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POZEMKOVÉ ÚPRAVY V RUDĚ
Informace pro vás o průběhu pozemkových úprav v Rudě:
-

-

-

Změna zástupce za Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou – místo dosavadního p. Bílka bude úřad
zastupovat ve věcech pozemkových úprav paní Ing. Marta Doležalová.
Dokončilo se geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a vnitřního obvodu
upravovaného území.
V roce 2015 bude následovat:
o zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. o pozemkových úpravách (vytyčení
pozemků, stabilizace plast. značkou),
o dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání, vypracování
podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.
V roce 2016 se bude pokračovat:
o vypracováním plánu společných zařízení,
o výškopisným zaměřením zájmového území mimo trvalé porosty,
o výškopisným zaměřením zájmového území v trvalých porostech vč. lesních,
o vytvořením potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy
záboru půdy, včetně geol. průzkumu,
o vytvořením potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy
záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu
společných zařízení.
A dokončí se dle harmonogramu v roce 2017:
o vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
o předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

Práce na pozemkových úpravách jsou realizovány firmou Georeal spol. s r.o., Plzeň, která vyhrála
výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Na Pozemkovém úřadě ve
Žďáře nad Sázavou dostala na starosti tuto pozemkovou úpravu Ing. Marta Doležalová.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
 BIOODPAD
Od 1. dubna 2015 je možné ukládat bioodpad na hnojník u vepřína za bývalým kravínem. BIO odpadem je
myšleno odpad z údržby zahrad (posekaná tráva, shrabané listí, spadané ovoce, odřezky zeleniny, ostříhané
drobné větve z údržby zeleně apod.), dále pak odpad biologického původu z kuchyně (odřezky ovoce a
zeleniny, nepoužitelné pečivo, zbytky potravin, čajové a kávové sedliny apod.).

 KÁCENÍ STROMŮ
Jistě jste si všimli, že na návsi u „tancáku“ byly pokáceny dva stromy. K tomuto opatření jsme museli
přistoupit z důvodu bezpečnosti. Na základě znaleckého posudku dendrologa Ing. Petra Sedláčka, který šetření
provedl v únoru. Jednalo se o lípu velkolistou a javor klen. Na obou posuzovaných stromech byly nalezeny
významnější defekty a skutečnosti snižující jejich zdravotní stav a zejména provozní bezpečnost.
U javoru bylo zjištěno prosychání koruny a nalezeny plodnice houby dřevomora kořenového, což činilo
strom nebezpečným.
Lípa měla korunu tvořenou nestabilním tlakovým větvením, které bylo náchylné k rozlamování. Tento
strom byl také napaden klanolístkou obecnou, což snižovalo výrazně perspektivu stromu.
Na základě posouzeného stavu bylo doporučeno stromy skácet. Na místě skácených stromů bude v brzké
době provedena náhradní výsadba. Celý znalecký posudek je k nahlédnutí na Obecním úřadě Ruda v úředních
hodinách.
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 ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE VELKÉ MEZIŘÍČÍ – JABLOŇOV OBOUSTRANNĚ
Až do konce srpna 2015 bude úplně uzavřena silnice č. II/602 z Velkého Meziříčí do Jabloňova. Důvodem
je celková přestavba této silnice.
Objížďka je vedená přes Martinice, Křižanov, Ořechov a Osovou Bítýšku. Silnice bude opravdu uzavřena
pro veškerý provoz, protože přestavba je důkladná a její součástí je i výměna mostu.
Zároveň se v této době bude stavět také kruhový objezd u čerpací stanice Slovnaft, resp. na křižovatce se
silnicí do Dolních Radslavic. Tato stavba bude probíhat za provozu a provoz bude řízen semafory. V srpnu
(přesný termín bude stanovený podle postupu prací) se pak plánuje víkendové dvoudenní uzavření kvůli
položení finálního povrchu.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách Města Velké Meziříčí – www.mestovm.cz, v sekci
Praktické informace - Dopravní web.

Uzavírka:

silnice II/602, za křižovatkou se sjezdem-nájezdem dálnice D1 Velké Meziříčí-východ až na
začátek obce Jabloňov

Objížďka:

křiž. II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov – Křižanov – Martinice – Velké
Meziříčí.

