Uzávěrka příštího čísla
je 10. června 2018

Číslo: 02

VYDÁVÁ OBEC RUDA NAD MORAVOU Ročník: XXVII

ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve středu 18. 4. 2018 v 17:00 hod.
se na sále KD Na Záložně
v Rudě nad Moravou uskuteční
mimořádné zastupitelstvo obce.
Hlavní bod programu jednání: Majetkoprávní
záležitosti týkající se projektu „Splašková
kanalizace a ČOV Ruda nad Moravou“.
Knihovna Ruda nad Moravou vyhlašuje

1. ročník soutěže
PEXESIÁDA 2018

Soutěž v oblíbené hře pexeso se uskuteční
v sobotu 21. 4. 2018 ve 13.00 hodin
v prostorách Obecního úřadu.
Na první tři výherce čekají pěkné ceny.
Zveme všechny malé i velké hráče.
Je nutné přihlásit se předem
telefonicky na čísle 730 597 045
nebo osobně v knihovně.
Na všechny se těší
Monika Ježková, knihovnice

Datum vydání: 13. dubna 2018

V sobotu 26. 5. 2018

se v areálu koupaliště
v Rudě nad Moravou
a jeho blízkém okolí uskuteční
„Květnové slavnosti obce
Ruda nad Moravou“.

ZDARMA

Obecní úřad a Základní škola
Ruda nad Moravou Vás zvou na koncert

Kalliopé Trio
Prague

Pozvání přijala naše družební obec
Kanianka. V rámci této návštěvy
se uskuteční tenisový
a nohejbalový turnaj, hasičská soutěž.
Vše za účasti hostů z Kanianky.
Po celý den bude připraveno bohaté
občerstvení, skákací hrad pro děti,
různá vystoupení spolků
z Kanianky i od nás.
Podvečerní živá hudba i s ohňostrojem.

Při nepřízni počasí se zábava
přesouvá na sál KD Na Záložně.

účinkuje
Markéta Vokáčová – housle
Jan Zeman – violoncello
Alena Grešlová – klavír

v pátek
20. dubna 2018
v 17 hodin
na obecním úřadě
v Rudě nad Moravou

V programu zazní skladby, jejichž autory
jsou Ludwig van Beethoven a Antonín Dvořák
Klavírní trio je soubor založený na půdě
HAMU a patří mezi nové a nadějné soubory
nastupující mladé generace. Všichni jeho
členové jsou laureáty mezinárodních soutěží.

Název projektu: Odborné učebny pro výuku PČ na
ZŠ a pro mimoškolní výuku
číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003627
Vzdělávání je jedním ze základních kamenů společnosti, proto je snahou obce investovat do vzdělávání i volnočasových aktivit dětí regionu. Obec
Ruda nad Moravou získala dotaci ve výši 4 247
337,06 Kč z programu IROP na vybudování dvou
odborných učeben pro pracovní činnosti v ZŠ
Hrabenov. V průběhu letních prázdnin tak budou
provedeny stavební úpravy, aby mohla v podkroví školy vzniknout ruční dílna a cvičná kuchyňka.
Obě odborné učebny budou vybaveny novým
nábytkem. Kuchyňka bude disponovat myčkou,
indukční varnou deskou i veškerým potřebným
nádobím. Vybavení ruční dílny bude zahrnovat

drobné nářadí všeho druhu, které dětem umožní
zlepšit si manuální zručnost. Obě třídy budou také
vybaveny interaktivní tabulí, která posune výuku
o krok dále. Současně bude vybudováno WC pro
imobilní žáky a zajištěna bezbariérovost budovy
školy od vstupu až po nově vybudované odborné učebny. Bezbariérovost bude mj. zajištěna zakoupením kompenzační pomůcky – schodolezu.
Škola bude nově zpřístupněna i chodníkem navrženým mezi zpevněnou plochou před vstupem do
budovy a hlavní vstupní bránou do areálu školy.
Projekt Odborné učebny pro výuku PČ na ZŠ a pro
mimoškolní výuku je spolufinancován Evropskou
unií.
Mgr. Hana Hofschneiderová,
Ing. Petra Horníčková

