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NENÁBOŽENSKÉ VELIKONO ČNÍ TRADICE  

Velikonoce jsou už od pradávna časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně 
váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají 
se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo sladkosti v podobě velikonočních vajíček, beránků či zajíčků. 

V Česku je prastarou tradicí pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají/mrskají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou/mrskačkou/šlahačkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je 
obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži 
při hodování přeříkávají říkanky. Nejznámější velikonoční „koledou“ je tato krátká říkanka: "Hody, hody 
doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 
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Jestli dojde dříve na mrskání nebo „koledy“, záleží na situaci. Ačkoli může být „vyšlehání“ bolestivé, 
není jeho cílem způsobovat příkoří. Spíše se jedná o známku zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se 
mohou dokonce cítit uražené. „Vyšupaná“ žena dává muži barevné vajíčko jako symbol svých díků. Pověst 
praví, že dívky mají být na Velikonoce „vyšlehány“, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V 
některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy polévají muže a chlapce studenou vodou. 
Zvyky se v jednotlivých částech naší země mírně odlišují. 

Existuje i jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé 
proutí s největším podílem „životní síly“, kterou jakoby předávají „vyšlehané“ osobě. Z téhož důvodu ženy 
dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života.  

Za zmínku stojí i vysvětlení významu slova koleda. Ta probíhala v průběhu roku vícekrát, nejen v 
období velikonoc, a jejím původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za 
toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou 
žebroty chudší části obyvatelstva. 

Z veřejně dostupných otevřených zdrojů sepsal Jaromír Března 

ČISTÁ VYSOČINA 2014 – ZAPOJTE SE DO ÚKLIDU VE ŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ A OKOLÍ SILNIC  
   

Opět se můžete po roce zapojit do již 6. ročníku jarního úklidu Vysočiny. Hlavní pozornost je určena 
okolí silnic na Vysočině. Ale nejen ty se mohou uklízet, klidně může proběhnout úklid veřejného prostranství v 
obci. Je to akce dobrovolná a i když se setkala minulý rok s minimální účastí, tak jsme naši obec znovu 
přihlásili. Je to určitý postoj náš a našich občanů ke svému okolí a k životnímu prostředí. 

Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a přiloží svou ruku k dílu - ke zkrášlení prostředí, ve kterém 
společně žijeme. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě a domluvit si úsek silnice, který vyčistí.  

Věříme v hojnou účast aspoň jako vloni a ve větší zapojení zejména mládeže. 
 

HARMONOGRAM: 
• Úklid probíhá v období 4. 4. 2014 - 13. 4. 2014 
• Účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní komunální odpad) 
• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací 
• Svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic 

Kraje Vysočina 
 

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ  
 

Obecní úřad Ruda ve spolupráci s Občanským sdružení Diakonie Broumov, což je nezisková 
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost (více o nich na www: diakoniebroumov.org) vyhlašuje 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Vatované přikrývky, polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
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��znečištěný a vlhký textil 
Sbírka se uskuteční: 
dne: čtvrtek 3. dubna 2014 
čas: 16 – 19 hodin 
místo: velký sál Kulturního domu v Rudě 

 

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE  
 
Žáci naší školy navštívili první týden v březnu besedu s promítnutím filmu v kinosále ve Velkém 

Meziříčí. Akce nesla název: 
 

MADAGASKAR - P ŘÍBĚH DÁVNÉ LEMURIE. 
 

Jedná se o unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – 
historicko - zeměpisným přesahem určený pro žáky základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé 
České republice. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií 
a videosekvencí, promítaných přes celé filmové plátno. Jsou zde využívány autentické zvuky a naživo 
komentovaný výklad učitele a reportéra. Více informací najdete na stránkách:  www.planetazeme3000.cz 
 
21.1.2014 proběhl zápis budoucích prvňáčků. Letos probíhal 
ve zvířecím duchu.  