Termín:

1. 4. 2015 - 31. 8. 2015

Investor:

Kraj Vysočina

Stavba okružní
křižovatky:

silnice II/602 a III/3719, příjezd od Dolních Radslavic a dálnice (pásu směru Praha), úsek
silnice u čerpací stanice Slovnaft, ke křižovatce do průmyslové zóny a křižovatce se
sjezdem-nájezdem dálnice (pás směr Brno)

Omezení:

přechodným dopravním značením a zařízením (střídavě SSZ) za provozu

Pro osobní automobily do 3,5 tuny je možno využít trasu přes Jabloňov na Petráveč a do Velkého
Meziříčí.

ČISTÁ VYSOČINA 2015 – ZAPOJTE SE DO ÚKLIDU VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A OKOLÍ SILNIC
Opět se můžete po roce zapojit do již 7. 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 11. 4. 2014 - 22. 4. 2014
 Účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní komunální odpad)
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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
V RUDĚ SRAZ VŠECH ÚČASTNÍKŮ JE V PÁTEK 10. DUBNA V 16:00 HOD. PŘED
KULTURNÍM DOMEM. S SEBOU SI NEZAPOMEŇTE VZÍT PRACOVNÍ RUKAVICE.

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
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prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
– veškerou nepoškozenou
– 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
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: čtvrtek 16. dubna 2015
čas: 16 – 19 hodin
místo: velký sál Kulturního domu v Rudě

CYKLISTICKÝ ZÁVOD BRNO - VELKÁ BÍTEŠ – BRNO
Letos se pojede již 38. ročník známého cyklistického závodu pro profesionální cyklisty, který
každoročně zahajuje cyklistickou sezonu. Pořadatel Favorit Brno letos povede závod i přes náš katastr při
okruhu, kdy pojedou závodníci přes Osovou Bítýšku na Křeptov a odtud pojedou na Velkou Bíteš. Tudíž si
můžete zajít či zajet zafandit. Letos bude novinkou start a cíl na náměstí ve Velké Bíteši.
Okruh, který vás bude asi nejvíce zajímat, se pojede jako pátý, a to: Velká Bíteš – Vlkov – Osová
Bítýška – Křeptov – Velká Bíteš.
Závod se jede v sobotu 4. dubna 2015 se startem a cílem na náměstí ve Velké Bíteši. Celková délka
závodu je 166 km. Start je ve 12:00 hod., předpokládaný dojezd prvního cyklisty je 15:45 hod.

SKUPINA „MOTO 50“
Jako každý rok i letos vyrazí skupina „Moto 50“ na pár výletů na našich záhadných strojích, ve snaze
zdolat všechny překážky a nástrahy putování a ve zdraví dorazit domů.
První putování je čtyřdenní, s názvem „Cesta od středu do středu, komu to nejede, dojede ve středu
(snad)“ . Jeho start je naplánován na čtvrtek 4. července ve 14:00 hod. a návrat v neděli v 16:00 hod. Celková
délka cesty je cca 400 km převážně po silnicích II. třídy.
Místa, která hodláme navštívit:
Střed Evropy dle Járy Cimrmana v Havl. Brodě
Zatopený lom u středověkého hradu Lipnice –přespání
Geografický střed ČR u Číhoště
Astronomický střed Evropy v Kouřimi
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Tovární muzeum Jawa na Konopišti
Vojenské technické muzeum Lešany
Muzeum motocyklů Netvořice
Neveklov a Křečovice – Vesničko má středisková
Šelmberk - zřícenina středověkého hradu
Pacov – nultý poledník středoevropského času
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
Na tuto cestu se můžete vydat společně s námi. Stačí malý motocykl obsahu do 50 ccm a chuť cestovat.
O nezapomenutelné zážitky pak zaručeně není nouze. A končím mottem naší party: “Já po tom přece zas tak
moc nechci. Já chci jen, aby to jelo. Nic víc.“
Vít Staněk

Co se u nás bude konat
Datum
Pátek 10. dubna
Čtvrtek 16. dubna
Čtvrtek 30. dubna
Neděle 17. května