Připravujeme na květen

HOUSLE & KLAVÍR
Jakub Junek - housle
Johanna Haniková - klavír

v sobotu
12. května 2018
v 17 hodin
na obecním úřadě
v Rudě nad Moravou

V programu zazní skladby, jejichž autory jsou
J. S. Bach, W. A. Mozart, B. Smetana,
A. Dvořák a J. Brahms

Z jednání RO č. 97 – 100 (únor - březen)
RO schvaluje:
-

-

-

zajištění činnosti TDI (technický dozor investora) a BOZP (bezpečnost
a ochrana zdraví při práci) pro stavbu „Výměna vodovodu v obci Hrabenov a řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov“ Ing. Petrem
Knápkem Zábřeh, cena 150.000,- Kč
zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení na provedení stavebních úprav budovy č.p. 132, Ruda nad Moravou (bývalé Lesy a.s.) projektantem Ing. Ladislavem Trčkou Staré Město, cena
318.500,- Kč
zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení obce Ruda nad Moravou – 2. etapa“ (Hostice,
Hrabenov) Zdeňkem Hasoněm Boskovice, cena 76.000,- Kč
zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení pro stavbu parkoviště u ZŠ Hrabenov společností Pengan a.s. Šumperk, cena
74.000,- Kč
zajištění činnosti TDI pro projekt „Sociální bydlení v obci Ruda nad
Moravou“ (bytový dům Hostice – bývalá ZŠ) společností IREA s.r.o.
Šumperk, cena 296.000,- Kč
zajištění geodetických prací (polohopis, výškopis), které budou podkladem při zpracování projektové dokumentace na projekt splaškové kanalizace pro místní část Štědrákova Lhota geodetem Ing. Karlem Berkou
Šumperk, cena 90.000,- Kč
Ceny uváděny bez DPH
Bližší informace o projednávaných bodech v radě obce naleznete
na webových stránkách obce pod odrážkou UZOB

Vakcinace psů proti vzteklině.

Hromadná vakcinace psů proti vzteklině popř. ostatním
infekčním onemocněním se bude provádět v úterý
1. května 2018 dle následujícího rozpisu:
Bartoňov u požární zbrojnice
8.30 – 9.00 hod.
Radomilov u obchodu
9.00 – 9.30 hod.
Hrabenov u tělocvičny
9.30 – 10.30 hod.
Hostice u obchodu
10.30 – 11.00 hod.
Lhota Štědrákova u Lesanky
11.00 – 11.30 hod.
Vakcinace proti vzteklině je povinná u všech psů nad 3 měsíce stáří
a provádí se 1x ročně stojí 150,- Kč, kombinace proti infekčním
nemocem včetně vztekliny se opakuje také každoročně a stojí 350,-Kč.
Majitelé psů kteří se nemohou dostavit v uvedenou dobu a majitelé
z Rudy nad Moravou mohou nechat své psy vakcinovat ve Veterinární
ambulanci Ruda nad Moravou denně pondělí až pátek od 15 do
18 hodin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V BŘEZNU
Vítání občánků 26. 03. 2018 se zúčastnilo se svými rodiči celkem 10
dětí – Klára Antoszková, Alexandr Hlavsa, Ella Bínová, Martin Hanák,
Vanesa Václavková, Malvína Ježková, Jakub Křížek, Helena Jílková,
Johana Jílková a Alexandra Šimková. Všem dětem i jejich rodičům
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a vzájemné lásky v dalším životě.

PŘEHLED DEMOGRAFIE ZA ROK 2017
OBYVATELSTVO
Ruda nad Moravou
Hrabenov
Hostice
Bartoňov
Radomilov
Štědrákova Lhota
Celkem
Přistěhovalo se celkem
Odstěhovalo se celkem
Narodilo se celkem
Zemřelo celkem

Muži
595
338
214
70
45
37
1299

Ženy
566
367
201
48
52
32
1266

Celkem
1161
705
415
118
97
69
2565

52 občanů, z toho 21 mužů a 31 žen.
56 občanů, z toho 25 mužů a 31 žen.
15 dětí, z toho 8 chlapců a 7 dívek.
27 občanů, z toho 14 mužů a 13 žen.

