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Obecní zpravodaj
Obec Ruda prosinec 2017

Vážení spoluobčané,

ubíhá to čím dál rychleji. Rok se s rokem sešel a před námi jsou opět nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Dovolte mi poděkovat Vám všem za pomoc, spolupráci,
motivaci i inspiraci do další naší práce. Poděkování patří také členům zastupitelstva
obce, spolupracovníkům, hasičům, dále zaměstnankyním základní školy a vlastně
všem, kteří se jakkoliv zapojují do dění v naší obci. Každé spolupráce si opravdu
velmi upřímně vážím. Přeji krásné, klidné, radostné a požehnané svátky vánoční plné
zdraví, lásky, domácí pohody a splněných přání. Do nového roku 2018 přeji jménem
svým i jménem celého zastupitelstva obce všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví,
lásky, osobních i pracovních úspěchů.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA

Je na řadě shrnout letošní rok 2017 – co se udělalo, dělo a dít bude.

Počátkem roku jsme podali žádost o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu
chodníku podél silnice II/602. Podány byly dvě žádosti, protože chodník nebylo možno provést v jednom celku
kvůli nesouhlasu od vlastníků jednoho pozemku s vedením chodníku, který by vedl přes jejich pozemek. Dotaci
jsme ale dostali pouze na část od domu čp. 85 po dům čp. 82 a to ve výši 403.687 Kč. Zastupitelstvo tudíž
rozhodlo, že se chodník udělá v celé své délce a nebude se čekat a zkoušet tedy druhá šance na získání dotace i
na chodník od zastávky po školu. Chodník včetně dešťové kanalizace postavila firma Content. V současné době
se připravuje vše pro kolaudaci. Opět je o jeden z hlavních bodů ze strategického plánu rozvoje Obce Ruda
méně. Stavbu chodníku většina obyvatel považovala za jednu z hlavních potřeb naší obce.

Do ostatkové merendy byla dokončena rekonstrukce kuchyňky v kulturním domě, která byla
dovybavena i myčkou, nádobím atp. Jsou na ni zatím kladné ohlasy. Kulturní dům je tak možno využít i na
větší akce - např. svatba.

Z Programu rozvoje venkova jsme zažádali o dotace na stavbu komunikace v lokalitě „Dvořiště“ kolem
nových rodinných domů. Tato komunikace bylo poslední, co chybělo k dokončení projektu na vybudování
inženýrských sítí a komunikací pro nové stavební pozemky a rodinné domy na nich postavených. Dotaci jsme
dostali ve výši 120.000 Kč. Komunikaci postavila firma Strabag.
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V průběhu roku se pokračovalo na pozemkových úpravách v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. O tom se
více dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje díky článku od Ing. Marty Doležalové ze Státního pozemkového
úřadu, která má naši pozemkovou úpravu na starosti.

Stále nevíme výsledek žádosti na pořízení kompostérů. V 1. kole jsme neuspěli jako společná žádost
obcí Ruda, Jabloňov a Březejc, a tak jsme podali znovu žádost do 2. kola, ale už pod hlavičkou Mikroregionu
Velkomeziříčsko-Bítešsko. Do této druhé žádosti se zapojilo celkem sedm obcí z mikroregionu. Musíme tedy
vyčkat na výsledné stanovisko z Prahy.

V současnosti začínají stavební úpravy v kulturním domě a jeho okolí. Proběhla výměna původního
shnilého dřevěného plotu mezi kulturním domem a stodolou, následovat bude urovnání terénu do jednolitého
mírného svahu. Podél plotu a podél zdi stodoly se vybuduje dlážděný chodník a přístavek, kam se uschová
nejen dřevo, ale i např. gril atp. V kulturním domě pak proběhne přestavba sociálních zařízení v přízemí a
následně budou odděleny prostory pod schody vedoucí do 1. patra, aby se zvětšila skladovací kapacita.

