Komunitní hřiště pro všechny generace“
v areálu ZŠ Hrabenov. Ministerstvo školství
a mládeže nepodpořilo projekt „Rekonstrukce a revitalizace sportovně kulturního areálu
v Hosticích“. Na obě stavby budeme hledat
finanční zdroje i nadále.
A nakonec bych chtěl na základě informací
Ministerstva zdravotnictví o rušení lékáren
v menších obcích z důvodu nemožnosti konkurovat řetězcovým lékárnám v obchodních
centrech požádat občany o malé zamyšlení
při rozhodování, kde léky nakupovat. Zvážit
pro a proti při rozhodování o místě nákupu.
To stejné se samozřejmě týká všech ostatních
služeb, které místní živnostníci v jednotlivých
místních částech nabízejí. Obec se v rámci
možností snaží jít příkladem.
Bronislav Drozd, starosta

ZDARMA

POLIB TETIČKU
na zámku ve Velkých
Losinách 21. 7. 2016

TJ Sokol Hrabenov Vás zve na
představení komedie POLIB TETIČKU
aneb Nikdo není bez chyby.

V hlavních rolích se představí Jan Čenský,
Pavel Nový / Karel Vlček, Miroslava
Pleštilová, Hana Marie Maroušková
/ Eliška Jansová.

Představení se uskuteční v rámci
Losinského kulturního léta ve čtvrtek
21. 7. ve 20:30 hod na nádvoří zámku
Velké Losiny. Doprava je zajištěna
autobusem. Odjezd je z autobusových
zastávek v Rudě a Hrabenově v 18:30.
Vstupné je 350,- Kč, autobus
70 - 100 Kč (podle obsazenosti).
Přihlášky přijímá I. Kleinová
do 15. 7. (607 278 101,
kleinova.iva@gmail.com)
www.hrabenov.cz
http://www.losinskeleto.cz/program-2016

Provozní doba Místní knihovny a Infocentra
Ruda nad Moravou v době prázdnin
Út 10 - 12
ST
PÁ 10 - 12
Projektový nákres rekonstrukce
hasičské zbrojnice

13 - 18
13 - 15
13 - 15

Ve dnech 18.7. - 22.7. bude Místní knihovna
Ruda nad Moravou uzavřena z důvodu
revizí poboček knihovny.

JAWACUP 30. července 2016
SDH Hrabenov pořádá již tradičně o prázdninách
soutěž motorek s obsahem do 50 ccm.
Závod je vypsán pro všechny věkové kategorie.
Již IX. ročník Jawa Cup Hrabenov se uskuteční
dne 30. 07. 2016 v areálu Černého hřiště
v Hrabenově. Prezentace soutěžících proběhne
od 8:00 do 9:00 hodin. Začátek závodu bude
v 10:00 hodin. Večer se tradičně na hřišti bude
konat letní karneval. Připraveno pro Vás bude
tradičně velmi bohaté občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Hrabenov.

SDH Hrabenov Vás zve

dne 9.7.2016
na oslavy
ke 135. výročí založení
sboru dobrovolných
hasičů v Hrabenově,

které se uskuteční na Černém hřišti.

Zahájení oslav je
ve 14:00 hodin.

Pro děti bude připravena trampolína,
řetízkový kolotoč a skákací hrad.
Na celé odpoledne je připravena
výstava hasičské výzbroje.
Večer se bude konat velký koncert
se skupinou Kabát revival a 3GO rock.
Připraven bude ohňostroj.