SOCIÁLNÍ KOMISE při OBECNÍM ÚŘADĚ
v RUDĚ nad Moravou

oznamuje, že dne 17. května 2018
se uskuteční ve spolupráci s Klubem
důchodců pro seniory celodenní zájezd
do Kroměříže – Podzámecká
a Květná zahrada.
Odjezd v 7,00 hodin od nádraží Ruda nad Moravou a dále
na autobusových zastávkách v Rudě nad Moravou.
Pravděpodobný příjezd v 17,00 hodin.
Cena je 150,- Kč na osobu a bude vybírána na OÚ Ruda
nad Moravou u paní Skopalové od 25. 4. 2018 do 15. 5. 2018.
Na zájemce o zájezd se těší
Jana Hoffmannová, předsedkyně soc. komise

Základní škola a mateřská škola Olšany připravuje ve spolupráci
se školami v Bohdíkově a Hrabenově letní nepobytové tábory pro žáky
1. – 5. ročníku. Tábor je určen pro všechny žáky 1. stupně nejen z Rudy
a Hrabenova, ale také z širšího okolí.
Termíny a přehled volných míst jednotlivých turnusů k 10. 4. 2018:
ZŠ Olšany
ZŠ Hrabenov
ZŠ Bohdíkov

9.7. – 13.7.
(naplněno)
23.7. – 27.7.
(6 volných míst)
13.8. – 17.8.
(5 volných míst)

16.7. – 20.7.
(3 volná místa)
30.7. – 3.8.
(2 volná místa)
19.8. – 24.8.
(1 volné místo)

Tábor je spolufinancován dotacemi z EU, proto se platí pouze strava
dle kalkulací jednotlivých jídelen (250 - 300 Kč/1 turnus). Činnost pro
děti bude zajištěna vždy v čase 8:30 – 15:30 hodin. Do programu jednotlivých turnusů budou zařazeny aktivity sportovní, výtvarné, hudební,
dramatické atd. Podrobné informace a přihlášky jsou k vyzvednutí
v ZŠ Olšany, v ZŠ Bohdíkov a v ZŠ Hrabenov nebo ke stažení na
stránkách jednotlivých škol.
Mgr. Hana Hofschneiderová
Projekt:
Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně pracují
Reg. č. projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119
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SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Sociální komise při Obecním úřadu v Rudě nad Moravou pořádala 6. dubna
2018 tradiční akci „ Setkání s důchodci“. Páteční odpoledne na Záložně
zahájila předsedkyně komise paní Jana Hoffmannová společně se starostou
obce Bronislavem Drozdem.
Zajímavý program zpestřilo vystoupení 15 dívek z MŠ Ruda, pěvecký
sbor „Rudské kočky“ a taneční skladby „Bohdíkovských seniorek“, kterým
touto cestou děkujeme.
Následovalo aktivní besedování 69 účastníků, kteří měli po dlouhé zimě
hodně témat k vyprávění. Příjemnou pohodu navodilo také výborné občerstvení ( chlebíčky, koláče, ořechové rohlíčky, káva minerálky a víno), které
připravily členky komise s pomocí ČSŽ. K tanci a poslechu zahrál oblíbený
„Větrník“.
Díky úsilí pořadatelek odcházeli návštěvníci akce spokojeně domů.
Jana Hoffmannová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ruda nad Moravou,
příspěvková organizace

Dlouhá 195, 789 63 Ruda nad Moravou
tel.: 583 236 038, 739 026 662
e-mail: ms.ruda@seznam.cz
Ředitelka MŠ Ruda nad Moravou, příspěvková organizace
po dohodě se zřizovatelem

VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ
pro školní rok 2018/2019

Zápis do MŠ proběhne
ve čtvrtek 10.5. 2018 v budově MŠ
10:00 – 11:30 13:00 – 15:30 hod.
Žádost a Zápisní list naleznete na webových stránkách
www.skoka.ruda.cz nebo můžete vyzvednout v MŠ.
Formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ.
Potřebné dokumenty k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce, - rodný list dítěte
Kritéria přijetí:
Do MŠ jsou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Rudě nad Moravou a Hosticích, v případě cizinců místo
pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3).
Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doloženo, že jsou proti nákaze
imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(§50 zákona č.258/2000 Sb.)
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely
školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých i nepřijatých dětí na dveřích školy tak, aby bylo
čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15
dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 16.5. 2018.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod
registračními čísly, která vám budou přidělena u zápisu.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které
bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude
rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho
vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno
v písemné podobě.
Náhradní termín je možné dohodnout předem s ředitelkou školy
telefonicky, popřípadě si můžete nechat zaslat formulář mailem.
V Rudě nad Moravou 28. 3. 2018.
		
Bc. Petra Šípová
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Jubilanti
Jubilanti - duben 2018

SDH HRABENOV
vás zve na

PÁLENÍ ČARODEJNIC

28.4.2018

od 14:00 hod na ČERNÉM HŘIŠTI.

Kašparová Eva		
Krňávek František		
Valouchová Věra		
Kubíček Josef		
Kobzová Eva		
Kamlerová Marie		
Krystková Jarmila		
Pospíšilová Růžena		
Fojtová Marie		
Hetmánek Josef		

Hostice			
Ruda nad Moravou		
Ruda nad Moravou		
Ruda nad Moravou		
Ruda nad Moravou		
Hrabenov			
Ruda nad Moravou		
Štědrákova Lhota		
Hrabenov			
Hrabenov			

75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
84 let
87 let
88 let
88 let
89 let

Hrabenov			
Ruda nad Moravou		
Hostice			
Hrabenov			
Hostice			
Hostice			
Hostice			
Bartoňov			
Ruda nad Moravou		
Ruda nad Moravou		
Bartoňov			
Hrabenov			

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
81 let
81 let
84 let
84 let
86 let
87 let
90 let

Ruda nad Moravou		
Štědrákova Lhota		
Hrabenov			
Ruda nad Moravou		
Hostice			
Hrabenov			

70 let
75 let
75 let
80 let
89 let
91 let

Jubilanti - květen 2018

Můžete se těšit na:

 čarodějné soutěže pro děti za sladké odměny
střelba na čarodějnici, slalom na koštěti,
kreativní čarodějná dílnička

 trampolínu,
 špekáčky k opečení na ohni,
 společné zapálení vatry a upálení čarodějnice.
Soutěž o nejkrásnější masku čarodějnice!!!!
Pro každou masku čarodějnice je připraven malý dáreček.
K tanci a poslechu hraje DJ Citrónek.
Přichystáno pro Vás
bude tradičně velmi bohaté
občerstvení a makrely.

Filip Štefan		
Švec Alois		
Janků Božena		
Horáčková Jana		
Hinkelmann Bohumil
Dokoupil Josef		
Vénos Jan		
Pavlů Jiřina		
Kristek Zdeněk		
Kubíčková Anna		
Divišová Anna		
Mikulková Františka		

Jubilanti - červen 2018

Švecová Emilie		
Mašterová Eva		
Hobza Josef		
Hesounová Alžběta		
Pospíšil Miroslav		
Tempírová Anna		

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Na přání některých jubilantů nejsou jejich jména zveřejněna.

Srdečně zvou pořadatelé.

ROZPIS FOTBAL RUDA NAD MORAVOU
Den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ÚT
SO
ÚT
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
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Datum
24.3.
25.3.
31.3.
1.4.
7.4.
8.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.
1.5.
5.5.
8.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.