V příštím roce, v jeho druhé polovině, pak Kraj Vysočina plánuje rekonstrukci opěrné zdi u silnice
II/602 mezi Hostincem u Malců a rodinným domem čp. 80, a současně chce provést opravu povrchu silnice
odfrézováním 10 cm původní vrstvy asfaltu a položením nové 10 cm vrstvy v obci Ruda. A dále Krajská správa
a údržba silnic plánuje opravu povrchu silnice mezi Rudou a Křeptovem v celé šířce odfrézováním vrstvy a
položením vrstvy nové. Vše ale závisí na koordinaci s pracemi na modernizaci dálnice D1, úseku Lhotka -
Velké Meziříčí, kde prováděcí firma COLAS má velký skluz, co se týče termínu dokončení. Kvůli této
skutečnosti se prodlužuje uzávěra dálničního mostu u Lhotky. Místo původního termínu 30. listopadu, dle
posledních informací, je uzávěra prodloužena do 3.2.2018. Za Obec Ruda jsme poslali nesouhlas
s prodloužením uzavírky mostu, ale zatím nepřišla žádná odpověď. Tomuto tématu a problému se budeme
určitě věnovat i v dalších číslech zpravodaje poté, co získáme další informace.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY V RUDĚ

V roce 2014 byly v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí zahájeny komplexní pozemkové
úpravy.

Pozemkové úpravy jsou chápány jako nástroj k vytváření podmínek pro racionální uspořádání
vlastnických vztahů k zemědělským pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Při jejich
provádění se řeší komplexně celé území, dochází ke scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům i
uživatelům a k obnovení zanedbané a mnohdy i poničené krajiny. Jejich cílem je především nové uspořádání
pozemků v obvodu pozemkových úprav, příprava pozemků pro následnou realizaci navržených opatření
sloužících ke zpřístupnění pozemků (cesty), vodohospodářských opatření a k doplnění prvků zlepšujících
životní prostředí. Dalším přínosem je zprůhlednění vlastnických vztahů, odstranění nesouladů mezi
evidovaným vlastnictvím v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu, uzavření nových nájemních
smluv na přesnou výměru pozemků. Výsledkem je nová digitální katastrální mapa.

Pozemkové úpravy se provádějí ve veřejném zájmu, navržená opatření by měla mít přínos pro všechny,
kteří v daném místě žijí, nejen po konkrétní vlastníky. Realizací navržených opatření dojde ke zprůchodnění
krajiny, omezení nepříznivých projevů vodní eroze, snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce, doplnění
a obnově zeleně, zlepšení kvality vody a její zadržení v krajině.

Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a vyhláškou č.13/2014Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy v Rudě byly zahájeny na základě žádosti obce a vlastníků pozemků. Žádost o
pozemkové úpravy podali vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy. Pokud se pro zahájení vysloví
vlastníci nadpoloviční výměry zem. půdy v daném katastrálním území, pozemkový úřad má povinnost řízení
zahájit.

Zpracovatelem návrhu pozemkových úprav se na základě výběrového řízení stala firma Georeal s.r.o.
Plzeň.

Dne 10. 9. 2014 se konalo úvodní jednání, kde byli přítomní vlastníci seznámeni s účelem a cílem poz.
úprav a jednotlivými etapami jejich provádění. Na úvodním jednání se také volil sbor zástupců, jehož členové
spolupracují při zpracování návrhu poz. úprav, vyjadřují se k plánu společných zařízení a k podaným
připomínkám v průběhu řízení.

V rámci přípravných prací byla v průběhu roku 2014 provedena analýza skutečného stavu území, byly
vyhodnoceny přírodní podmínky, hospodářské využití území, vodohospodářské poměry, stav cestní sítě a
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erozní ohroženost. Následně proběhlo zaměření skutečného stavu zájmového území, kdy byly zaměřeny silnice,
polní cesty, propustky a sjezdy, břehy vodních ploch a toků, budovy a oplocení, rozhraní druhů pozemků a další
pevné objekty potřebné pro návrh.

