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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            prosinec 2014 
 

 
 

VZPOMÍNKA NA KNĚZE ALOISE PEKÁRKA 
K VÝROČÍ 100 LET JEHO NAROZENÍ 

  
Narodil se 22. 1. 1915 v Radešínské Svratce. Jeho život je popsán v almanachu obce, tak ho nebudeme 
opakovat. Pouze stojí za připomenutí, že do Rudy nastoupil v roce 1959. 
 Ještě v době působení na Rudě, tedy v roce 1968, byl P. Pekárek, který byl v roce 1949 Státním soudem 
v Brně odsouzen ke čtyřem rokům vězení, rehabilitován. Nerad o době, kdy prošel řadou věznic (v Brně, ve 
Znojmě, na Pankráci, v Mladé Boleslavi, v Kolíně) hovořil. Smutně dodával, že čeští bachaři a vyšetřovatelé 
byli mnohem horší než ti nacističtí. 
 V té krátké době, kdy se žilo svobodněji, se kněz stal členem pastorační rady, místopředsedou České 
katolické charity. 
 V Rudě, podobně jako v dalších působištích, udělal velký kus práce i díky tomu, že si dovedl získat lidi, 
i ty nevěřící. Za jeho působení se opravil kostel, kde byla opravena celá elektroinstalace a pořízeny nové lavice, 
byla vyměněna okna, opravena křížová cesta nebo zbudována nová zpovědnice. 
   

„Na svoje kněžské působení v Rudě vzpomínal Otec Pekárek při promluvě při duchovní obnově 
před roudskou poutí v srpnu 1994. Dovolím si ocitovat alespoň některé pasáže z jeho kázání: 
  Je to letos pětatřicet let, co jsem k vám přišel, a pětadvacet let, co jsem od vás odcházel. Co 
všechno napadne při těch vzpomínkách… 
Kostel máte jej krásný tak, jako na pohlednici. Také jsme jej opravovali. Ale kostel nestačí opravit a 
všechno je v pořádku. Za deset let začnete znovu. Vidím kostel uvnitř – jaká to nádhera. Moderní 
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uspořádání. Všechny ty oltáře jsou dílem výborného řezbáře Jaroslava Vaňka. Malba čisťoučká. 
Jaká to radost sem přijít. 
  Mnohé stopy zavál vítr. Udrželo se něco? Vzpomínám od Vánoc počínaje. Jak na Vánoce 
jsme měli před kostelem betlémek ozářený. Vedle něj blikající stromeček. A obecní rozhlas hrál 
koledy. Zůstalo to ještě? Míváte betlémek? Když ne, nic se neděje. Já jenom vím: Mluvil jsem 
s rakouským prezidentem Kirschlägerem a on mě řekl: ‚Když já jezdívám z Prahy přes Jihlavu do 
Vídně, tak tam v jedné obci mají osvětlený betlémek. Jak je to kouzelné. Já se tam vždycky 
zastavím.‘ Řekl jsem: ‚To je u nás.‘ A on slíbil, že na tu faru přijede. Možná přijel, ale já už jsem 
byl pryč. 

  Vzpomínáte, jak o Vánocích přišli z Meziříčí 
muzikanti, tak jako v době zapadlých vlastenců. Tak se tam 
utábořili – basa, housličky, klarinety, všechno nářadí – zpívali se 
koledy a nám bylo v duši tolik, tolik dobře… 
  Jiná věc – Boží Tělo. Zakázané. A my jsme ho 
prosadili. Jednou jenom kolem kostela a jednou na vaší návsi – a 
to bylo tak pohádkově krásné. Tam nikdo nerušil, auta tam 
nejezdila, celá náves patřila jenom Kristu Pánu a nám. Je dobře 
na ty věci vzpomínat. 