U každého zvířátka byl nachystaný nějaký úkol. Děti 
všechny zadané úlohy zvládly a domů si odnesly malé 
dárečky. Ke školnímu roku 2014/2015 byli zapsáni 2 žáci – 1 
dívka a 1 chlapec. 
 

Neustále sbíráme papír a PET víčka. Jsme opět na 
prvním místě!! Prosíme, kdo můžete a máte chuť, pomozte 
nám opět vyhrát!!! Víčka i papír můžete kdykoliv přinést do 
školy. (Při velkém množství zavolejte do školy). 
 

Od dubna začnou děti naší školy dojíždět do třebíčského bazénu, kde se budou účastnit plaveckého 
výcviku. V květnu proběhne rovněž jako každý školní rok besídka ke Dni matek. Přesné datum není zatím 
stanoveno, bude upřesněno v dubnu na třídní schůzce po dohodě s rodiči, poté bude vyhlášeno místním 
rozhlasem. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
 
Dopis z Oblastní charity Žďár nad Sázavou: 
 
Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky, 
 

úvodní motto mluví o dobrých skutcích a o radosti z nich, kterou věřím, že v tuto chvíli zakouší každý z 
Vás. Dovolte mi, abych Vám alespoň tímto způsobem poděkovala nejen za Vaše nadšení a ochotu, ale i dary, 
které jste věnovali v letošní již čtrnácté Tříkrálové sbírce.  

Obsahy všech 397 tříkrálových pokladniček jsou v této chvíli sečteny. Uvnitř se skrývalo opět velké 
překvapení, a to v podobě vyššího výtěžku než tomu bylo v roce loňském.   
Částka, kterou zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na své pouti napříč celým okresem  

a kterou dárci věnovali do tříkrálových pokladniček, činí 2 522 626, 60 Kč, t.j. o 147 294, 60 Kč více než 
v roce minulém. 

V letošním roce došlo také k několika změnám. Do sbírky se zapojily další obce, jsou to Křižánky a 
Odranec. Nováčkem sbírky byla i nově nastupující koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná, která 
přebrala funkci po devítiletém působení Mgr. Michaely Kuchtové, která odchází plnit svoje milé mateřské 
povinnosti. 
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 Finanční prostředky z letošní sbírky použije Oblastní charita především na podporu stávajících služeb. 

 
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou poděkovala za Vaši 

přízeň a štědrost, díky které můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují a popřála Vám krásný a 
požehnaný rok 2014. 

Ing. Jana Zelená 
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V  OBECNÍCH LESÍCH V  K .Ú. RUDA U 
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ A K .Ú. LHOTKA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ ZA ROK 
2013 
 

Těžební práce v daném období vyjma samovýrobců zajišťovala firma pana Zedníka z Velkého Meziříčí. 
Zalesňování probíhalo od poloviny června do poloviny srpna, kdy bylo vysazeno ve 3 lokalitách 1600 stromků. 
Dále byla provedena údržba lesních porostů -  sekání, úklid a pálení klestí, postřiky v lokalitách Bačátka a 
Komárovy. 

V terénu byly rozmístěny 4 feromonové lapače na monitoring a odchyt lýkožroutů. Jejich výskyt 
v lapačích byl jako v předchozích letech na velmi nízké úrovni. 

Téměř žádné škody na lesních porostech nezpůsobil vítr. Bohužel, těžká námraza, která se objevila těsně 
před Vánocemi, poškodila lesní porost v lokalitách Bačátka, Komárovy a U Obrázku. Těžba, která v důsledku 
prosincové námrazy proběhla, byla zpracována během jednoho měsíce a její objem činil přibližně 20 m3.  

Výše příjmů za prodej dřeva činila v minulém roce 29.844 Kč. 
Od nového roku 2014 platí, že samovýroba je řízena firmou pana Zedníka z Velkého Meziříčí. Po 

domluvě bude připraveno požadované množství k prodeji. 
Surováky    16,790 m3 

Špalky               4,2 m3 

Kulatina      31,710 m3 

 
Přijmy Vydaje

Samovýroba 4750 Nakup stromků 1600 11960

Těžba v lese 29844,5 Sazení stromků,postřik 11011

Celkem 34594,5 Práce v lese (sekání) 4477

Celkem 27448

 
Hospodářský výsledek tedy činí zisk 7146.50 Kč. 