V listopadu 2014 probíhalo zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu upravovaného území,
neřešených pozemků a hranic lesních pozemků. Šetření probíhalo za účasti komise a pozvaných vlastníků.
Následně byl upřesněn obvod pozemkových úprav. Do pozemkové úpravy byly zahrnuty všechny pozemky
v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí kromě zastavěné části obce. U oplocených pozemků se stavbou mimo
intravilán obce, Křeptovského dvora a chat na lesních pozemcích, proběhlo zjišťování hranic a jejich zaměření.
Výsledný elaborát určení obvodu poz. úprav byl předán katastrálnímu úřadu v březnu 2015.

Na základě zaměření skutečného stavu a zjišťování průběhu hranic obvodu byla vypočtena výměra
upravovaného území, která činí 1005,2 ha. Po porovnání s výměrou území získanou součtem výměr parcel dle
katastru nemovitostí (1005,08 ha) byl stanoven opravný koeficient.

V prosinci 2015 byly všem vlastníkům zaslány soupisy nároků. V nárokovém listu byly uvedeny
všechny pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav a vyčíslena jejich výměra, cena a vzdálenost.
Podkladem pro jejich vypracování byly údaje z katastru nemovitostí a výsledky zaměření skutečného stavu.
Oceňování pozemků bylo provedeno pro účely poz. úprav zjednodušeným způsobem podle platné oceňovací
vyhlášky, vzdálenost byla měřena od věže kostela v Rudě. Nároky vlastníků byly úměrně upraveny opravným
koeficientem. V lednu byl zpracovatel přítomen na Obecním úřadě v Rudě, kde byl vlastníkům podrobně
vysvětlen obsah nárokových listů a současně mohli vlastníci sdělit své požadavky na nové umístění pozemků.

Tím byly ukončeny přípravné práce a mohla začít další etapa - zpracování vlastního návrhu poz. úprav.
Pozemkové úpravy jsou jedinečnou možností částečně napravit nepříznivý stav v krajině způsobený

používáním velkovýrobních technologií v zemědělství v uplynulých desetiletích. Cílem pozemkových úprav
není pouze nové uspořádání pozemků vlastníků, ale také zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí,
ochranu a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny (zákon č.
139/2002 Sb.). K tomu slouží plán společných zařízení (PSZ), který je v rámci pozemkových úprav
zpracováván. Jedná se o určitou formu krajinného plánu uvnitř obvodu poz. úprav. Zahrnuje opatření pro
zpřístupnění pozemků, vodohospodářská opatření, protierozní ochranu a opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí. Tato opatření mají většinou polyfunkční charakter.

PSZ je zpracován na základě podrobného průzkumu území, analýzy dostupných podkladů a s ohledem
na připomínky a stanoviska orgánů státní správy a stávající územní plán obce. Návrh cestní sítě vycházel ze
stávajících cest, 11 z nich o celkové délce 10 km bylo navrženo k rekonstrukci a 2 o celkové délce 665 m
k novostavbě. Byly stanoveny erozně ohrožené plochy a na nich navržena příslušná opatření, ve formě
zatravnění a protierozních osevních postupů.

K tomuto plánu se vyjadřují dotčené orgány státní správy, správci sítí v daném území, je projednáván se
sborem zástupců a uživateli, dále je předkládán Regionální dokumentační komisi (RDK) v Jihlavě a nakonec jej
schvaluje zastupitelstvo obce. PSZ v Rudě byl několikrát projednáván a doplňován na základě požadavků RDK
a nakonec dne 23.11.2017 byl schválen zastupitelstvem obce. Na společná zařízení bude použita výměra
pozemků ve vlastnictví státu a obce. Pozemky, na nichž jsou navržena společná zařízení, budou převedeny do
vlastnictví obce. Náklady na pozemkové úpravy vč. realizací hradí stát. Na úhradě nákladů se mohou podílet i
účastníci poz. úprav, popřípadě i jiné fyzické a právnické osoby, mají-li o provedení poz. úprav zájem.

Nyní již bude následovat vlastní návrh nového uspořádání pozemků vlastníků. První verze návrhu se
předpokládá v měsíci březnu 2018, kdy bude zaslán všem vlastníkům, a budou určeny konzultační dny, kdy
bude zpracovatel přítomen na obecním úřadě. Nové pozemky budou vlastníkům navrženy tak, aby odpovídaly
jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností druhem pozemku
v souladu se zákonem.