OP MUŽI

III. Tř. MUŽI
15.00 PALONÍN - RUDA

ST. ŽÁCI
13.00 BLUDOV - RUDA

15.00 RUDA - LUKAVICE

11.30 RUDA - LESNICE

15.30 PÍSAŘOV - RUDA

13.00 LOŠTICE - RUDA

ST. PŘÍPRAVKA

15.00 LIBOVÁ - RUDA
15.30 RUDA - JESTŘEBÍ
15.30 LESNICE - RUDA

9.30 RUDA - VIKÝŘOVICE
11.45 BLUDOV - RUDA

15.30 RUDA - BRNÍČKO
15.00 RUDA - VIKÝŘOVICE
16.00 HANUŠOVICE - RUDA

14.00 NOVÝ MALÍN - RUDA

9.30 RUDA - RAPOTÍN
12.15 NOVÝ MALÍN - RUDA

16.00 JEDLÍ - RUDA
16.00 RUDA - SOBOTÍN
15.00 RUDA – MALÁ MORAVA
16.00
16.30
15.00
16.30

LIBINA - RUDA
LOUČNÁ - RUDA
RUDA - DUBICKO
RUDA – HRABIŠÍN

16.30 POSTŘELMOV - RUDA

15.00 RUDA - ROVENSKO
17.00 BRATRUŠOV - RUDA

11.30
14.00
12.00
12.00

RUDA - SOBOTÍN
SUDKOV - RUDA
BOHDÍKOV - RUDA
RUDA - DUBICKO

11.30 RUDA – BRATRUŠOV
13.00 VELKÉ LOSINY - RUDA

9.30 RUDA – H. POMORAVÍ
16.00 LIBINA - RUDA
14.30 LOUČNÁ - RUDA

9.30 RUDA - HRABIŠÍN
13.00 BRATRUŠOV - RUDA

16.30 MOHELNICE - RUDA
17.00 RAPOTÍN - RUDA

10.00 RAPOTÍN - RUDA
17.00 LEŠTINA - RUDA

15.00 VELKÉ LOSINY - RUDA

15.00 RUDA - KRCHLEBY
17.00 ÚSOV - RUDA

9.30 RUDA – ŠUMPERK „D“P

17.00 RUDA - OSKAVA
15.30 JUVENTUS - RUDA

10.30 ŠTÍTY - RUDA
17.30 RUDA - MORAVIČANY
15.00 RUDA - PODOLÍ

11.30 RUDA - ZVOLE

NAŠE OBEC

ROZHOVOR s Michalem Rozumným o obnově zámku Ruda nad Moravou
24. 2. 2018 RUDA NAD MORAVOU (ŠUMPERSKO). Michal Rozumný
si plní svůj velký sen, vlastnit, opravit a smysluplně využít památkově
chráněnou nemovitost. V Rudě nad Moravou se jeho vize začínají
naplňovat, o čemž vás přesvědčí v našem rozhovoru.

Kdy jste zatoužil vlastnit kulturní památku a bydlet v ní?

To si pamatuji velmi přesně. V roce 2011 jsem pracoval v hypermoderní čtvrti Kangnam v jihokorejském Soulu. Seděl jsem za počítačem,
kolem mrakodrapy, miliony lidí a já jsem vzpomínal na domov, kde
jsem vyrostl – lesy, louky a kopce. Staré hrady a zámky citlivě umístěné
v krajině.

Objevil jste volný, ale neudržovaný zámek v Rudě
nad Moravou. Proč jste se rozhodl právě pro tak rozsáhlý
objekt? Byla to láska na první pohled?

Při procházení nabídek realitních kanceláří jsem náhodou narazil na
zámek v Rudě nad Moravou. Renesanční zámek s typickou věží,
arkýřem a arkádami na vnitřním nádvoří mě okouzlil. Krásné stavebněhistorické dílo italských stavitelů přenesené do tvrdých podmínek
podhůří našich Jeseníků. Od té chvíle jsem věděl, kam se chci v životě
dostat a posléze jsem našel i cestu.

Můžete zmínit stručnou historii památky?