Přelom května a června
Čtvrtek 4. až neděle 7. června

Sobota 20. června

Název akce
Akce „Čistá Vysočina“
 Sraz všech účastníků je 10. dubna v 16:00 hod. před
kulturním domem
Sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov
Pálení čarodějnic, lampiónový průvod:
 začátek ve 20 hodin před kulturním domem, vyrobené
čarodějnice s sebou.
Oslavy 120 let od založení SDH
 dopoledne – mše svatá v kostele sv. Jiljí v Rudě
 Kulturní program od 13:00 hod. na návsi
 Ukázky hasičské techniky
 Výstava hasičských uniforem, hasičské techniky,
mincí
Zájezd ke Dni dětí
Cesta od středu do středu, komu to nejede, dojede ve
středu
 Expedice malých motocyklů alias fechtlů,, babet,
pionýrů apod.
Cyklistický závod Zlaté kolo Vysočiny
 POZOR - nové webové stránky
www.zlatekolovysociny.cz
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ
 ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Dne 22.1.2015 proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku školního roku 2015/2016. Letos byl ve
znamení autíček. Děti plnily spoustu ne úplně lehkých úkolů a musely dokázat, že mohou od září zasednout do
školních lavic a úspěšně zvládnout školní povinnosti. Takže my se už moc na budoucí prvňáčky těšíme a
přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a prožívali zde hezké chvíle.
Byli přijati: 4 chlapci a 1 dívka. 3 chlapci z Jabloňova a 1 dívka a 1 chlapec z Rudy.

 KARNEVAL VE ŠKOLE
I naše škola se jeden únorový den proměnila a ve škole neseděli pěkně ustrojení
žáci, ale objevily se tu různé podivné bytosti – rytíři, indiáni, princezny, šašci a
mnoho dalších. Po škole se ozýval výskot, smích a hudba. Prostě karnevalový den
jak má být. Děti si to náležitě užily a jejich spokojené tváře byly dostatečnou
odměnou pro vyučující.

 19.2.2015 PROGRAM CANISTERAPIE
Pod vedením zkušeného lektora Mgr. Luďka Trojana byli žáci formou
přednášky seznámeni s životem a způsobem chování psů. Pozorně naslouchali i
části, kdy jim lektor popisoval, jak se chovat při styku, jak se známým i neznámým
psem. Vše si mohli prakticky vyzkoušet a všichni doufáme, že nabyté vědomosti a
dovednosti upotřebí v praktickém životě.

 AKCE CHIRURGICKÝ ZÁKROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V rámci zdravotnických dovedností dětí a výuky minimálního preventivního programu na škole se
uskutečnil ve škole projekt první pomoci raněnému. Zároveň s nadsázkou si děti zahrály na tým chirurgů na
operačním sále a měli jsme ve škole úžasnou „Ordinaci v růžové zahradě“. Moc jsme se nasmáli a s úlevou
dodáváme, že všichni pacienti
zákrok přežili a odešli domů „po svých“.

 SBĚR PAPÍRU A PET VÍČEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
S radostí chceme oznámit, že jsme velmi rádi, protože se v této chvíli držíme na prvním místě ve sběru
papíru a pet víček mezi ostatními školami v regionu. Moc děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
11.3. proběhne další svoz sběru. Budeme rádi, když nám přispějete jakýmkoliv množstvím papíru nebo pet
víček.
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Za ZŠ Ruda napsala: Mgr. Eva Bednářová, ředitelka