Dále se bude návrh s vlastníky projednávat a upravovat tak, aby byla zachována kritéria přiměřenosti a
podle možností i jejich požadavky na nové umístění. Projednávání návrhu se předpokládá v průběhu roku 2018.
V této etapě poz. úprav je důležitá komunikace mezi vlastníky a zpracovatelem návrhu při projednávání
jednotlivých možných variant umístění pozemků a také určitá míra shovívavosti a tolerance vlastníků.
Pokud s návrhem budou souhlasit vlastníci 60% výměry řešených pozemků, může pozemkový úřad vydat
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.
Napsala: Ing. Marta Doležalová, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou)
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Co se u nás bude konat
Datum Název akce

Úterý 26. prosince Vánoční bruslení pro Rudu a Jabloňov
 Na zimním stadionu ve Velké Bíteši
 15:30 –16:30 hokejové utkání Jabloňov x Ruda
 16:30 –17:30 veřejné bruslení.

Sobota 6. ledna Výroční schůze SDH Ruda
 začátek v 18:00 hodin v kulturním domě

Sobota 13. ledna Posezení při lidové muzice – hrát budou hosté heligonkáři
Jaroslav Drápela (rodák z Rudy) a Karel Havlík z Dolních
Bojanovic a folklorní kapela Lhotár

 Začátek ve 14:00 hod. ve velkém sále kulturního
domu

 Zveme srdečně všechny obyvatele, aby si přišli
poslechnout, zazpívat si a pobesedovat s Rouďáky

Sobota 3. února Masopustní průvod po obci
 Tentokráte se vzácnými hosty ze Študlova, kteří se

přidají k průvodu
 Začátek v 11:00 hodin u kulturního domu.
 Zveme tímto obyvatele k hojné účasti v maskách do

průvodu.
Sobota 3. března Ostatková merenda

 Hraje kapela Markopolo
 Začátek v 19:30 hod.

Neděle 11.března Dětský karneval
 Začátek ve 14:00 hod.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ

Tento školní rok navštěvuje naši školu 14 dětí – 7 dívek a 7 chlapců. Od září 2017 máme 4 prvňáčky, 3
druháky, 4 třeťáky a 3 čtvrťáky. Na škole vyučuje paní ředitelka Mgr. Eva Bednářová paní učitelka Mgr. Jana
Součková, která je zároveň i vychovatelkou ve školní družině.  Paní školnice a vedoucí školní výdejny je paní
Alena Remerová. Kdo by chtěl vědět více, co se děje na škole, může využít naše webové stránky www.skola-
ruda.cz

V dalším příspěvku bych ráda popsala v současnosti velice diskutovanou problematiku ve školství, která
možná není všem úplně jasná, a přesto na ni narážíte v televizi, pořadech v rádiu nebo denním tisku atd. Jedná
se o termín inkluze na školách.

Téma podpory společného vzdělávání představuje pro české školství významnou změnu, není ale
zdaleka takovou novinkou, jak by se mohlo z řady ohlasů z poslední doby zdát. Společné vzdělávání totiž na
řadě škol již léta – více či méně úspěšně – probíhá. V České republice působí celá řada škol, které díky svým
vstřícným a obětavým pedagogům již řadu let vzdělávají v hlavním vzdělávacím proudu i děti
s nejrůznějším znevýhodněním.
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Co se tedy novelou školského zákona v oblasti společného vzdělávání především mění? S účinností od
1. září 2016 zaručuje novela všem dětem se znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami,
pokud je to v jejich zájmu, takovou podporu, aby se mohly úspěšně vzdělávat a rozvíjet v běžné škole.
K dispozici je široká škála podpůrných opatření, jejichž financování by mělo zajistit v plné výši Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že se zákonný zástupce a školské poradenské zařízení shodnou na
tom, že pro vzdělání žáka je nejvhodnější volbou běžná spádová škola, může požádat o zapsaní svého dítěte na
dané škole a plnit zde povinnou školní docházku dle jeho možností.

