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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            prosinec 2016 

 
ROK SE S ROKEM SEŠEL, AŤ SE DAŘÍ  
 

Rok 2016 se nám chýlí ke konci a my se v tomto období uchylujeme do svých příbytků, trávíme čas se 
svými nejbližšími a prožíváme chvíle plné pohody. 

Rovněž se mnohdy zamýšlíme nad tím, jaký byl rok uplynulý a co si předsevzít do toho následujícího. 
Na tomto místě bychom vám rádi popřáli, abyste se poučili z chyb minulých a v příštím roce se vám dařilo ve 
všem lépe… 

Využijte času vánočních svátků a období před koncem roku pro své blízké, užijte si tepla „rodinného 
krbu“ a pohodu. Při rozjímání o tom dobrém a špatném v uplynulém roce doufáme, že toho dobrého bude více, 
ale pokud ne, nezoufejte – věříme, že příští rok se vše v dobré obrátí a ze srdce vám to přejeme.  

Vycházejme ze starých obecných pravd: „Všechno zlé je k něčemu dobré.“,  „Vše se v dobré obrátí.“, 
„Bude líp.“ apod. Vstupte do toho příštího roku 2017 s optimismem, úsměvem na tváři a hlavně vykročte 
pravou nohou… 

Tak ať se daří… 
           

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 
Máme tu konec dalšího roku a tak si v kostce shrňme, co se nám podařilo v obci vybudovat a co náš 

čeká v příštím roce a v letech následujících. 
Začátkem roku jsem podali žádost o dotaci na opravu místních komunikacích z Ministerstva pro místní 

rozvoj. Byli jsme úspěšní a tak jsme mohli nechat opravit cesty, které byly již v dezolátním stavu, a sami 
bychom je z obecního rozpočtu nemohli zafinancovat. Pro připomenutí uvádíme souhrn opravených cest: 
hřbitov – rozcestí, hřbitov – bytovka, rozcestí – cesta pod chatami, od rodinného domu čp. 110 po rodinný dům 
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čp.145, od rodinného domu čp.166 po tzv. porodnu. Dostali jsme maximální výši dotace - 1 milion Kč. Celkově 
opravy stály 2 404 182,- Kč. 

Podél těchto cest a na dalších místech v obci pak bylo vysázeno celkem 60 ks stromů - javory, švestky, 
třešně a jeřáby jako náhradní výsadba za vykácené dřeviny při modernizaci D1 na konci listopadu . Tuto 
výsadbu financovalo Ředitelství silnic a dálnic. 

Také se nám letos konečně podařilo dořešit vlastnictví pozemků pod komunikací od kostela po hřbitov. 
Po vykoupení všech potřebných částí jsme mohli opravit cestu od kostela po hřbitov a konečně je tato cesta 
důstojná a nemusíme se za ni stydět. Na tuto opravu jsme získali dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 
110 000,- Kč z celkových nákladů 267 818,-Kč.  

Provedlo se také zacelení prasklin v současných komunikacích metodou patch matic. Opravu provedla 
Správa a údržba silnic. Díky tomuto zacelení se prodlužuje životnost komunikací. 

Dalším znatelným krokem vpřed bylo dokončení terénních úprav při rekultivaci skládky v Rudě na 
kopci Strážník. Toho jste si jistě všichni všimli, že se tento kopec značně proměnil. Zbývá jen na jaře kopec 
oset trávou a rozhodnout se, čím to osázíme. Prostor pro pálení čarodějnice jsme vyčistili a bude dál sloužit 
svému účelu, ale jen pro obyvatele naší obce. 

Na jaře jsme oseli prostory kolem celého dětského hřiště a tak už máme, dá se říci, ucelený malý areál 
pro trávení volného času pro malé, ale i velké. 