Co se týká dalšího výhledu hospodaření obecních lesů, je mým přáním, aby nastolený pozitivní 
vývoj obecního lesnictví Ruda pokračoval i v roce 2014 se všemi kladnými dopady na vlastníka lesa. 
        Napsal: Jaromír Března, místostarosta 
 

VETERINÁRNÍ OKÉNKO:  
PARAZITÁRNÍ ONEMOCN ĚNÍ PSŮ A KOČEK 

 
Žijeme v době, kdy psi a kočky jsou součástí našich rodin, máme je za členy naší domácnosti. Spousta 

zvířat má své místo na gauči v obýváku a jsou tak v úzkém kontaktu s námi lidmi a dětmi. Proto je kladen 
takový důraz na protiparazitární péči psů a koček. 

Parazity můžeme rozdělit na vnitřní (žijící ve střevě, cévách, dýchacím aparátu) a na vnější (žijící na 
povrchu těla, v srsti). V tomto článku bych chtěla přiblížit životní cykly některých vnitřních parazitů. 
ŠKRKAVKY  

Nejčastěji se můžeme setkat, a to hlavně u koťat a štěňat, se škrkavkami. Jsou to oblí hlísti (asi 8cm 
dlouzí, bílé barvy), kteří žijí ve střevech, jejich vajíčka odcházejí trusem do vnějšího prostředí, kde je pozře 
nový hostitel. Larvy se ze střev dostávají do plic krevním oběhem, odkud jsou vykašlány do dutiny ústní a tam 
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znovu spolknuty do žaludku a střev. Mláďata mají při masivní invazi škrkavek zvětšené břicho, neprospívají, 
pomalu rostou, může se u nich projevit kašel. Zdrojem infekce pro mláďata je jejich matka, cesta nákazy je přes 
placentu nebo pitím mateřského mléka. Toto je důvod opakovaného odčervování štěňat a koťat již od 3 týdnů 
věku se 14denním opakováním. Podrobné schéma aplikace antiparazitik určí veterinární lékař. U dospělého 
zvířete se zevně ani nepozná, že je nakažený, proto se provádí preventivní odčervovací kůra 2-4x do roka. 
Pokud po podání odčervovací tablety vyjdou škrkavky z těla ven trusem, je vhodné odčervení po 14dnech 
opakovat, aby se přerušil vývojový cyklus parazita. 
TASEMNICE 

Dospělý jedinec může být hostitelem tasemnice, jejíž články (jsou vidět pouhým okem - vypadají jako 
bílá okurková zrníčka) mohou odcházet trusem zvířete nebo ulpívají na srsti v okolí konečníku. Pes či kočka se 
nakazí nejčastěji pozřením hlodavce, ptáka, blechy, v jejichž tělech se nacházejí vývojová stádia tasemnic. 

Kočkám lov myší či drobných obratlovců nezabráníme, proto je vhodné je odčervovat častěji, nejlépe 
každé 3 měsíce. Neméně důležité je třeba zvířata zbavit blech, aby se přerušil vývojový cyklus tasemnice. 

Zásadou odčervování je podat tablety dle váhy daného jedince, nesmí se poddávkovat a během života 
zvířete účinné látky tabletek měnit. Je prokázáno, že při dlouhodobém podávání jedné účinné látky může dojít k 
tzv.rezistenci - parazit si na ni zvykne a nedojde k jeho úhynu. Na trhu existuje spousta preparátů od různých 
firem - ochucené, neochucené, různé velikosti... Nejideálnější je podat tabletku přímo na kořen jazyka a po 
polknutí odměnit zvíře pamlskem. U koček může být problém s podáním, v takovém případě lze tabletu vložit 
do kousku masa. Pokud se prášek rozdrtí a zamíchá do krmiva, často kočka stravu úplně odmítne. Barevné 
obalované tabletky nedrtíme, mají na povrchu sladký obal, aby byly chuťové atraktivnější. Jestli budete mít u 
svého zvířete problém s podáním tabletky, ráda Vám pomůžu s aplikací. 