Dítětem, žákem či studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je podle§ 16 školského zákona
osoba se zdravotním postižením,zdravotním znevýhodněním nebo osoba se sociálním znevýhodněním. Jde tedy
nejen o osoby mentálně, tělesně, zrakově či sluchově postižené, o žáky s kombinovanými vadami či poruchami
řeči a žáky se specifickými poruchami učení a chování, ale také o děti se zdravotním oslabením, dlouhodobou
nemocí či lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a v neposlední řadě o žáky,
kteří pocházejí z prostředí s nízkým sociálně kulturním statusem, žáky s nařízenou ústavní výchovou nebo
ochrannou výchovu nebo žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština.

Novela školského zákona dále posiluje roli rodičů při výběru školy. Školské poradenské
zařízení seznámí rodiče s výsledky vyšetření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, posoudí naplňování
jeho vzdělávacích potřeb v běžné i speciální škole, navrhne potřebná podpůrná opatření a poradí s výběrem
vhodné školy. Poučí rodiče o dopadech výběru druhu školy na další vzdělávání jejich dítěte. Školské
poradenské zařízení má tedy jen poradní roli a rodič je vždy ten, který má poslední a rozhodující hlas, ve které
škole se bude vzdělávat jeho dítě.

Základní školy speciální, popřípadě jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny běžných škol se
vzdělávacím programem „speciální škola“ (žák získá pouze základy vzdělání) jsou od nynějška určeny jen
žákům s těžším zdravotním postižením, jako například žákům se středně těžkým nebo těžkým
mentálním postižením, kombinovanými vadami a žákům s autismem a dále žákům s lehkým
mentálním postižením či jiným zdravotním postižením, kteří se nemohou nebo nechtějí vzdělávat v běžné
škole. Vzdělávání žáků bez závažnějšího zdravotního postižení a žáků sociálně znevýhodněných zde již není
možné.

Podzim na ZŠ Ruda
V říjnu jsme navštívili místní knihovnu, kde pro žáky paní Dvořáková měla připraveny literární

vzdělávací programy. Děti měly možnost půjčit si knihy domů a doufáme, že budou knihovnu využívat i
v jejich volném čase.:-) Na konci měsíce do školy dorazilo mobilní planetárium, kde proběhl výukový program
na téma vesmír.

Napsala: Mgr. Eva Bednářová
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Co se u nás dělo

POUŤ SV. JILJÍ

Ač nám letos počasí úplně nepřálo, přesto se plánovaný program uskutečnil. Déšť nedovolil udělat
pouťovou zábavu venku a hlavně nedovolil uspořádat tradiční krojovaný průvod do kostela. Níže můžete vidět
krojované družiny z Rudy, Jabloňova a Březejce.
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VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ S OHNIVOU SHOW

Letos byl tradiční večer zpestřen opět o nápaditou ohnivou show
od skupiny Sarcina, v níž vystupuje část rodiny Košťálovy. Sarcině
patří touto cestou velké poděkování za jejich představení. Pochod obcí
byl obohacen pro děti i o vyvolávání Bílé paní, která se díky hlasitým
dětem objevila a prošla se pod kopcem Strážník a následně nás
pronásledovala až ke hřbitovu.

Do tvoření z dýní a vystavení svých děl se zapojilo celkem 27
rodin, které opět ukázaly svou zručnost při tvoření.

ZAHÁJENÍ ADVENTU

Zahájení adventu letos připadlo na první prosincový pátek. Kulisu dotvořila
sama příroda svým sněhovým popraškem. Pěkný večer nám zpříjemnili svým
vystoupením žáci základní školy, které následoval Marek Musil s akordeonem a pak
hosté - zpěváci Bára Bojanovská a Michal Motyčka. Jako obvykle pak děti za
básničku či písničku obdržely od pořadatelů zdravou odměnu. A nesmíme
zapomenout na příchod anděla Strážného, který se za námi přiletěl podívat. Pro
početný dav přihlížejících bylo jako obvykle připraveno občerstvení, které letos pro
nás napekla mladá slečna Veronika Valachová.