K zajištění bezpečnosti obyvatel při přecházení silnice II/602 ze Dvořišť (v místě s kontejnery na 
tříděný odpad), jsme zakoupili a rozmístili betonové květináče (všech 7 zastupitelů s tímto souhlasilo), které 
mají zabránit parkování kamionů a velkých aut v těchto prostorách, neboť brání v rozhledu při přecházení, čímž 
dochází k ohrožení zdraví obyvatel. Tyto květináče jsou částečně i na soukromém pozemku paní Pyszakové, 
která s tímto písemně souhlasila a taktéž si nepřeje parkování kamionů z důvodu zvýšení bezpečnosti při 
přecházení. Zatím se nám to ale na 100 % nedaří, kamiony květináče objíždí a nocují tu. Tato plocha ale nikdy 
nebyla označena a určena k parkování. Budeme tedy muset podniknout další kroky v rámci zákona k dosažení 
výše uvedeného cíle – zajištění bezpečnosti přecházení v uvedeném místě.  

V současnosti začala rekonstrukce a přestavba kuchyňské linky v kulturním domě. Současná malá 
kuchyňská linka je již 20 let stará a nevyhovuje požadavkům na plné využití při pronájmech kulturního domu. 
Linka bude rozšířena s důrazem na zvýšení ukládacích prostor a doplnění dalších spotřebičů běžných pro 
kuchyně. Do ostatkové merendy by již mělo být vše hotové. 

Nadále probíhají pozemkové úpravy. Letos si mohl každý vlastník napsat své požadavky na budoucí 
podobu pozemků. Prováděcí firma Georeal Plzeň v současnosti pracuje na zahrnutí protierozních opatření a 
soustavě společných zařízení. Následovat by pak měl návrh nově rozmístěných pozemků vycházející 
z požadavků vlastníků.  

Příští rok se začne pracovat na novém územním plánu Obce Ruda, který bude v souladu právě 
s pozemkovými úpravami. Prováděcí firma bude stejná jako ta, která nám zhotovila první územní plán v roce 
2008. 
 
A co nás čeká v roce následujícím? 

Největší akcí by měla být stavba chodníku podél II/602 od rodinného domu čp. 4 (Holaňovi) po konec 
vesnice za rodinný dům čp. 85 (Horkovi). S tím je spojené i rozšíření dešťové kanalizace od autobusové 
zastávky po Křiby. Na stavbu chodníku budeme podávat žádost o dotaci ze SFDI. 

V případě kladného výsledku pak proběhne nákup domácích kompostérů plus obecního štěpkovače. 
Tady zatím výsledek neznáme. Víme jen, že bylo podáno přes 300 žádostí s celkovým požadavkem na dotace 
cca 500 miliónů Kč a při tom se má rozdělit pouhých 100 miliónů Kč. Takže uvidíme, jak dopadne naše žádost, 
zda budeme úspěšní. 
Dotaci z Programu obnovy venkova použijeme na dokončení cesty kolem nových stavebních pozemků za 
Dvořišti. Domy jsou již postavené a nemohou si dodělat vjezdy kvůli chybějící asfaltové cestě. V současnosti 
máme všechny stavební pozemky v lokalitě Dvořiště prodány. 

Tolik tedy shrnutí minulého a výhled do roku příštího, myslíme si, že se nám letos opět dařilo a rok se 
dá označit za úspěšný. 
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Co se u nás dělo 
 
POUŤ SV. JILJÍ V RUDĚ 

SDH Ruda ve spolupráci s Obcí Ruda uspořádala letošní pouťový víkend. Vše probíhalo za přízně 
teplého letního počasí. V pátek jsme si užili pouťovou zábavu se skupinou BEAT BAND, účast byla vysoká jak 
ze strany místních tak i přespolních a veselí probíhalo až do časných ranních hodin. V sobotu se odehrálo 
tradiční fotbalové utkání svobodní vs. ženatí a večer jsme poseděli na návsi při reprodukované hudbě a 
poklábosili. V neděli proběhla tradiční mše s průvodem a celé odpoledne jsme mohli využít k posezení na návsi 
při poslechu cimbálové kapely Kyničan. Celkově vzato, letošní pouť se vydařila  a za to díky pořadatelům, kteří 
vše se o zdárný průběh celého víkendu zasloužili nejvíce.  