Co se u nás dělo
MASOPUSTNÍ PRŮVOD, MASOPUSTNÍ MERENDA
Letošní masopust byl ve znamení známého
kultovního filmu „Dědictví aneb….“. A tak se nám po
vesnici pohyboval Bohumil Stejskal se svou Irénkou a
advokátem, který označoval majetek pana Bohumila
Stejskala. Nechyběl na kole ani starý pan Košťál – ve
filmu ztvárněný Jozefem Krónerem nebo „Bohušova
teta“
s neodmyslitelným
staženým
králíkem.
Dokreslením atmosféry byla pak mobilní kadibudka,
která ve filmu sehrála rovněž svou nezastupitelnou roli.
Dále jsme mohli vidět rodinku trpaslíků, mlynáře, Pata
a Mata, smrtku, zapomnětlivého kouzelníka, panáčka
Michelina, pravěkého človíčka a spoustu dalších.
V průvodu dvacítky masek byl nejmladší 4-letý Petřík
Caha a nejstarší, jako každoročně, 68-letá paní Věra Požárová. Třináct dní po ostatkovém průvodu následovala
merenda s nejlepší tombolou v historii, díky štědrosti sponzorů místních i z blízkého okolí, za což jim patří
velké poděkování za podporu pro naše SDH Ruda.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Opět po roce se v Rudě sešli všichni kovbojové, princezny a víly, vojáci, zvířátka a další postavičky ze
světa pohádek a zvířátek. Připravili jsme pro ně odpoledne plné soutěží, tanečků a zábavy. Celým odpolednem
nás provázely známé postavičky z večerníčku o králících z klobouku - Bob a Bobek. Jako vyvrcholení
karnevalu pak byla velká tombola s "božskými" dorty - ne od Markéty ;-) , ale od Hanky Brožové z Jabloňova.
Z celé akce máme spoustu fotografií, které se jen těžko vybírají pro zveřejnění. A proto jsme letos nedělali
velké mazání fotek, aby se třeba každý na fotkách našel. Prohlédnout si můžete i vítězné dorty. A ten první 7

Boba a Bobka nakonec za své vystoupení získala Základní škola Ruda. Závěrem patří poděkovat všem
sponzorům za přízeň a podporu, a za rok opět na viděnou!

POSEZENÍ S HARMONIKÁŘI
Jak se umí bavit a zpívat, nám na první jarní den 21.3.2015 dokázali
návštěvníci sobotního posezení s pány harmonikáři Jaroslavem Drápelou a
Karlem Havlíkem z Dolních Bojanovic, kteří nám téměř šest hodin vyhrávali
známé i méně známé české a moravské písničky. Během vystoupení hráli nejen na
harmoniky, ale i na heligonky. Ta starší z nich je již 103 let stará a pochází z
Rudy, kdy ji pan Drápela dostal od paní Malcové, rozené Vítkové, a nechal ji
opravit. Na fotografiích ji můžete poznat podle nápisu výrobce Josef Hlaváček
Louny. Písničky prokládal pak pan Drápela, rodák z naší obce, poutavým
vyprávěním z historie Rudy. Ti, kdo přišli, si akci pochvalovali a akce trvala déle,
než jsme očekávali. To je taky důkaz, jak zúčastněným se akce líbila. Děkujeme
tedy pánům harmonikářům za návštěvu a pro představu uvádíme, že například jen
za loňský rok měli 70 vystoupení!
Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz.