Novinkou letošního zahájení pak byla aktivita spolku místních dobrovolných
žen, které vymyslely a zapojily se do akce nadačního fondu Kapka naděje. Byly
připravené drobné sladké vánoční dárky, které si občané mohli zakoupit, a celý
výtěžek se poslal na konto nadačního fondu Kapka naděje – byla vybrána částka
6.450 Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkují organizátoři akce.

Děkujeme také touto cestou všem, kteří větší či menší měrou pomohli uspořádat tento večer.
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VÁNOČNÍ DÍLNY

Dílny se opět rozrostly a tak
pořadatelé s dobrovolníky letos pro
účastníky připravili celkem 7 zastavení, při
kterých si mohli vyrobit vánoční výzdoby
jako svícen, papírovou hvězdu, vyřezávané
dřevěné ozdoby, zkusit zdobení perníků
anebo vyrobit jednoduché krmítko pro
ptáčky atd. Někteří pomáhali při tvorbě
velkého sněhuláka.

Děkujeme tedy všem, kteří
obětovali svůj volný čas, aby se tyto
oblíbené dílny mohly uskutečnit
v takovém rozsahu.
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Z DALŠÍHO DĚNÍ

Mimo výše uvedené akce jste měli možnost navštívit i divadelní představení Předváděčka, která byla
adaptací kruté reality dnešního světa.

Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz.

SDH RUDA

Sezona 2017
Sportovci SDH Ruda svůj sbor a obec v letošní sezoně reprezentovali na nejedné vrcholové akci. Počínaje
většinou závodů Českého poháru ve stovkách, přes kvalifikační kola ve výstupu na věž, závody v šedesátkách,
po samotná mistrovství České republiky.

Šedesátkových závodů se účastnil hlavně Michal Kawulok a Marika Mašková, výtečně reprezentovali
sbor na závodech v Jevíčku, Výčapech (Marika 3. místo) a Kamenci, kde se rvali s republikovou špičkou jejich
kategorií o nejvyšší příčky. Kateřina Mašková se účastnila šedesátkových závodů ve Výčapech (5. místo),
Kamenci (2. místo) a tří závodů halového Českého poháru v běhu na 60m překážek, v jehož celkovém pořadí se
umístila na 12. místě. Závodu v Praze se účastnila i Marika Mašková (v obrovské konkurenci 31. místo).

Hlavní náplní sezony našich závodníků byl Český pohár v běhu na 100m překážek, kde Dominik Mašek
při absenci na jednom ze závodů, obsadil v mužské kategorii 24. místo z přibližně tří set závodníků a Kateřina
Mašková ve své kategorii vybojovala 3. místo.

Největším úspěchem letošní sezony byl pro Kateřinu Maškovou titul v kategorii mladších dorostenek na
mistrovství ČR dorostu ve Zlíně, Dominik zde kvůli smolnému krajskému kolu běžel alespoň za tým Velkého
Meziříčí.

Dalším úspěchem byla účast obou našich dorostenců na mistrovství ČR ve výstupu na věž, kde Kateřina
vybojovala úžasné 3. místo a Dominik ve své kategorii místo 6. Dominik se díky svým výsledkům v ČP
kvalifikoval i na MČR ve 100m překážek mužů.

Dalším úspěchem byla Katčina reprezentace Českého národního týmu v Běloruském Borisově, kde na
stovce vybojovala pro Česko 2. místo.

Gratulujeme ke zmíněným úspěchům a přejeme hodně štěstí v další sezoně!

OKÉNKO VETERINÁŘE

I psa bolí záda

Chladné zimní počasí je tady a může s sebou přinést zdravotní problémy pohybového aparátu nejen
lidem, ale i psům. Páteř psa má 7 krčních obratlů, 13 hrudních, 7 bederních a 3 křížové spojené v křížovou kost,
počet ocasních obratlů se liší dle plemene. Pružnost páteře zajišťují meziobratlové ploténky, svaly a vazy
upínající se na výběžky obratlů. Pro správný růst a vývoj pohybové soustavy mladých psů je důležité páteř
nepřetěžovat častým pohybem po schodech, prudkými výskoky či seskoky z vyvýšených míst (gauče, auta),
skákáním překážek.