Plasty

Z jednání RO č. 48 – 51 (duben – červen)
RO schvaluje:
-

opravu bazénové technologie na koupališti v Rudě nad Moravou firmou
Hapamax s.r.o. Hrabišín, cena 386.790,- Kč bez DPH
zpracování projektové dokumentace na chodník ulice Olšanská (zámek
– konec Rudy na Olšany) Ing. Zdeňkem Vitáskem, cena 134.000,- Kč
bez DPH
dokončení chybějícího úseku žulové dlažby od márnice ke vchodu na
hřbitov Ruda nad Moravou firmou Dlaždičské a zemní práce Rapotín,
cena 207.700,- Kč bez DPH
výměnu parket v KD Na Záložně firmou Svoboda – podlahy Rapotín,
cena 292.485,- Kč bez DPH
instalaci fotovoltaické elektrárny na budově ZŠ Ruda nad Moravou
firmou SolarElektron Czech s.r.o., Bludov, cena 351.426,- Kč bez DPH
výběr administrátora veřejných zakázek na akci „Kanalizace splašková
a ČOV Ruda nad Moravou“, advokáta Mgr. Ing. Tomáše Veselého, cena
364.000,- Kč bez DPH
výměnu střešní krytiny na obecní budově č.p. 57 (vedle OÚ) firmou Petr
Zajíc Ruda nad Moravou, cena 399.650,- Kč bez DPH
výměnu zbývajících starých oken na budově ZŠ Hrabenov firmou
ProfiMont Servis s.r.o. Hrabenov, cena 194.480,- Kč bez DPH
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Uzavírka železničního přejezdu v Bartoňově

Ve dnech 29. 7. – 4. 8. 2016 bude v rámci realizace stavby
„Revitalizace Bludov – Jeseník“ uzavřen železniční
přejezd Bartoňov.

Komunální odpad

29.11.
13.12.

22.12.

27.12.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO STŘEDISKA
PONDĚLÍ		
STŘEDA		
SOBOTA		

9.00
9.00
8.00

17.00
17.00
11.00

KONTAKT: pan Zdeněk Mazák 606 127 608

Kino Olšany - Červenec 2016
Marťan
Zootropolis: Město zvířat (anim.)
Viktor Frankenstein
Konečně doma (animovaný)
Les sebevrahů
Tučňáci z Madagaskaru (anim.)
Nová fasády tělocvičny v Hrabenově byla realizována z prostředků obce
Ruda nad Moravou a za finanční podpory Státního fondu životního
prostředí.

8. 7.
13. 7.
15. 7.
20. 7.
22. 7.
27. 7.

19.45
18.00
19.45
18.00
19:45
18.00

40Kč
40Kč
40Kč
40Kč
40Kč
40Kč

Rezervace lístků: 777 164746
Provozovatel kina: Obec Olšany
www.olsany.cz

Otevírání studánek
Tato velmi oblíbená akce ČSŽ Ruda - Hostice proběhla již po šesté.
Dne 30. května 2016 pěkné počasí vylákalo 10 dospělých (nejen členky)
a 12 dětí. Občany zval k účasti také obecní rozhlas. Studánka, známá
pro většinu zúčastněných HOSTICE-Pustá, byla otevřena zavedeným
obřadem. Potom se všichni přítomní vydali krátkou procházkou na
vhodné místo pro opékání a konzumaci přinesených uzenin. Děti si užily
pobytu v přírodě a nerady se vracely domů. Příště se těšíme i na Vás!
Za ČSŽ Ruda nad Moravou – Hostice
místopředsedkyně ČSŽ Jana Hoffmannová

Především pro péči o stávající klienty oblasti
pojišťovnictví a oblasti financí hledáme kolegu
pro oblast Šumperska.
Požadujeme:
Minimálně středoškolské vzdělání, aktivní přístup,
příjemné vystupování, zájem o prováděnou činnost.
Nabízíme:
Zázemí silné společnosti, příjemný kolektiv,
pravidelný a odborný vzdělávací program.
Kontakt:

Ing. Milan Sedláček
Tel.: 603488523
sedlacek@astorieas.cz
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Zima a jaro oddílu nohejbalu TJ Tatran
Přes zimní období se veškerá činnost stěhuje do školní tělocvičny a hraje se
středa a neděle v dlouhodobě stanovených termínech.
Že náš oddíl nežije pouze nohejbalem se ukázalo v sobotu 23. ledna,
kdy oddíl uspořádal turnaj v kulečníku, který se konal v klubovně Tatranu.
Losem přidělené dvojice potom hrály systémem každý s každým. Vítěznou
koulí zakončila celý turnaj dvojice B. Drozd a M. Ševčík.
Jaro bylo ve znamení opakovaných brigád, kdy se na kurtech čistil
povrch po zimní přestávce, bylo třeba odklidit spoustu nečistot, které navál
vítr, válcovat povrch a v neposlední řadě přidat novou antuku.
Sportovní sezona začala zahraničním turnajem TOOŽ Žilina dne 22. 4.
2016, kterého se zúčastnila hned 3 naše družstva. V tomto již tradičním
sportovním setkání se slovenskými sportovci vybojovalo naše mužstvo ve
složení P. Bednář, J. Kobza a P. Blaťák první místo, na pěkném 4. místě
skončili Vodáci ve složení F. Štýs, J. Rulíšek a R. Kašpar. Ke konci dlouhého
klání již docházely síly dalšímu našemu družstvu, které skončilo na sedmém
místě ve složení J. a O. Vykonalovi spolu se S. Šupem.
Další jarní aktivitou oddílu byl sjezd Moravy. V sobotu 7. 5. se sešli
zájemci v Hanušovicích, kde byl start tří raftů. Přestávka na oběd byla
v hospodě Pod horou v Komňátkách. Za velice příjemného počasí a při
dostatku vody v toku Moravy bylo zakončení celé povedené akce na
koupališti v Rudě.
Obec Ruda pořádala v sobotu 21.05. Den regionu, kdy v dopoledních
hodinách probíhaly sportovní soutěže. Nohejbalového turnaje se zúčastnilo
7 družstev z přilehlých vesnic. Hrálo se za pěkného slunečného počasí až
do odpoledních hodin . Vítězem se stali domácí Vodáci tentokrát ve složení
M. Ševčík, J. Kobza a R. Kašpar, druhé místo obsadil Bušín (J. Vykonal,
M. Vaněk, M. Straka) a třetí příčku obsadil opět domácí tým Dolní Ruda ve
složení B. Drozd, J. Rulíšek a M. Vitásek.
Další nohejbalové akce budou probíhat celé léto a budeme o nich
informovat veřejnost na stránkách Zpravodaje, ale i na internetových
stránkách naší obce.
M.Vitásek

Dětský letní den – v neděli 7. srpna 2016
Zveme vás do Štědrákové Lhoty na dětský den do skiareálu Romana
Turka od 13.30 hodin. Budou připraveny soutěže, hry, zábava i bubliny
a také občerstvení.
Pro dopravu je možné využít autobusovou linku tam i zpět.
Fotografie a bližší informace najdete na http://blog hanusovice
nebo na www: info-stedrakovalhota.cz
Hasiči Štědrákova Lhota

Štědrákovský půlmaratón - Paramuťák 2016
v neděli 1. května 2016 tradiční běh
SDH Štědrákova Lhota uspořádal v neděli 1. května 2016 tradiční běh
Paramuťák 2016 - Štědrákovský půlmaratón. Letos byla trať jen 19,5km.
Za slunečného počasí vyběhlo na náročnou trať po lesních cestách 35
běžců. Na občerstvení byly bagety - jak jinak než s pomazánkou s medvědím
česnekem.
Další sportovní akcí byl v neděli 5.6.2016 4. ročník Šumperského šlapáka - Lesy nad Lesankou. Trať
měla 6,5 km, běžců a běžkyň bylo 28. Děti měli 1,6
km okruh kolem vleků Panorama a mrňata 320 m.
Dětí se zúčastnilo 35. Po závodech měly připraveny
zábavně naučné soutěže ve spolupráci s organizací
ADRA, která jim představila život dětí v Bangladéši. Z těchto akcí podpoříme
projekt ADRA částkou 3000,- na vzdělávání dětí v Bangladéši.
Tyto akce jsme pořádali ve spolupráci s organizací ADRA, firmou
Orrero - výrobcem parmazánu a obcí Ruda nad Moravou. Také děkujeme
všem našim spolupracovníkům za podporu a pomoc.

Volejbal Ruda nad Moravou
Dne 14. května 2016 se náš tým rudského volejbalového klubu zúčastnil
2. ročníku sportovního turnaje v odbíjené v obci Postřelmov. Podobně
jako v loňském roce se naše družstvo umístilo na stupních vítězů. Nejlepším hráčem ze všech zúčastněných týmů byl vyhlášen Ivo Markovič, který
byl členem šestičlenného družstva (Josef Kubíček, Marie Ginterová, Dana
Zatloukalová, Ondra Dokoupil a Milan Rosák). Pro všechny účastníky
bylo připraveno bohaté občerstvení a výherní ceny.