Dnes existuje pro odčervování koček i preparát, který se neaplikuje do tlamy, ale na kůži. Účinná látka 
se přes kůži vstřebá do krve a odtud do střeva. 

Vajíčka parazitů, která vyjdou ven z těla zvířete trusem jsou infekční většinou za několik dní po vyzrání. 
Účelná prevence zamoření prostředí (dvorku, trávníku) je pravidelné odstraňování trusu, nejlépe jedenkrát za 2 
až 3dny. Samozřejmostí by měla být hygiena rukou po manipulaci s hlínou, pískem, a to hlavně u dětí. 

 
Napsala: MVDr. Šárka Dresslerová 

Přeji pohodové velikonoční svátky, a těším se na setkání s Vámi a Vašimi čtyřnohými kamarády. 
 
Otevírací doba obchůdku s krmivy v Tasově se nemění: 
               ÚT 8-10, ČT 15-17, PÁ 15-17, SO 8-10, ve státní svátky bude zavřeno 

     Veterinární služby tel: 728 531 052 
 

Co se u nás konalo 
 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA  
 
 Opět po dvou letech se uspořádala vánoční výstava. Tentokráte 
v prostorách základní školy. Podařilo se nám sehnat rekordních 25 
vystavovatelů a tak jsme měli možnost vidět betlémy vyrobené z různých 
materiálů a další vánoční výrobky vytvořené za pomocí různých technik. 
Jedno odpoledne byl také připraven program s projekcí týkající se betlémů. 
Vystavovatelé byli místní, ale i z blízkého okolí. Jim patří díky, že byli 
ochotni zapůjčit věci na výstavu bez finančního nároku. Celkem se přišlo 
podívat během třech dní zhruba 250 návštěvníků. 
 

CIMBÁLOVKA KNÍNI ČAN 
 

Jako zpestření dlouhých zimních večerů uspořádala Obec Ruda 
přátelské posezení při cimbálové muzice. K naší radosti se přišla pobavit a 
zazpívat si necelá stovka obyvatel od školou povinných po seniory, sál byl 
téměř zaplněn. Akce sklidila jen samé kladné ohlasy a tak už plánujeme, 
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kdy znova cimbálovou Kníničan z Moravských Knínic pozveme a uspořádáme další posezení (pravděpodobně 
podzim, zima 2014-2015). Děkujeme tímto dobrovolníkům, kteří podporují obec a přišli pomoci zastupitelům  
připravit a vyzdobit sál. 
 

MASOPUST, MERENDA  
 

Každoroční oslavy masopustu 
přišlo podpořit do průvodu 27 masek, 
které za doprovodu muzikantů prošly 
obcí, zazpívaly a zatančily 
s hospodyněmi a hospodáři. Letošní 
ostatky přijela podpořit početná 
skupina husitů, kteří se asi vraceli 
z nějakého bojového tažení. 
Originální nápad pak především 
ocenily děti, které obsadily na celý 
den bojový vůz a s průvodem masek 
strávily celé odpoledne. A mohou se 
těšit, zda náhodou husité nepřijdou na 
karneval. 

Za14 dní po masopustu uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů 
masopustní merendu s tombolou. Hasiči tímto děkují všem sponzorům, kteří 
do tomboly přispěli. 

Fotografie z letošního masopustu můžete najít na webových stránkách 
Obce Ruda v záložce Fotogalerie: www.obecruda.cz.  

 

Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 
Čtvrtek 3. dubna 2014 Sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov 
Úterý 30. dubna 2014 Pálení čarodějnic, lampiónový průvod: 

• začátek ve 20 hodin před kulturním domem, 
vyrobené čarodějnice s sebou. 