 
DUATLON IRONBABY  

I na další akci nám přálo krásné a teplé počasí. Děti si mohly užít soutěž, která spočívala v běhu a jízdě 
na kole, přičemž jim byla trať ztížena překážkami. A jako obvykle byla pro zúčastněné připravena i tombola. 
Děkujeme tímto za přispění odměn pro závodníky sponzorovi akce Poex Velké Meziříčí. 
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OPERA PEŘINY  
První listopadovou sobotu bylo pro děti připraveno divadelní představení Peřiny. Opera byla určena 

především pro dětské publikum, ale okouzlila rodiče a další dospělé návštěvníky. Diváci shlédli příběh Modré a 
Oranžové peřiny, které touží po lásce. Protože se příběh odehrával na zámku, nechyběl ani věčně snící princ, 
schovávající se do snů před svojí mamá. Hereckou čtveřici uzavřel veselý sluha Honza, jenž touží po zlaťáčcích 
a mate hlavu nejedné dívčině v zámku. 

 
 

PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮM ZKV  
Pro pořadatele ZKV bylo v kulturním domě letos připraveno překvapení v podobě činoherní komedie 

z westernového prostředí s názvem „ZLATÁ HOREČKA“. Doufám, že se celý večer všem pořadatelům líbil, 
ještě jednou díky a v červnu na ZKV opět na shledanou.  



5 
 

VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ 
Opět po roce se celá obec zhasla a rozsvítila se dýňová výzdoba. Průvod prošel celou obcí a prohlédl si 

opravdu kreativní výtvory. Zhruba v půlce průvodu na nás čekalo překvapení v podobě ohňové šou. Na hřišti za 
hudebního doprovodu nám své vystoupení předvedla skupina historického šermu SARCINA z.s.. Všem, kdo se 
zúčastnili, děkujeme za přízeň, protože bez vystavovaných výtvorů by nebylo možné tuto akci uskutečnit. 

ZAHÁJENÍ ADVENTU 
Již popáté jsme se sešli na návsi, abychom společně rozsvítili „náš vánoční strom“ a společně si 

poslechly vystoupení dětí z místní základní školy a ostatních vystupujících. Navštívil nás i „Anděl Strážný“, 
který od dětí vybral dopisy pro Ježíška a všem zúčastněným rozdal čokoládovou plaketu se zlatým prasátkem. 
Celý večer se velice vydařil - tak za rok naschle! 
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VÁNOČNÍ DÍLNY 
 
Letos jsme již podruhé uspořádali vánoční dílny. Sešli jsme se na velkém sálu kulturního domu, 

abychom měli dostatek prostoru a za poslechu koled jsme si mohli vytvořit vánoční svícen z 4 litrové sklenice, 
okrasný stromek z kukuřičného šustí, vyřezat si dřevěnou ozdobu či postavu do betlému. Dále probíhalo 
malování na sklo, tvoření vánoční ozdoby ze samotvrdnoucí modelíny a také jsme si mohli vyrobit vlastní 
baňku na stromek. Každý si vyzkoušel, co ho zajímalo a bavilo a svoje výtvory si mohl odnést domů. Malé 
občerstvení bylo samozřejmě připraveno. Akce měla velký úspěch, takže už nyní můžeme přemýšlet, co si za 
rok zase vyrobíme!   

 
 
CO SE U NÁS BUDE KONAT 
 

Datum Název akce 
Vánoční bruslení pro Rudu a Jabloňov • 30.12.2016 

• 12:45 – 13:45  hokejové utkání Jabloňov x Ruda 
• 13:45 – 14:45 veřejné bruslení 

Ostatky průvod 2017 • 25.2.2017 
• Hraje FraMil 

Merenda 2017 • 11.3.2017 
• Hraje kapela MEŠ 

Dětský karneval 2017 • 26.3.2017 
Pouť 2017 • Pátek 1.9.2017 

• Pouťová zábava 
• Hraje Beat Band 
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OKÉNKO VETERINÁŘE 
 
Pamlsky psům ano či ne? 