  A potom – vaše pouť. Přišli jste s tím, donést dožínkové věnce, dát lidem kytičku klásků, 
ať si je dají do vázičky, za obrázek. Ať jim ty klasy připomínají, že ne jenom z  práce je lidská 
skýva chleba, že ke všemu také Boží pomoci je třeba. To jste si uchovali, dokonce prý i kroje. Jak je 
to hezké. 
  Moji milí, ať vy nenajedete na mělčinu. Kdybyste chtěli jenom ukázat hezké kroje, pěkná 
děvčata, dobrý koláč – to by přece bylo málo. Jsme v době úžasných možností. To, co my jsme 
museli skrývat, to vy můžete a máte dělat, ukazovat. Ukažte těm, kteří sem přijedou jen jako 
zvědavci, co to je Ruda. Vzpomínám, když jsem k vám přišel, tak jsem vám řekl: ‚Ruda? Tu 
nezískám za jednu nějakou řeč. Ruda je ruda, to není sláma, aby jedním škrtnutím chytla a hořela.‘ 
Rudu je potřebí pomalu rozehřívat – a doufám, že už teď rozehřátí jste. 
  Mnoho jiných vzpomínek ve mně vyskakuje. Jak jsme kostel opravovali. Dodnes to vidím. 
Brzičko ráno jsem vylezl na lešení, štětku namočil do vápna, nadělal čtverce, na každý čtverec číslo 
domu a říkám: ‚Do večera ať je to otlučené nebo oškrábané.‘ Jel okolo vrchní pán od církevních 
oprav a říká: ‚No ten kostel vypadá.‘ A jel večer a protíral si oči. Kostel byl otlučený. Dodnes jsem 
vám za to nesmírně vděčný, za tu radost, kterou jste knězi udělali. 
  A prohlížel jsem také faru. Další veliký pokrok. To, co se teď buduje ve velkých městech, 
tak zvané duchovní centrum, místo, kde mládež může být jako doma, kde mají všechny prostředky 
– promítání diapozitivů, pouštění videokazet, filmů – všecičko, všecičko máte vy u vás na Rudě. Až 
vám trochu závidím. 
  Nevím proč mě biskup přeložil odtud do Brna-Bystrce. Snad chtěl ocenit přivítání, které 
měl na Petrově, když se vrátil z vězení a internace. Ale sotva biskup zemřel, tentýž týden jsem 
musel z Brna pryč. Přišel jsem do pohraničí. Bylo to tam bolestné vidět systematicky rozbité kříže 
venku u polí a kapličky. Vidět zasypanou farní studnu. Vidět kostel prázdný – v neděli pět lidí. 
Vidět kapli - pěknou, pro takových padesát až sedmdesát lidí – kde hnízdili holubi, v kapličce 
vlaštovky,vrat se zmocnili kluci, když hráli fotbal, a do oken se učili střílet vzduchovkou. 
  A přišli jsme k tomu – tamější lékař, inženýr a farář – a dneska je kaplička překrásná a 
každou neděli plná. Deset roků tam. A proč jsem odtud musel pryč? 
  A pak přišla svoboda a pan biskup mě volal do Třebíče. Poslechl jsem nerad. Víte, 
v sedmdesáti letech, to už člověk těžko začíná. Starý strom se těžko ujímá. Ale rozkaz je rozkaz. 
Pak jsem prosil, že už nemohu. Proč, řeknou vám čísla. Abyste věděli, že jsou možnosti úžasného 
zlepšení. Tam bývalo za rok 30 křtů. My jsme jich za půl roku měli 130. Ve škole do náboženství 
chodilo 20 dětí, já jsem jich vyučoval 250. A ostatní čísla stejně tak. Jenže – to už jsem utáhnout 
nemohl. Tak jsem prosil: ‚Dejte mě na odpočinek. Když člověk pracuje třiapadesát let jako kněz, 
tak to už stačí.‘ 
  Pan biskup myslel, že mě zdrží, když vymohl to jmenování monsignorem. Talár 
monsignorský jsem měl za půldruhého roku na sobě třikrát. Tak u vás jsem se v něm ukázal. Ale 
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otcovi biskupovi jsem řekl: ‚Když kůň je strhaný, tak nepoběží kalupem, i když mu dáte červenou 
deku. To už nepomůže‘.“ 

 Tak to je jen malý úryvek z knihy s názvem Měl hořící srdce, která právě vyšla ke stému výročí narození 
P. Pekárka. Tuto knížku si budete moci zapůjčit i v místní knihovně v Rudě, kam byla zakoupena. V případě 
zájmu můžeme zprostředkovat tuto knihu k prodeji. Zájemci se mohou nahlásit se na Obecní úřad v Rudě. Cena 
knihy je 120 Kč a obsahuje celkem 150 stran. 
 Nesmíme zapomenout i na další jubileum člověka, který byl šestnáctým knězem v roudské farnosti. 19. 
ledna 2015 oslaví své šedesátiny pan Bohumil Poláček, toho času sloužící ve Velké Bíteši. Jako kněz působil 
v Rudě od roku 1988 do roku 1996. 