Zámek nechal v roce 1610 postavit na místě starší tvrze Bernard ze
Žerotína, kterému připadla část velkolosinského panství po smrti jeho
otce, Jana, v roce 1608. Jednalo se o majetek, jenž přikoupil jeho otec
v roce 1596 od poručníků tehdy ještě nezletilého Ladislava Velena
ze Žerotína. Po náhlé smrti Bernarda v roce 1614 se rudské panství
dostalo zpět do rukou Ladislava Velena a jeho choti Alžběty z Thurnu.
Po porážce českých stavů musel Ladislav Velen odejít do emigrace, ale
paní Alžběta zde žila až do své smrti v roce 1622. Rudské panství potom
získal Karel z Liechtensteinu a zámek sloužil jako sídlo lesní správy až
do počátku 20. století, kdy byl znárodněn vznikajícím československým
státem.

V jakém stavu jste zámek přebíral?

Zámek jsem převzal 15 let po tom, co byli vystěhováni poslední obyvatelé. Dlouhodobě se tam netopilo, v zimě popraskalo vedení vody ve
zdech. Krovy jsou napadené dřevokaznými škůdci. Tam, kde zatékalo,
jsou shnilé trámy, krytina je na konci životnosti. Rohové pilíře arkád
mají statické poruchy, objekt je potřeba odvodnit a vysušit. Dost z těchto problémů bylo způsobeno novodobými úpravami sídla a přilehlého
okolí.

Jaké práce se již podařilo na objektu provést
a jaké vás ještě čekají?

V současné době je hotový projekt na opravu části krovů a statické
zajištění rohových pilířů. Rozpracovaný je záměr na zřízení několika
bytů. V tomto roce bychom chtěli oba projekty realizovat. Zadal jsem
také projekt na opravu celé střechy včetně výměny krytiny, opravy
komínů a klempířských prvků. Další projekt, na kterém budeme letos
pracovat, je odvodnění objektu. Tyto práce bychom chtěli realizovat
příští rok.

Z jakých zdrojů budete rekonstrukci financovat?

Rekonstrukci budeme financovat z vlastních zdrojů v kombinaci
s vhodnými dotačními programy.

Pro jaké účely by měl dům sloužit v budoucnu?
Otevře se i veřejnosti? A pokud ano, na jakou expozici
se budoucí návštěvníci mohou těšit?

Zámek by měl sloužit jako nájemní bydlení a rádi bychom zde otevřeli
výstavní prostory a kavárnu. Návštěvníci se mohou těšit na expozici
ohledně historie zámku a další zajímavosti. V minulém roce jsme uspořádali dvě úspěšné kulturní akce a tento rok bychom na to chtěli navázat. Na zámku to zkrátka musí žít a měl by být veřejnosti otevřený stále.

Zámek v Rudě nad Moravou převzal Michal Rozumný jako chátrající
památku. | Fotky: Michal Rozumný | Licence: Všechna práva vyhrazena

Článek převzat se souhlasem PROPAMÁTKY, kde byl rozhovor původně publikován.
Odkaz na článek: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/tipy-a-inspirace/
rozhovor-%7C-s-michalem-rozumnym-o-obnove-zamku-ruda-nad-moravou/4325/