V průběhu května 2014 Besídka ke Dni matek 
• termín bude upřesněn a vyhlášen 

Konec května 2014 Den dětí – zájezd – bude upřesněn termín i trasa 
• PŘIVÍTÁME NÁVRHY, KAM BYSTE 

DĚTI CHT ĚLY LETOS JET NEBO CO 
BYSTE RÁDY VID ĚLY. NÁVRHY PIŠTE 
NA EMAILOVOU ADRESU: 
obec.ruda@tiscali.cz NEBO PŘIJĎTE 
ŘÍCI NA OBECNÍ Ú ŘAD 

Konec května 2014 Putování od Trojzemí po Trojmezí 
• motocyklistický výlet na pionýrech a 

podobných motocyklech 
Sobota 14. června 2014 Zlaté kolo Vysočiny – 13. ročník cyklistického 

závodu 
• další info na webových stránkách 

zlatekolo.webpark.cz 
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 Máte doma Jawu 20 nebo jiného pionýra? A jen vám stojí v garáži nebo ho taky někdy projedete? Jak dlouhé 
trasy jezdíte? Kde jezdíte? S kým jezdíte? Jaké trasy zvládá váš „pincek“? Jak je pohodlný? Kolik „papá“? Jakou 
rychlostí jezdíte?...  
 
 A abych tu jen netlachal, tak já jsem se svou dvacítkou včera najel 103km. Rychlost: mimo obec 50-55km/h a 
v obci 45km/h . Jel krásně. Je pohodlný a nejlíp jede v rychlosti přesně 50km/h. To má nejhezčí zvuk. 
 

Čtyřdenní (50ccm) Motocyklistický výlet - EXPEDICE  
 
Název: Putování od Trojzemí po Trojmezí 
 
Start: Trojzemí 
Cíl: Trojmezí na Kralickém Sněžníku + pramen řeky Moravy. 

Trasa expedice 

-vede po hranicích Moravy a Čech a to převážně na moravské straně. Je dlouhá 340 km a vede po silnicích II. a 
III. t řídy. Odjezd je plánován na čtvrtek ve 14 hod. Z Rudy do Slavonic cca 90km a 4,5h jízdy a pak přesun 
k trojzemí. Přespání a ráno start celého 2denního putování dle itineráře cesty. Po zdolání cíle zbývá na návrat 
celá neděle (to je 150km – cca 8 hod.).Celkové kilometry teda jsou 580km a během cesty se také dostaneme  na 
chvíli do Rakouska a Polska (Při cestě kolem Vysočiny jsme měli průměr 29km/h, tady zatím počítám průměr 
20km/h). 

 Poloha 

Morava leží v srdci Evropy, především v úrodných nížinách řek Moravy, Bečvy, Svratky, Dyje a jejich přítoků 
(většina vody je tedy splavována do Černého moře). Značnou část zabírá také Moravská vrchovina, část 
Hrubého i Nízkého Jeseníku, Moravské Beskydy, západní strana Javorníku a Bílých Karpat. 

Toto je zatím jen předběžný návrh, na připomínky k němu, jeho úpravu a pozměnění je ještě dost času. Pak 
bych udělal schůzi a na ní bychom zvolili termín EXPEDICE. 

Já sám si bych navrhoval tak konec května (22.5 - 25.5 nebo 29.5 - 1.6). 

Veškeré informace o této expedici záhadných strojů Jawa 50 rád předá pořadatel Vít Staněk. 
Budu se těšit a doufám v hromadnou účast. Dobrá nálada a úsměv na tváři je vítaná. 
 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
 

 VÝPISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA ZE DNE 27.12.2013 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

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

Křehlíka 
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- doplnění programu zasedání: 
-  o bod 12. dodatek č.1 ke směnné smlouvě mezi Obcí Ruda a M. H. 
- o bod 13. dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení  
č.1211001913/3696 mezi Obcí Ruda a RWE GASNet s.r.o. 

-  o bod 14. Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi Obcí Ruda a P. C. 
a S. C. 