 
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
  
O víkendu 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí. A jak to dopadlo v naší obci? Výsledky: 
 

Pořadí Počet 
hlasů Číslo a jméno kandidáta 

1. 122 13 Jan Žák, NK 
2. 117 7 Zdeněk Pelánek, NK 
3. 117 2 Jaromír Března, NK 
4. 105 5 Ing. Karel Dvořák, NK 
5. 82 8 Miloslav Koudela, NK 
6. 76 14 Miluše Roblová, NK 

7.-9. 66 6 Anna Bahenská, NK 
7.-9. 66 10 Pavel Horký, NK 
7.-9. 66 1 Jaromír Křehlík, NK 
10. 57 11 Ing. Jiří Kubíček, NK 
11. 56 4 Miroslav Horký, NK 
12. 55 9 Petr Jašek, NK 
13. 41 3 Ing. Dušan Buršík, NK 
14. 30 12 Kateřina Baráková, NK 

 
7. místo bylo při stejném počtu hlasů určeno náhodným losem na centrále Českého statistického úřadu. 
Na ustanovujícím zasedání nového Zastupitelstva Obce Ruda ve čtvrtek 6.11.2014 se stal staronovým starostou 
Karel Dvořák a staronovým místostarostou Jan Žák. 
 

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 
  
 Vzhledem k tomu, že už nám začala meteorologická zima, je nabíledni, že brzy začne padat sníh. To 
znamená, že je nutné udržovat komunikace sjízdné a bezpečné. Jako každý rok se budeme snažit dělat vše 
možné i nemožné pro to, abychom vám umožnili bezpečnou a pohodlnou chůzi i jízdu po celou zimu. Vás však 
prosíme, abyste umožnili zimní údržbu komunikací. Žádáme vás tedy, abyste odklidili veškeré překážky 
umístěné poblíž komunikací a abyste neparkovali svá auta tak, že by bránila prohrnování sněhu. Pokud 
zůstanou automobily na komunikaci, resp. nebudou z komunikací překážky odstraněny, nebude možná řádná 
údržba komunikací a nebudeme brát na případné stížnosti zřetel. Děkujeme za pochopení a přejeme bezpečnou 
jízdu a chůzi bez nehod po celou zimní sezónu. 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

- od 1. do 31. ledna se bude vybírat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše místního poplatku bude stejná jako v roce 
2014, to znamená 480,- Kč za osobu s trvalým pobytem v Obci Ruda. Platí tedy obecně závazná 
vyhláška z roku 2014. 

- Ve stejném termínu se bude vybírat i místní poplatek za psy. Výše poplatku je taky nezměněná oproti 
letošnímu roku. 

- Poplatky se vybírají  v úředních hodinách každý čtvrtek od 16 do 19 hodin. 
 

Co se u nás dělo… 
 

POUŤ SV. JILJÍ 
 
 SDH Ruda ve spolupráci s Obcí Ruda uspořádala letošní pouťový víkend. Počasí nám letos moc 
nepřálo, ale díky přesné předpovědi pořadatelé předvídali správně déšť a tak připravili program v kulturním 
domě. A do něj si našlo cestu hodně hostů hlavně v neděli na vyhrávku při cimbálové muzice kapely Kyničan.  

Naštěstí se aspoň počasí udobřilo v neděli dopoledne a tak hlavní část naší poutě – mše s průvodem se 
mohly odehrát v tradičním provedení.  

Roudskou skupinu krojované mládeže a dětí můžete shlédnout zde.  
  