Každý majitel pejska by se měl snažit, aby ho jeho zvíře poslouchalo. Říkám snažit, protože to nemusí 
být někdy jednoduché. Například pustíte-li psa loveckého plemene z vodítka v lese a ucítí stopu, ani plná kapsa 
voňavých pamlsků ho v jeho stopování nezastaví. 

Pamlsky používáme jako doplněk stravy u psů ve výcviku, můžeme jimi zabavit zvíře, když nejsme 
doma, dále existují pamlsky zdravotní- např. k čištění zubů. 

Pokud začínáme cvičit štěně, jsou pamlsky nepostradatelným pomocníkem. Pozitivně motivují zvíře ke 
splnění našeho povelu. Velikost pamlsku musí být úměrná plemeni (např. u velkých plemen používáme kousky 
velikosti 1x1cm). Dobrým pomocníkem je tzv. pamlskovník – je to vak, který máme za pasem a jsme schopni 
po správně vykonaném cviku odměnu rychle vytáhnout (jde o vteřiny, aby si zvíře spojilo daný cvik s 
odměnou). Dá se použít i ledvinka nebo kapsa, ale musíme počítat s tím, že bude promaštěná od pamlsků. A 
jaký pamlsek použít? Záleží na preferenci zvířete, pamlsek musí být chutný, voňavý a je možné je i střídat v 
průběhu výcviku. Nepoužíváme granule, psi mají po nich žízeň. Ideální pamlsek musí pes co nejrychleji 
spolknout, aby ho přežvykování nerušilo při splňování daného povelu. Dnes se dá vybrat z řady komerčních 
pamlsků – od piškotů pro psy po masové či rybí speciality. Doma lze vyrobit pamlsek vysušením kousků masa, 
jater, plic…., ev. použít kousek sýra. 

Pokud se zvířeti nemůžeme věnovat a chceme ho zabavit, lze podat pamlsek ve formě sušených 
hovězích či vepřových produktů. Zde je potřeba dobře vybírat – nebezpečí může být u hltavých psů,  kdy hrozí 
spolknutí celého pamlsku naráz a může dojít k trávicím potížím. Další problém může být u žravých jedinců s 
pozřením většího množství kostí, kdy hrozí zácpa. Proto je vhodné sušené pamlsky podat až po krmení a vybrat 
spíš větší velikost, aby si pes pamlsek pomalu vychutnával. 

Pamlsky mohou sloužit i k hygieně dutiny ústní. Samozřejmě, že klasické mechanické čištění kartáčkem 
to nenahradí, ale tvorba slin při kousání tvrdé odměny omývá dásně i zuby a po krmení to může mít pozitivní 
účinek. Dobrý efekt mají komerční pamlsky s obsahem mořské řasy. 

 
MVDr. Šárka Dresslerová  

 
Prodej krmiv a chovatelských potřeb, veterinární služby – Tasov 130  
ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod., jinak dle domluvy, tel.728 531 052 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 15.9.2016 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

schválilo: 
• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava 

Koudelu, 
• doplnění programu o bod 12. Dohoda o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování 

služeb Vodafone OneNetč.007329, 
• doplnění programu o bod 13. Rozpočtové opatření č.7/2016, 
• program zasedání jako celek, 
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 1798/1 a 1777/1 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí mezi Obcí Ruda a společností E.on Distribuce, a.s., 
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č.1824/1 a 1824/2 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí mezi Obcí Ruda a Krajem Vysočina na akci „Ruda – rozšíření dešťové kanalizace“, 
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě na p.č.1154, 1173 a 1195 

v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí se společností Dial Telecom, a.s., 
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• bezplatné nabytí pozemku p.č. 1811/5 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, 

• žádost o bezplatný pronájem kult. domu na charitativní koncert Muzika dětem od Kristýny Harvánek 
Staňkové. Koncert proběhne 22.7.2017. 