JASANOVÁ STOPA
V letošním roce se nám díky příhodným sněhovým podmínkám podařilo po pěti letech uskutečnit
výpravu na dřevěných lyžích – „jasankách“ . První pokus jsme podnikli v pátek 9. ledna, protože od pondělí se
chumelilo a až do čtvrtka to vypadalo, že nám nic nezabrání v noční jasance do Osové Bítýšky. Ale chyba
lávky – v pátek přišla obleva, zesílil vítr a večer začalo pršet. Nicméně, když už jsme se svolali, tak jsme
vyrazili. Nu což – v pěkném počasí dovede jet každý. Sešli jsme se
tři odvážní a přesunuli jsme se do Osové Bítýšky. Zpět jsme však na
lyžích nejeli a nechali jsme se odvézt autem.
Po měsíci – 8. února jsme využili pěkného počasí znovu – no,
celý týden bylo hezky slunečno nebo polojasno, pofukoval vítr, ale
tu neděli, kterou jsme pro výpravu zvolili, opět nebylo počasí ideální
– velmi silný vítr, chumelenice, občas zasvítilo sluníčko. Ani jsme
nečekali, že se nás sejde 8 statečných (5 na prknech, 3 na novějších
lyžích), kteří vyrazí do Ronova. I přes nepřízeň počasí jsme si celou
výpravu řádně užili a ve zdraví jsme se všichni vrátili.
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OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Jelikož si málokdo z nás už nedokáže představit, jak se žilo v době nedávno minulé, tak bychom se dnes
rádi do minulosti podívali.. Takhle to sepsala paní Anežka Trojanová z Velkého Meziříčí, která prožila mládí
na Křeptovském dvoře, kde také zažila nejhorší období naší republiky, od kterého letos uplynulo 70 roků.
„Moje maminka pocházela z Kněževse z pěti dětí, tatínek z Pavlova ze čtyř dětí, oba z chudých rodin, museli
se brzy živit sami. Maminka jako služebná, tatínek pásl ovce v Nových Dvorech a tak se dostal do služeb tehdy
ještě hraběte Harracha. A když se oženil, dostal byt na Fámundě, dnešní Zámecká ulice. Po vypuknutí první
světové války narukoval tatínek od dvouletého syna a dcera se narodila po půl roce. Maminka se ocitla ve
svízelné situaci, vydělávat na živobytí, ale co s dětmi? Asi pět deputátních rodin, které na Fámundě společně
žily, mělo podobný osud, taky muže na frontě a taky malé děti. Ne všechny ale měly to štěstí, že vlastnily
babičku, která jejich i sousedovy děti pohlídala. Maminka to musela vyřešit tak, že dvouletou dcerku dala své
mamince do Kněževse a tříletého chlapce nechala vlastně osudu a na ochotě a dobré vůli spolubydlících. Nešlo
to jinak, než že ráno dala spícímu chlapci hrníček kávy do trouby, krajíček chleba na stůl, byt zůstal nezamčený
a odešla vydělávat na živobytí. Tady si zavzpomínám na to, jak jednou ženy pracující v zámeckém parku
zaslechly pláč blížícího se dítěte, tedy mého nejstaršího bratra, který se vydal hledat svou maminku. Velikým
štěstím bylo, že nešel jiným směrem a
nikde v pláči pod keřem neusnul nebo
nezabloudil. Musel to být zážitek se
šťastným koncem a tak silný, že se u nás
po létech občas připomínal. Občas
spěchala maminka za malou dcerkou,
pěšky, jak jinak, i tehdy musel chlapec
počkat doma sám, protože tak malý by tu
dalekou cestu nevykonal. Za to dostali
od babičky kousek omastku a trošku
mouky na přilepšení. Nemohu srovnávat
mládí tehdejších dětí s dnešními
školkami, družinami a podobně. Když se
těžká doba překonala a když osvobozená
vlast vrátila muže, živitele, zpět k
rodinám, žilo se spokojeněji.
Foto: Mlátička na Křeptově v předválečných letech
Po několika letech, když jsem já, coby čtvrté dítko, měla půl roku (později se narodily ještě dvě sestry,
bylo nás tedy šest dětí, nejstarší bratr a pět holek), dostal tatínek místo poklasného na velkostatku Křeptov.
Lidově se také říká "dráb", ale mně se takový výraz nelíbil. K tatínkovi se takové úsloví nehodilo, poněvadž
jsem si ho uchovala v paměti jako člověka rozumného, uvážlivého a spravedlivého a také manželství mých
rodičů bylo příkladné a plné porozumění a vzorem pro dnešní dobu.
Ještě bych se zmínila o práci Slováků. Každým rokem z jara přivezl gazda od Prievidze dvacet
pracovních sil. Deset žen a deset mužů. Dodnes mně utkvěl v paměti kojenec uvázaný ve větvi stromu v tak