 
 
IRONBABY 2014 

 
Na pouť sice pršelo, ale 

druhý zářijový víkend se počasí 
umoudřilo a tak si děti mohly 
zasoutěžit v duatlonu – jízdě na kole 
a v běhu, kdy jim trať byla ztížena 
překážkami – kladinou a dřevěnou 
malou zdí, které musely zdolat. 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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LOUTKOVÉ DIVADLO 
 
 Pro děti jsme připravili v pátek 27. listopadu loutkové divadlo. Ve stodole za kulturním domem se hrála 
pohádka O Smolíčkovi. Představení zahrál loutkář Tomáš Machek ze Skleného nad Oslavou, který děti zaujal 
nejen svou vizáží, ale i bezprostředním navázáním kontaktu s diváky. 
 

STEZKA ODVAHY 
 
 Starší žáci si pro malé odvážlivce připravili stezku odvahy. Na děti na stezce čekala 
různá strašidla, která některým naháněla hrůzu až se ozýval křik ze strachu. Na konci stezky 
pak na každého čekala sladká odměna za překonání strachu.  
 
 

VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ 
 

Zde se nemusíme rozepisovat, o čem tato akce je. Opět se sešla celá obec, aby se 
za tmy prošla vesnicí a prohlédla si letošní dílka z dýní a dalších materiálů. Úroveň opět 
stoupla.  Vystavovalo celkem 32 rodin z Rudy. 
 

ZAHÁJENÍ ADVENTU 
 

Stává se již tradicí a letos to bylo počtvrté, že adventní 
období zahajujeme rozsvěcením stromečku a pro občany je 
připraven kulturní program. 

Jako obvykle jej zahájila početná skupina místní 
základní školy v Rudě se svým nápaditým pásmem, následovala 
pak představení roudské omladiny – Šimona a Adélky 
Tomanových, Marka Musila a Roudských koček tj. Nikoly 
Musilové, Jitky Rousové, Kateřiny Maškové, Venduly Horké a 
Kláry Vondráčkové. Ty pak vystřídali naši noví občané ze 
Dvořišť - Petr Jašek a Aleš Toman.  

Musíme tímto poděkovat nejen všem účinkujícím, ale i 
paní učitelce Mgr. Janě Součkové za secvičení pásma s žáky, a věřit třeba ještě ve větší účast příští rok. 
Poděkování patří i skupině kolem Ondřeje Novotného z Jabloňova, která pomohla naší obci se zajištěním 
osvětlení a ozvučení nového přístřešku na výletišti, pod kterým se letos poprvé program uskutečnil. 
 
Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz. 
 

Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 
Sobota 27. prosince Veřejné bruslení pro obyvatele Rudy a Jabloňova 

• 13 – 14 hodin – veřejné bruslení 
• 14 – 15 hodin – hokejové utkání Ruda – Jabloňov 

(chrániče raději s sebou) 
Sobota 14. února Masopustní průvod obcí 
Pátek 27. února Masopustní merenda 

• Hrát bude Fr. Kratochvíl se zpěvačkou 
• Připravena bude i tombola 

Neděle 14. března Dětský karneval 
Leden - únor Cestovatelské vyprávění 

• Promítání fotografií s vyprávěním o cestování po 
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Asii s Danem Prudíkem z Velkého Meziříčí 
• Promítání bude v Bistru U Karase 
• Přesné termíny budou včas zveřejněny 

Duben 2014 Posezení při cimbálu 
• Po letošním úspěchu s cimbálem se bude i příští 

rok opakovat posezení při cimbálu. 
• Přesný termín bude včas zveřejněn a vyhlášen. 

Neděle 17. května Oslava 120 let od založení SDH Ruda 
• V příštím čísle budou oslavy upřesněny. 

 
A JE TADY ZASE ZIMA 
  

Se sněhovou nadílkou souvisí i dvě události, které bychom rádi uskutečnili, pokud nám to letos 
povětrnostní podmínky dovolí. Nejen dětem se určitě bude líbit, že mohou sáňkovat z „horňáku“. Proto vás 
chceme upozornit na to, že některý týden (bude upřesněno rozhlasem) nebude tato komunikace sypána, 
abychom široké veřejnosti dopřáli radost ze sáňkování. S příjezdem do obce není problém, dá se jet po „štrece“ 
nebo přes „dvořiště“.  Vezměte tedy, prosím, na vědomí skutečnost, že „horňák“ nebude celý posypán. 
 Druhou událostí je Jasanová stopa, která se nám nepodařila zrealizovat už 2 roky – ne však proto, že 
bychom ji realizovat nechtěli, ale důvodem je příroda, která nám v minulých letech nedopřála vhodné sněhové 
podmínky. 