Úspěch hrabenovských gymnastů
Oddíl gymnastiky při TJ Sokol Hrabenov vznikl na jaře roku 2014. V současné době cvičí pod vedením Lýdie Matýsové, Kateřiny Janků a Romany
Skoumalové 40 dětí. 28. května se v hrabenovské tělocvičně uskutečnily
první gymnastické závody určené pro děti z našeho oddílu gymnastiky.
Soutěžilo téměř 30 dětí ve věku od 3 do 14 let v několika disciplínách:
akrobacie, přeskok a kladina. Děti, kterým se na závodech dařilo nejlépe,
změřily své síly na Gymnastické soutěži v Přerově v sobotu 11. 6. Všem
10 závodníkům, 8 děvčatům a 2 chlapcům, patří uznání a gratulace za to,
co v Přerově předvedli. Obrovského úspěchu dosáhli chlapci: Jan Vaněk
vybojoval v přeskoku a akrobacii 1. místo, Tobias Vogel rovněž v obou
těchto disciplínách místo 3.
Velký dík patří nejen malým závodníkům, ale také trenérkám
a rodičům za podporu a čas, který
Činnost oddílu gymnastiky je poměrně finančně náročná a nebyla by
možná bez laskavé podpory sponzorů. I jim patří náš dík.		
IK
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Kulturní komise při Obecním úřadě v Rudě nad Moravou
Vás srdečně zve na

4. Vzpomínkový festival dechových hudeb
Ády Rulíška v neděli 18. září 2016
v areálu koupaliště
Přehlídka dechových kapel je
od 14.00 hodin do 19.00 hodin.
Přehlídku doplní vystoupení
„Mažoretek“ z Rudy nad Moravou
(v případě nepřízně počasí
proběhne vystoupení
v KD Na Záložně).
Občerstvení zajištěno.

NAŠE OBEC

Tradiční hrabenovské závody MTB letos
v netradičních termínech (v neděli 10. 7. 2016)
Na žádost pořadatelů Šumperského poháru MTB 2016 si letošní závody v Hrabenově prohodily
termíny - Časovka na Senovou je přesunuta až na poslední zářijovou neděli jako finálový závod
poháru. Memoriál Mirka Homoly – VC XC Hrabenov, který je do letošním poháru MTB zařažen jako
závod mistrovský, bude odstartován v neděli 10. 7. 2016. Je určen pro všechny věkové kategorie
podle oficiálního rozpisu poháru. Součástí bude rovněž vložený závod nejmenších dětí na hřišti,
včetně závodu na odrážedlech. Prezenci zahájíme v 9:00 hod na hřišti za školou. Vložený závod
dětí odstartuje v 10:00, hromadný start dorostu a dospělých je naplánován na 11:00 hodin.
Startovné ve výši 80,- Kč platí pouze dorost a dospělí závodníci, děti startují zdarma.
Každý návštěvník dostane po závodě malé občerstvení. Povinnou výbavou závodníků je cyklistická
přilba - bez ní nebude start povolen.
Pro diváky i závodníky je připraveno občerstvení. K hojné účasti zvou pořadatelé.
Závod, který se uskuteční za podpory Obce Ruda nad Moravou, byl rovněž zařazen
do celostátního kalendáře ČUS “Sportuj s námi“.
Další informace: Lukáš Mazák (777 102 241) nebo je najdete na www.hrabenov.cz.
IK