Některá plemena jsou v důsledku své anatomie predisponovaná k určitému onemocnění páteře. U
jezevčíků se častěji objevuje výhřez meziobratlové ploténky, kdy výrazný tlak na míchu může způsobit ochrnutí
zadních končetin. Německý ovčák častěji trpí bolestivostí bederně -křížové oblasti (tzv. syndrom cauda equina).
Dobrmani a německé dogy mohou mít problémy s krční páteří.

Klinické příznaky onemocnění zad se projevují různě: kulháním, bolestivostí při manipulaci se
zvířetem, neschopností pohybu, nahrbeným postojem, obtížným ohýbáním k misce, ataxií (padáním zádě na
strany), „škrtáním“ zadních končetin při chůzi a v neposlední řadě úplným ochrnutím zvířete. Častěji se
příznaky objevují u starších zvířat.

Veterinární lékař provede celkové vyšetření zvířete a navrhne další postup. Pro zpřesnění diagnózy je
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někdy třeba provést rentgenologické vyšetření, myelografii, CT či magnetickou rezonanci.
Mírné projevy bolestí zad lze řešit absolutním klidem, podáváním léků od bolesti (pozor humánní tablety
mohou psům spíš ublížit!), lze využít i terapeutický laser. Výhřez meziobratlové ploténky se řeší chirurgickým
zákrokem.

Dnes se výrazně rozvíjí obor veterinární fyzioterapie (masáže, Dornova metoda, cvičení na míči,
magnetoterapie), který pomáhá zvířatům především po neurologických či ortopedických operacích dostat se
brzy do kondice.

Přeji krásný adventní čas a klidné vánoční svátky s vašimi čtyřnohými kamarády.
Děkuji  všem klientům a zákazníkům za přízeň a budu se těšit na setkání s Vámi i v roce 2018.

MVDr. Šárka Dresslerová, veterinární praxe - tel. 728 531 052
Prodejna krmiv Tasov- Út, So 8-10,  Čt, Pá 15-17 hod.

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14.9.2017 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:

15. Nabídka pozemku ke koupi Obci Ruda,
16. Prodej pozemku p.č. 1799 díl „a“ a koupě pozemku p.č. 833/3 díl „b“ – mezi Obcí Ruda a vlastníky
pozemku p.č. 833/3 v k.ú. Ruda u Ruda u Velkého Meziříčí,

 program zasedání jako celek,
 zhotovení „Studie – odkanalizování obce a ČOV Ruda“ na základě nabídky od společnosti ENVIRO-

EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí. Cena za zhotovení činí
81 191,-Kč vč. DPH.

 Smlouvu č.: 1030039633/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností  E.ON
Česká republika, s.r.o.,

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:NM-014330042617/001 na p.č. 1777/1 a 1798/1 v k.ú. Ruda u
Velkého Meziříčí se společností E.ON Česká republika, s.r.o.,

 zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 pro
projekt „ Zateplení objektu základní školy Ruda, p.č.st. 5, č.p. 58“ od Energetické agentury Vysočiny,
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava za celkovou cenu 196 504,-Kč vč. DPH.

 Rozpočtové opatření č.7/2017,
 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.11/2017 ze dne 13.7.2017. Jedná se vícepráce na dešťové kanalizaci

v hodnotě 103 010,57 Kč vč. DPH,
 že v rámci budování dešťové kanalizace podél silnice II/602 bude provedení jedné kompletní přípojky

dešťové kanalizace pro každou nemovitost realizováno na náklady Obce s tím, že za každou další
realizovanou přípojku bude po vlastnících požadována spoluúčast v částce 5 000,-Kč vč. DPH,

 opravu křížku ve Lhotce,
 kompletní rekonstrukci sociálních zařízení v přízemí kulturního domu,
 úpravu prostranství za kulturním domem
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 koupi pozemku p.č.st.67 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 183 m2od paní A. P., Ruda 103, 594
01 Velké Meziříčí. Cena 30 Kč za 1m2,