Štěstí však přeje připraveným a proto vám připomínáme, abyste měli svou zimní výbavu, své síly i 
duševní rozpoložení „vždy připraveno“. Jakmile napadne dostatečné množství sněhu, mohli bychom vyjet... 
Přejeme všem mnoho krásných chvil strávených při zimních radovánkách... 
  

 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 11.9.2014 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

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

Křehlíka, 
• doplnění programu zasedání: 

- o bod 11. - schválení záměru prodeje pozemku p.č. 833/7 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 
- o bod 12. - schválení záměru prodeje pozemku p.č. 833/1, díl a v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 
- o bod 13. - žádost SDH Ruda o souhlas s použitím obecního znaku na dresy mladých hasičů 

• program zasedání jako celek, 
• žádost o prodej pozemku D. B. z Bregenze. Jedná se o prodej pozemku p.č. 875 o výměře 850 m² v k.ú. 

Ruda u Velkého Meziříčí za cenu 490,- Kč/ m². 
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.621/9 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Dle předloženého 

geometrického plánu bude tento pozemek rozdělen na dvě části. Nová p.č. 621/9 v k.ú. Ruda u Velkého 
Meziříčí o výměře 254 m² a p.č. 621/22 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 38 m².  

• smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Ruda a Krajem Vysočina z programu obnovy venkova na akci 
„Víceúčelové hřiště – 1. etapa“ ve výši 106 000,-Kč. 

• smlouvu o dílo mezi Obcí Ruda a Colas CZ na akci „Opravy kom. v m.č. Lhotka“. Cena za dílo činí 
342 587,30-Kč vč.DPH. 

• realizaci akce „ Obec Ruda - rozšíření veřejného osvětlení“. Po posouzení nabídek ZO vybralo firmu 
VM Rekostav, s.r.o., Velké Meziříčí, která akci zrealizuje za 90 847,-Kč vč. DPH. 
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• zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 833/7 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 
• zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 833/1, díl a v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 
• použití obecního znaku na dresy mladých hasičů. 

 
II.  zamítlo: 

 
• zamítlo žádost ze dne 24.4.2014 O. a L. B. o zajištění přístupové komunikace. 
• vznešený odpor ze dne 24.4.2014 O. a L. B. proti prodeji pozemku p.č. 621/9 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí. 
 

III. odložilo: 
 
• jednání o nové nájemní smlouvě mezi Obcí Ruda RWE GasNet, s.r.o. na další zasedání. Starosta a 

místostarostové mají za úkol sehnat další podklady a informace k této smlouvě. 
 

IV.    bylo seznámeno 
 

• s celkovou výší nákladů na tyto akce: dynamické zpomalovací semafory, víceúčelové hřiště a dostavba 
přístřešku na výletišti.  

 
Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 6.11.2014 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

I. Schválilo: 
 

1. ověřovatele zápisu Miloslava Koudely a Annu Bahenskou a zapisovatele Jana Žáka. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

2. program ustavujícího zasedání dle informace zveřejněné na úřední desce. Informace je 
přílohou zápisu ze zasedání. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

3. zvolení jednoho  místostarosty. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

4. zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
všechny funkce včetně starosty obce budou vykonávány jako neuvolněné. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

5. Zastupitelstvo obce Ruda schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

6. Zastupitelstvo obce Ruda volí starostou Ing. Karla Dvořáka. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 

7. Zastupitelstvo obce Ruda volí místostarostou Jana Žáka. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 

8. Zastupitelstvo obce Ruda zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

9. Zastupitelstvo obce Ruda volí předsedou finančního výboru Miloslava Koudelu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 

10. Zastupitelstvo obce Ruda volí předsedou kontrolního výboru Annu Bahenskou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 