• vybudování nové lampy veřejného osvětlení mezi kostelem a hřbitovem, 
• navýšení příspěvku na provoz ZŠ Ruda, příspěvková organizace, o 3.113,- Kč, 
• dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone 

OneNetč.007329 
• rozpočtové opatření č.7/2016  
 

 bylo seznámeno: 
• s rozpočtovým opatřením č.5/2016, 
• s rozpočtovým opatřením č.6/2016, 

 
Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 13.10.2016 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

schválilo: 
• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Jaromíra Březnu a pana Miloslava 

Koudelu, 
• doplnění programu o bod 8. Vytyčení změny hranic mezi pozemky p.č. 833/3 a 1799 v k.ú. Ruda u 

Velkého Meziříčí, 
• program zasedání jako celek, 
• rozpočtové opatření č.9/2016, 
• uzavření smlouvy o dílo s Ing. Ivanou Tužinskou, Tolstého 1567/13, 586 01 Jihlava na zpracování 

žádosti a administraci projektu „Ruda – chodník podél II/602“, 
• pořízení nového územního plánu Obce Ruda. Jako zastupitele pro jednání s Městským úřadem Velké 

Meziříčí, odbor územního plánování schválilo starostu Ing. Karla Dvořáka. 
• prodej pozemku p.č. 873/23 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí za cenu 490 Kč za m2. Kupujícími jsou 

manželé Martin a Vladislava Horáčkovi, Humenná 470/26, Brno.  
• vytyčení změny hranic mezi pozemky p.č. 833/3 a 1799 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí na náklady 

Obce Ruda. 
 

 bylo seznámeno: 
• s rozpočtovým opatřením č.8/2016, 
 
Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 8.12.2016 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 

 
Zastupitelstvo obce: 
 

schválilo: 
 
• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava 

Koudelu, 
• doplnění programu o bod 12. Dodatek ke „Smlouvě o jiných pracech a výkonech“ s Technickými 

službami VM s.r.o., 
• doplnění programu o bod 13. Nový územní plán Obce Ruda – nabídky, 
• doplnění programu o bod 14. Seznámení s průběhem stavebního řízení na rozšíření dešťové kanalizace a 

stavby chodníku podél II/602, 
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• doplnění programu o bod 15. Nemovitost na p.č. st 78 v k.ú.Ruda u Velkého Meziříčí a okolní 
prostranství, 

• doplnění programu o bod 16. Rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování šatny v přízemí kulturního 
domu, 

• program zasedání jako celek, 
• rozpočtové opatření č.11/2016,  
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
• Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o. ke smlouvě o nájmu 

a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696, 
• finanční dar na činnost v roce 2016 pro Domácí hospic, o.p.s., Nové Město na Moravě ve výši 5 000,-

Kč, 
• rozpočtový výhled na rok 2019, 
• Dodatek č.8 – Smlouvy o jiných pracech a výkonech č.29/TKO/2009 ze dne 1.12. 2008 mezi 

Technickými službami VM s.r.o., Velké Meziříčí a Obcí Ruda, 
• zpracovatele nového územního plánu Urbanistické středisko |Jihlava, spol.s.r.o., Jihlava za cenu 

102 850,-Kč vč. DPH, 
 

zamítlo: 
 

• poskytnutí finančního daru pro Římsko-katolický farní úřad Ruda, 
 

starosta pověřil: 
 

• inventarizací majetku Obce Ruda k 31.12.2016 místostarostu Jana Žáka, 
 

bylo seznámeno: 
 

• s rozpočtovým opatřením č.10/2016, 
• s průběhem stavebního řízení na rozšíření dešťové kanalizace a stavby chodníku podél silnice II/602, 

 
bylo seznámeno a souhlasí: 

 
• s možností konzultace s architektem ohledně plánu, co s budovou na p.č. st. 78 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí a okolním prostranstvím. Schůzka proběhne na jaře 2017. 
• s realizací rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí kulturního domu a vybudováním šatny. 

Schvalování a případná realizace se odkládá na podzim 2017. 
 

odkládá na další zasedání: 
 

• výběr dodavatele nového plynového kotle do ZŠ. 
 

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména 
a příjmení jsou uváděna jen nacionále. Plné verze usnesení a zápisů jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na 
Obecním úřadě v Rudě.  
 
Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Jaromír Křehlík. 
 
Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec.ruda@tiscali.cz 
 
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz 