www.propamatky.info
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Z činnosti oddílu stolního tenisu
TJ TATRAN Ruda nad Moravou
Stolní tenisté zakončili svůj nováčkovský start ve IV. třídě regionální soutěže
na druhém místě. Před posledními třemi zápasy jsme drželi čtvrtou příčku,
která nám zaručovala setrvání v soutěži IV.třídy na příští sezónu. Abychom
si zachovali naději na čtvrtou příčku nesměli jsme prohrát ani jeden ze tří
posledních zápasu.
V sobotu 24.2. 2018 jsme na domácí půdě přivítali lídra soutěže Nový
Malín, který jsme deklasovali 14:4, na vítězství se podílela tato sestava:
O. Kašpar 4,5 b., Z. Kallas 4,5 b., M. Trávníček 2,5 b., J. Račák 2,5 b. O čtrnáct
dní později jsme v dopoledních hodinách nastoupili v Úsově proti místním
hráčům. Přivítala nás nevytopená tělocvična místní ZŠ, což mělo za následek
to, že jsme obě úvodní čtyřhry prohráli. Postupně jsme se dostávali do tempa
a zápas jsme dotáhli do konečného vítězství 4:14. Vítězná sestava: O. Kašpar
4 b., Z. Kallas 4 b., J. Račák 3 b., M. Trávníček 3 b. Po obědě v místní podzámecké restauraci následoval přesun do Obědné, kde na nás čekali hráči
z Libiny. Po dobrém obědě a bojovné náladě v mužstvu jsme přejeli Libinu
1:17. Sestava: Z. Kallas 4,5 b., M. Trávníček 4,5 b., M. Ščevík 4,5 b, J. Račák
3,5 b. Tímto dvojzápasem byla zakončena naše cesta v premiérovém ročníku
a za druhé místo v konečné tabulce je nutno poděkovat všem hráčům, kteří
během soutěže nastoupili.
Závěrečná tabulka: 1. Nový Malín 37 bodů, 2. Tatran Ruda 34 bodů,
3. Šumvald 32 bodů, 4. Úsov 31 bodů, 5. Petrov 31 bodů, 6. Brníčko 21
bodů, 7. Libina 19 bodů, Štíty 19 bodů. V pátek 6.4. 2018 proběhl VIII. ročník
turnaje ve stolním tenisu o putovní pohár TJ Tatran. Účast na turnaji potvrdilo
12 hráčů z 22 pozvaných. Během turnaje bylo odehráno 60 zápasů, ze kterých
vzešlo toto pořadí: 1. O. Kašpar, 2. M. Ščevík, 3. J. Račák, 4. L. Zajíc, 5. P. Šaj.
V malém finále zvítězil V. Rozman.
Za informaci stojí i výsledky našeho člena Milana Bielika, který získal
dvě první místa na turnajích v Klášterci a v Hrabenově. Vedení děkuje za
dobrou reprezentaci oddílu! Jak se umístili naši mladší žáci po bodovacích
turnajích: 5. D. Poprach, 7-8. D. Klimeš, 12. M. Poprach, 13. P. Diviš, 14.
O. Bednář. Kategorie starší žáci: 13. P. Šaj, 15. O. Langer. Kategorie Dorost:
8. L. Pavelek, 9. O. David.
Dva naši mladší žáci roč. 2007 Dominik Klimeš a Petr Diviš dostali
pozvánku na krajský turnaj do Nákla. Přejeme jim hodně zdaru!

Z činnosti ZO ČSŽ Ruda nad Moravou-Hostice
Začátek roku začíná ohlédnutím za rokem minulým. Na výročním
jednání ZO ČSŽ jsme zhodnotily naše akce, vycházky a setkávání
v roce 2017. Též jsme se zabývaly přípravou dalších naplánovaných
akcí na rok letošní. Výroční jednání, které proběhlo v nově zrekonstruované vinárně na Záložně, bylo spojeno s oslavou MDŽ. Rada ČSŽ
připravila pro své členky „Módní retro přehlídku“. V šatech, které byly
in za mládí našeho a našich maminek, jsme předváděly modely za
vtipného komentáře paní Evy Kobzové. S touto akcí nám ochotně
pomohly vnučky a umocnily svým mládím veselou zábavu. Přikládáme
foto-ochutnávku z naší úspěšné akce.
Za ZO ČSŽ Ondráčková M.

Úspěšná lyžařská sezóna mladých sjezdařů z Rudy nad Moravou
Úsilí a tréninková píle dětí a mládeže z Rudy
nad Moravou přinesly v sezóně 2017/18 velmi
hodnotné výsledky. Ema Banková v kategorii
přípravka dívek zvítězila v seriálu závodů Rychlebský pohár a stala se přebornicí kraje. Jakub
Babor v kategorii předžáků zvítězil v seriálu
závodů Rychlebský pohár a stal se přeborníkem
kraje. Michaela Mazáková v mladších žákyních
obsadila 2.místo v ročníku v disciplíně superobří
slalom a stala se přebornicí kraje. Matěj Bank
vybojoval bronzovou medaili na MČR a stříbrnou medaili na Mistrovství Moravy a Jan Mazák
obsadil 5. a 6. místo na Mistrovství Moravy.
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