11. Zastupitelstvo obce Ruda volí členy finančního výboru Jaromíra Březnu a Jiřího Kubíčka. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
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12. Zastupitelstvo obce Ruda volí členy kontrolního výboru Miluši Roblovou a Miroslava 
Horkého. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. 
13. Zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
- starosta – 14.688,- Kč (0,45násobek výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 
k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci 
starosty) 
- místostarosta – 12.725,- Kč (pevná složka + 100 % příplatek za obyvatele) 
- předseda kontrolního výboru – 1.340,- Kč (odměna za člena zastupitelstva + odměna za 
předsedy výboru  + příplatek za obyvatele) 
- předseda finančního výboru – 1.340,- Kč (odměna za člena zastupitelstva + odměna za 
předsedy výboru  + 1x příplatek za obyvatele) 
- členové finančního a kontrolního výboru (zastupitel ) – 1.030,- Kč (odměna za člena 
zastupitelstva + odměna za člena výboru  + 1x příplatek za obyvatele) 
- členové finančního a kontrolního výboru (občan, nezastupitel ) – 750,- Kč (odměna za 
člena výboru  + 1x příplatek za obyvatele) 
- člen zastupitelstva – 460,- Kč (odměna za člena zastupitelstva  + 1x příplatek za 
obyvatele) 

 
Zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. 

 
Zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že měsíční odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

  Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 13.11.2014 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

schválilo: 
 
• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Miloslava Koudelu a paní Annu Bahenkou, 
• doplnění programu zasedání: 
- o bod 7. - přehodnocení rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, 
• program zasedání jako celek, 
• schválilo prodej pozemku p.č. 833/1 díl a v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 120 m2 za cenu 20,- 

Kč / m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
• prodej pozemku p.č. 833/7 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 94 m2 za cenu 20,- Kč / m2. 

Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
• prodej pozemku p.č. 621/9 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 254 m2 za cenu 20,- Kč / m2. 

Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
• prodej pozemku p.č. 621/22 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 38m2 za cenu 20,- Kč / m2. 

Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.  
• rozpočtové opatření č. 4/2014, 
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

Zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční 
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
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- starosta – 14.688,- Kč (0,45násobek výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty) 

- místostarosta – 12.725,- Kč (pevná složka + 100 % příplatek za obyvatele) 
- předseda kontrolního výboru – 1.340,- Kč (odměna za člena zastupitelstva + odměna za 

předsedy výboru  + příplatek za obyvatele) 
- předseda finančního výboru – 1.340,- Kč (odměna za člena zastupitelstva + odměna za předsedy 

výboru  + 1x příplatek za obyvatele) 
- členové finančního a kontrolního výboru (zastupitel ) – 1.030,- Kč (odměna za člena 

zastupitelstva + odměna za člena výboru  + 1x příplatek za obyvatele) 
- členové finančního a kontrolního výboru (občan, nezastupitel ) – 750,- Kč za setkání, jehož 

výstupem bude vyhotovení zápisu. 
- člen zastupitelstva – 460,- Kč (odměna za člena zastupitelstva  + 1x příplatek za obyvatele) 
  

Zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu 
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

 
Zastupitelstvo obce Ruda v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 
měsíční odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto 
usnesení. 

 
II.  stanovilo: 

- v souladu §102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím 
rozsahu: 

1. do výše 50.000  Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další 
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje celkový rozpočet výdajů).  

2. Změny všech rozpočtových hodnot bez omezení výše v případech k zajištění činnosti obce v těchto 
případech: 

§ Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 

§ Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, 
výdaje ve stavu nouze… 

§ Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů… 

§ Zaúčtování příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí 
obec sama sobě 

§ Konečné rozpočtové opatření na konci kalendářního roku. 

ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty 
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího 
stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).  

 
V. pověřuje: 

 
- starosty obce podpisem smluv týkajících se dotací bez schválení zastupitelstva z důvodu dodržení 

termínu podpisu smlouvy. 
Starosta je povinen seznámit ZO na nejbližším zasedání zastupitelstva po podpisu smlouvy týkající se 
dotace. 
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VI.    ruší: 
 

• usnesení č. 13 ze dne 6.11.2014, 
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.  
 