- program zasedání jako celek 
- rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok 2014 a pravidla rozpočtového provizoria, které 

jsou přílohou výpisů z usnesení a zápisu z jednání ZO Ruda konaného 27.12.2013 

- dodatek č.1 ke kupní smlouvě s P. M. a M. M.. Dodatek se týká posunutí stavební čáry 
- na základě geometrického plánu  č. 347-710/2013 záměr prodeje částí pozemků p.č.621/19 (5 m2), 

621/20 (2 m2) a 621/21 (43 m2) v k.ú.Ruda u Velkého Meziříčí 
- místní poplatek na rok 2014 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů -  poplatek zůstává stejný a platí stále tedy OZV č. 1/2012. Zároveň 
ZO schválilo dodatek č.5 ke smlouvě o jiných pracích a výkonech č.29/TKO/2009 s Technickými 
službami VM s.r.o. 

- uzavření nájemních smluv na pronájem dosud užívaných pozemků se STAGRO s.r.o. a  J. M.. Jedná se 
o pozemky p.č. 1130, 1132, 1154, 1223, 1163/2, 1163/1 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí. Cena za 
pronájem činí 600 Kč/ha ročně plus daň z pozemku dle předpisu Finančního úřadu, výpovědní doba je 1 
rok 

- dar na provoz Dětského střediska Březejc 5000,- Kč a 2000,- Kč pro TJ Dětské středisko Březejc 
- dodatek č.1 ke směnné smlouvě mezi Obcí Ruda a M. H.. Dodatek se týká posunutí doby splatnosti 

smlouvy do 30.6.2014 
- dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.1211001913/3696 mezi Obcí 

Ruda a RWE GASNet s.r.o. 
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi Obcí Ruda a P. C. a S. C. 

 
II.  zamítlo: 

-  žádost P. Š. o odkoupení pozemku p.č. 621/9 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. O část tohoto pozemku 
má zájem i L. L. a M. B.. Tato akce se dořeší až na jaře, kdy by byl pozemek zaměřen a rozdělen na 3 
díly 

 
III.  pověřilo: 

- starosty závěrečným rozpočtovým opatřením 
 

 VÝPISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA ZE DNE 23.1.2014 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

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

Křehlíka 
- doplnění programu zasedání: 

- o bod 6. - projednání novely nařízení vlády č. 375/2010 Sb. 
- o bod 7. - žádost Farního úřadu Ruda o finanční dar 
- o bod 8. - projednání průběhu přátelského posezení u cimbálové muziky Kníničan 

- program zasedání jako celek 
- zveřejnění návrhu rozpočtu Obce Ruda na rok 2014 

- pro žádost o dotaci z  Programu obnovy venkova 2014 akci víceúčelového hřiště s umělým povrchem 

- ponechání odměn pro ZO v původní výši 
- Farní úřad Ruda finanční dar ve výši 10 000,-Kč 
- na přátelském posezení u cimbálové muziky Kníničan, pořádaném Obcí Ruda nebude vybíráno vstupné. 

Na této akci bude umístěna kasa na dobrovolné vstupné. 
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II.  vzalo na vědomí: 

 
-  zprávu o hospodaření s obecními lesy za rok 2013 na vědomí bez výhrad 
 

IV.  si dalo podmínkou: 
 
- že v případě žádosti o finanční dar na novou krytinu budovy fary, musí být přílohou žádosti posudek o 

stavu střechy a finanční rozpočet na tuto akci. 
 
 

 VÝPISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA ZE DNE 13.2.2014 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

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

Křehlíka 
- program zasedání jako celek 
- rozpočet Obce Ruda na rok 2014 
- plán akcí na rok 2014 

- prodej pozemků p.č.621/19, p.č. 621/20 a p.č. 621/21 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí manželům J. a P. 
M. Celková výměra činí 50 m2. Prodejní cena  20 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s přepisem hradí 
kupující. 

- obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1225/2 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí. 
 

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména 
a příjmení jsou uváděny jen iniciály. 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. Titulní grafickou úpravu připravil 
Jaromír Března. 
 
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 
 