 části pozemku p.č.833/3 díl „b“ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 8 m2od manželů T. a P. D.,
K Buči 1007/13, 594 01 Velké Meziříčí. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č.1799 díl „a“ v k.ú.
Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 27 m2 manželům T. a P. D., K Buči 1007/13, 594 01. Prodejní i
kupní cena činí 20 Kč za 1 m2.

 bylo seznámeno:

 s odpovědí Krajského úřadu Kraje Vysočiny, kde je sděleno, že jednají s jednotlivými dopravci o
obnovení spoje,

 souhlasí

 se zjištěním možných firem pro zpracování projektu na opravu fotbalového hřiště, úpravu okolních
prostor a s hasiči vstoupí do jednání ohledně jejich požadavku ohledně hasičských soutěží,

 s vyhotovením nové cenové nabídky na zlepšení akustiky ve velkém a malé sále kulturního domu,

 se rozhodlo

lípu o domu č.p.83 nekácet. Na doporučení posudku bude provedena redukce koruny a zjištěna cena
dynamické vazby a strom se bude nadále sledovat.

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 26.10.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě

Zastupitelstvo obce:

schválilo:
 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Zdeňka Pelánka a pana Jaromíra Březnu,
 program zasedání jako celek,
 Smlouvu o poskytnutí dotace – Program obnovy venkova ZZ01909.0606. Dotace byla udělena na

stavbu místní komunikace v rámci akce „ Inženýrské sítě – lokalita Ruda u Velkého Meziříčí –
Dvořiště“ v částce 120 000,- Kč.

 Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.: 12305490 se
společností E.ON Česká republika s.r.o.,

 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu kupní na p.č.1777/9 a st. 244 v k.ú. Ruda u Velkého
Meziříčí dle geometrického plánu č. 439-256/2017. Obec Ruda prodává panu J. O., Revoluční 960/3,
674 01 Třebíč p.č.1777/9 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 67m2 a p.č.st. 244 v k.ú. Ruda u
Velkého Meziříčí o výměře 9 m2. Prodejní cena 20,- Kč za m2. Veškeré náhrady spojené s prodejem
hradí kupující. V kupní smlouvě bude uveden účel koupě tohoto pozemku: pěstování okrasné zeleně a
trávníku.  Kupující se v kupní smlouvě současně zaváže, že pozemek p.č. 1777/9 v k.ú. Ruda u Velkého
Meziříčí nebude používat jako parkovací a odstavní plochu pro jakákoliv motorová vozidla a v případě
porušení této povinnosti bude povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení této
povinnosti ve výši 1.000,00 Kč Obci Ruda. Má se za to, že neplnění těchto povinností ze strany
kupujícího je porušení smlouvy podstatným způsobem. Obec Ruda si v této smlouvě současně sjedná i
možnost odstoupení od smlouvy z důvodu porušování povinností kupujícím. Tyto podmínky budou
uvedeny taktéž v kupní smlouvě.

 Rozpočtové opatření č.8/2017,
 dodavatele na realizaci plotu za KD firmu MIMA ploty s.r.o., Opatovická 139, 664 61 Rajhradice

s cenou 50 687,- Kč vč. DPH,
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Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 9.11.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě

Zastupitelstvo obce:

schválilo:

 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu Annu Bahenskou a Zdeňka Pelánka,
 doplnění programu o bod č.4 :

Smlouva o veřejných službách číslo: 70/2018 se společností ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78,
587 32 Jihlava,

 program zasedání jako celek,
 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.11/2017 ze dne 13.7.2017 a dodatku č.1 ze dne 21.9.2017 mezi Obcí

Ruda a společností CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno. Jedná se vícepráce na akci Ruda –
chodník podél II/602 v hodnotě 246 481,84-Kč vč. DPH.

 Smlouvu o veřejných službách číslo: 70/2018 se společností ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78,
587 32 Jihlava.

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 23.11.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě

Zastupitelstvo obce:

schválilo:
 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Jaromíra Březnu,
 program zasedání jako celek,
 předložený „Plán společných zařízení zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.

Ruda u Velkého Meziříčí“ – za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu a prováděcí firmy Georeal
Plzeň.

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.

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