OKÉNKO VETERINÁŘE - KRMENÍ PSŮ NEJEN O VÁNOCÍCH 

Pes je masožravec s poměrně krátkým trávicím ústrojím, které má specifické požadavky na příjem 
krmiva. Výživa psů je dnes velmi propracovaný obor. Výrobci krmiv se předhánějí ve vybalancování živin, 
vitamínů a dalších látek ve svých produktech. Majitelé psů si mohou vybrat, čím své svěřence nakrmit. Na trhu 
existují suchá granulovaná krmiva, konzervy jako kompletní krmivo, masové konzervy jako doplněk k 
přílohám. Dokonce někteří začínají s tzv.barfováním (zkrmují syrové maso, kosti a zeleninu). 

Pes je obecně konzervativní jedinec a není vhodné často měnit způsob a složení krmiva. Pejskové mají 
rádi svůj režim a trávicí trakt není uzpůsoben na časté změny ve složení krmiva. Pokud krmíme granulovanou 
stravou a jednou za týden uvaříme domácí masovou stravu, citlivější jedinci dostanou průjem. Je to proto, že 
mikroflóra v zažívacím traktu je navyklá na určité složení krmiva a náhlou změnou dojde k narušení poměru 
stávajících bakterií ve střevě. Proto by měla být změna krmiva vždy pozvolná, v trvání minimálně 5 dní. To 
znamená, že nové krmivo postupně přimícháváme do stávajícího.  

Kvalitní granulovaná strava je nejjednodušší způsob krmení, dospělé zvíře krmíme 1-2x denně, složení 
bývá vyvážené co se týká vitamínů a minerálních látek, důležité je kupovat granule dle stáří a energetických 
potřeb zvířete (štěně, dospělec, senior...). Pro podporu chuti máložravých zvířat můžeme granule zalít masovým 
vývarem, ev.jemně ochutit konzervou. Nevhodné je přidávání masa ke granulím, dochází k nevyváženosti 
minerálií a poruchám růstu především u štěňat velkých plemen. Žravost podpoříme i tím, že misku s krmivem 
předložíme jen na 10min. Pokud pes svou dávku za tuto dobu nesežere, krmivo odebereme a předložíme na 
dalším krmení (druhý den). 

Kompletní krmné konzervy (obsahují maso i přílohu) předkládají majitelé spíš menších plemen, neboť 
krmit pouze konzervami by se u velkého psa dost prodražilo. 

Domácí vařená strava je další možností jak nakrmit své zvíře, ale z hlediska vyváženosti je to složité. 
Třetina krmné dávky by mělo být maso či vnitřnosti, 2/3 příloha (těstoviny, rýže, brambory) včetně zeleniny. 
Vždy je nutno dodávat vitamíny a minerály. 

Vánoční svátky lákají majitele nabízet psům všelijaké dobroty, cukroví, zbytky od oběda. Lidská strava, 
která je solená, kořeněná a extrémně sladká může přivodit psům minimálně záněty žaludku, střev (zvracení, 
průjmy) až život ohrožující zánět slinivky břišní. Vařené kosti ve větším množství způsobují úporné zácpy a 
poranění střev. Čokoláda a kakao je pro psy jedovatá, v organismu se při opakovaném podávání kumuluje. 
Nadměrná konzumace sladkých pochutin způsobuje u psů obezitu a s tím spojenou cukrovku či onemocnění 
srdce. Toxické je pro psy hroznové víno i hrozinky, způsobuje i v malých dávkách selhání ledvin. Dále jsou 
nebezpečné některé ořechy, česnek, cibule a umělá sladidla (xylitol).  

To že pejsek žebrá u stolu je nedůslednou výchovou majitelů. Je nutná spolupráce celé rodiny i návštěv 
při odnaučování tohoto zlozvyku. "Ale když on tak pěkně kouká" slýchávám od lidí, kteří omlouvají svého 
pejska, jenže pejsek by často chtěl jen jejich pohlazení, pozornost či vycházku. 