Tipy pro zdraví v horkých letních dnech
Léto má být plné sluníčka, pohody, relaxace a rodinných výletů. Léto má být příjemné, spokojené
a bezstarostné. Jakkoli jsou slunečné dny krásné, teplo může být příčinou řady zdravotních potíží,
další potíže mohou být : změna v denním režimu, méně spánku a kontakt s rychle kazícími se
potravinami. Abychom si vychutnali léto se vším všudy, vyplatí se řídit se několika tipy:
1. Pitný režim - dle doporučení Ministerstva zdravotnictví by měl dospělý člověk přijmout 2 - 2,5
l tekutin denně. 80 % tekutin by mělo být ve formě nápojů. Ideálním nápojem je obyčejná voda
z kohoutků, která se může dochutit čerstvou ovocnou nebo zeleninovou šťávou. Hodí se i slabé
zelené čaje. Naopak nevhodné jsou slazené limonády, které nezaženou žízeň a tělo zbytečně zatěžují.
2. Potraviny - letní strava by měla být lehká a zdravá. Ideálním letním jídlem jsou zeleninové saláty,
ideální svačinka je ovoce, hlavně ovoce s vysokým podílem vody. Ovoce a zelenina jsou skvělé
díky obsahu antioxidantů, jako je vitamín C, vitamín E nebo betakaroten. Antioxidanty působí proti
volným radikálům, které se mohou objevit v pokožce i jako následek nadměrného opalování.
Posilují obranyschopnost organismu a podporují zdravé opálení. Naopak se v létě vyhýbáme
potravinám zatěžujícím organismus jako jsou tučné maso, uzeniny, smetanové omáčky... Těžké
jídlo má také zahřívací efekt, proto se také nehodí kořeněná jídla.
3. Jezte stravu v přirozeném stavu - čerstvé sezónní ovoce a zelenina dodávají tělu živiny,
vitamíny a minerály. Vhodné jsou i ovocné a zeleninové šťávy. Lehce stravitelné bílkoviny se
nacházejí v ořeších, semínkách, sóje, podmáslí, tvarohových sýrech. Sladkovodní ryby, zvěřina,
kozí maso a krůtí maso jsou lehčeji stravitelné živočišné bílkoviny. Ochlazení organismu podpoří
meloun, kiwi, rajčata nebo okurky.
Eva Makáňová

Mažoretky Ruda nad Moravou
Spolek mažoretek z.s. Mažoretky Ruda se zúčastnily
první mažoretkové soutěže v Boršově u Moravské
Třebové v disciplínách dua, tria a miniformace baton
(cvičení s twirlingovou hůlkou).
Reprezentovat nás jely 4 skupiny. Duo Kamila
Novotná a Veronika Horníčková se umístilo na 3.
místě a formace Romana Zvárová, Nikola Winterová
a Adéla Jílovcová skončila na 4. místě. V miniformacích se umístily na 3. místě Adéla Gronychová, Nela
Drozdová, Romana Zvárová, Aneta Danielová, Veronika Smrčková, Aneta Jašková. Na třetím místě se
také umístila formace Karolína Homolová, Viktorie
Káčerková, Tamara Danielová a Laura Markovičová.
Všem děvčatům moc děkujeme za vzornou
reprezentaci a tvrdou práci. Snad i příští soutěže
budou tak úspěšné.
Bc. Pavlína Dubinová
vedoucí mažoretek Ruda nad Moravou

Miniformace 3. místo - Tamara Danielová, Viktorie
Káčerková, Laura Markovičová a Karolína Homolová

Noční nohejbalový turnaj – 6. 8. v Hrabenově

TJ Sokol Hrabenov pořádá v sobotu 6. srpna na hřišti v Hrabenově za školou
4. ročník Noční nohejbalový turnaj trojic. Turnaj je určen pouze pro neregistrované
hráče. Startovné za tým činí 300,- Kč. Prezence bude zahájena v 16:30, turnaj
v 17:00. Další informace podá a přihlášky přijímá Jana Mazáková
(jana.mazakova@seznam.cz, 728 734 438). Počet týmů je z organizačních
důvodů omezen. Občerstvení bude připraveno pro hráče i diváky.

Mezinárodní turnaj v minikopané
V sobotu 25. června 2016 uspořádala TJ FK Ruda nad Moravou mezinárodní turnaj mladších a starších přípravek. Během velmi slunečného dne bylo
k vidění mnoho pěkných fotbalových akcí a gólů. Velké díky patří obecnímu úřadu Ruda nad Moravou, všem sponzorům, pořadatelům, vedení školy a kuchyni
ZŠ Ruda, kteří přispěli
k zabezpečení celé akce.
Stupně vítězů v kategorii
Starší přípravka:
1. Zábřeh „A“
2. Kanianka
3. Zábřeh „B“
Stupně vítězů v kategorii
Mladší přípravka:
1. Ruda nad Moravou
2. Dlouhá Loučka
3. Kanianka
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