To jestli Vašemu pejskovi krmivo vyhovuje poznáte mimochodem na kondici, kvalitě srsti, množství a 
konzistenci trusu. Pamlsky používejte výhradně psí, zabavit zvíře na delší dobu můžete sušenými žvýkacími 
produkty (vepřové uši, hovězí mulce...). 
Vánoční svátky a volné dny využijte k dlouhým procházkám, Vaši čtyřnozí kamarádi budou nadšeni. 
Přeji krásné Vánoce a budu se těšit na Vás i Vaše čtyřnohé kamarády i v roce 2015. 

        MVDr. Šárka Dresslerová 
      prodej krmiv, veterinární služby -Tasov 130 

                          tel.: 728 531 052 
 
Otevírací doba o vánočních svátcích:  
23.12.ÚT  8-10 hod., 27.12.SO  8-10 hod., 30.12.ÚT  8-10 hod., 2.1.PÁ  15-17 hod., 3.1. SO 8-10 hod. 
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KDYŽ VESELÉ, TAK VESELÉ… 
 

Našli jsme pár kuriózních tiskových zpráv z přelomu 19. a 20. století: 
 
Polibek pod jmelím 
O tom, že se vánoční líbání pod zavěšeným jmelím praktikovalo už před dávnými lety, svědčí zpráva 
v Pražském ilustrovaném kurýru z roku 1896. Slečna Klepetářová opětovala pod jmelím polibek jistému 
mladému důstojníkovi. Jenže tento byl zároveň pánem velké dogy, která v nevinném aktu viděla jeho ohrožení 
a ukousla dychtivé slečně kus brady. 
Mokrá paní 
Včera dopoledne kupovala jistá paní na rybím trhu na Starém Městě ryby. Když chtěla platit, nahnula se 
k prodavačce přes vanu, v tom jí však noha uklouzla, strhla tuto na sebe. Jak směšné bylo podívání na 
promočenou paní uprostřed házejících se ryb, snadno si lze představiti. 

Národní listy, 22.12.1892 
A pak,  že jsme moderní… 
 
Móda posledních let přináší s sebou novinku, že i vánoce a Štědrý den tráví se venku, mimo okruh rodiny, 
hlavně zajížďkou na hory, kde společnosti holdují lyžařskému sportu. Ale my na venkově žijící a i naši 
sourozenci do světa rozprchlí za existencí, sjíždíme se v tyto dny domů – neboť pobyt v cizině o vánocích a 
zejména Štědrém dnu nejtíže doléhá svou cizotou na duši člověka. 

Přástky, příloha Zemědělských družstevních listů, 20. 12. 1929 
Štědrý večer 
 
Hoj, ty Štědrý večere,  
ty tajemný svátku, 
cože Čechům dobrého  
neseš na památku? 
malým stromek, Ježíška, 
velkým porci ryby 
a celému národu 
politiků chyby! 

Humoristické listy, 20.12.1907 
 
 
 
A na závěr vám přinášíme pár vánočních dialogů nejen z minulosti: 
 
>>Máš dneska čas? Můžeš k nám přijít?<<  
>>Proč?<< 
>>Protože dělám betlém a chybí mi osel.<< 
 
>>Děkuju za dárky. << 
>>Není zač. << 
>>Taky si myslím…<< 
 
>>Pepíčku, a pročpak chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků? << 
>>Abych si mohl hrát, když je tatínek doma. << 
 
>>Tati, letos budeme mít na Vánoce poštovní cukroví. << 
>>Jaké poštovní cukroví? << 
>>No, povídaly si sousedky, že to naše maminka už měsíc peče s listonošem. << 
 
 
>>Jsou svátky, proč sedíš tak smutně a sám? << 
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>>Ale, když jsem přišel domů, na stole stála otevřená borovička, na zemi nedozdobená jedlička a ve skříni 
nahý Smrček. << 
 
>>A maminko, proč musí mít ty vláčky pořád takové zpoždění? << 
>>Jak o myslíš, Pepíčku? << 
>>No, pod stromečkem zase nic a táta mi je slíbil už vloni. << 
 
>>Mami, pojď se podívat, stromeček hoří. << 
>>Říká se snad, že stromeček svítí, ne? << 
>>No, a záclony taky svítí. << 
 
 
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 
 