zvané konoušce, občas k němu matka odběhla, nakrmila ho a to nemluvně muselo v té poloze vydržet celý den.
Dovede si to některá maminka dneska vůbec představit? Povinností gazděny bylo pro všechny navařit a napéci
chleba. Toho dostávali všichni určitý příděl, a kdo ho nespotřeboval, zvláště ženy, sušily si ho a na podzim,
když se vraceli na Slovensko, vezli si suché kůrky domů. Taková tam byla bída. Pamatuji si, že na podzim po
jejich odjezdu se slamníky vyvezli za dvůr a zapálený oheň jsme si my děti ujít nenechaly. To prý proto,aby se
zničily štěnice. Když se potom za války Slovenská republika od nás trhla k Hitlerovi, přestali k nám slovenští
dělníci jezdit na práci. Vrchnost na zámku to vyřešila tím způsobem, že po zavření vysokých škol pracovali na
Křeptově studenti. V roce 1942 přijelo na práci dvacet vězňů jihlavského gestapa a ti obývali onu Slovárnu.
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Tato Slovárna měla dvě místnosti, každá pro deset osob, rozdělené úzkou chodbičkou a kuchyní se
sporákem,v tomto případě nevyužitým. Každá místnost měla dvě zamřížovaná okénka asi 50x 30 cm, snad
větratelná a jediný vchod, tedy dveře pobité silným plechem a opatřené pevnou závorou a důkladným zámkem.
Tam odpočívali vězni po práci i v neděli. Nepamatuji si, že by šel někdo někam sám, vždy společně všech
dvacet. Tady nutně vyvstává otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Osobní hygiena a všechno kolem toho.
Jediný zdroj užitkové vody pro všechny obyvatele velkostatku byl v malém přístřešku na horním dvoře a jediná
pumpa na pitnou vodu stála před domem pana správce na dolním dvoře. Rovněž tehdejších devět WC nebylo
zrovna blízko. Jak se s tím vyrovnávali vězni po všechen čas uzamčeni, když dozorce bydlel na opačném konci
budovy a sotva by uslyšel volajícího, aby ho pustil ven. Proč jsem se tehdy nezajímala, jestli a jak si perou
kapesník, ponožky či cokoli jiného, když pojem vana bylo něco neskutečného. Jisté je, že nic nevím o tom, že by
všech dvacet mužů se šlo někam mýt.
Přiblížím tedy jejich pobyt trochu podrobněji. Oněch dvacet mužů přivezl a hlídal jeden ozbrojený
dozorce jménem Kladenský. Čech, který se asi dal k Němcům. Byli to převážně lidé z Jihlavského kraje za černé
zabíjačky nebo podobné přestupky. Někteří už měli po soudě, jiní na něj teprve čekali. Stávalo se občas a to po
dvanácté hodině polední, že dva ozbrojení dozorci přivezli do Sladovny (to byla místnost, kde jsem jim spolu s
jednou starší ženou vařila, a kam vždy docházeli na jídlo) někdy dva nebo tři a jednou dokonce sedm mužů a
stejný počet zase odvezli na gestapo na vyšetřování a ty odsouzené třeba i do koncentráku. Jejich příchod vždy
znamenal zděšení a strach. Na ostrý povel -achtung- vymrštili se vězni nad svým obědem do pozoru a ti, které
přivezli v mžiku stáli čelem ke zdi v řadě nezdravě bledí z vězeňského pobytu, zatím co naši plni obav, který z
nich bude na řadě. Dozorci se vesele pozdravili, chvíli pohovořili, ty přebytečné odvezli zpět a po několika
klidnějších dnech se vše opakovalo. Jejich osobní řidič se jmenoval Josef Široký, pocházel z Velkého Meziříčí a
údajně byl za rok popraven za poslech rádia nebo přechovávání zbraně.
Protože vězni pracovali někdy společně s domácími lidmi, došlo ke vzájemné spolupráci. Domácí
poskytli tužku a papír, napsanou zprávu, že vězeň ten a ten se nachází na nějakém Křeptově, domácí doručili na
poštu a tím se mohlo stát, že nejbližší neděli se na Křeptově pohybovalo mnoho příbuzných vězňů. Dozorce
Kladenský to sice toleroval, odešel raději s rodinou někam do přírody, ale bytelné dveře zůstaly zamčené. Ta
čtyři okénka musela stačit pro všechny návštěvníky, i když se do jednoho okénka vydaly jen dvě hlavy.“
No, tak to je malá část vzpomínek paní Trojanové na dobu, kterou si nyní už málokdo dovede
představit.

Napsal: Jaromír Křehlík
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OKÉNKO VETERINÁŘE – ČMELÍCI DRŮBEŽE
Čmelík kuří (Dermanissus gallinae) patří mezi úporné vnější parazity ptáků, zejména drůbeže (slepic,
krůt). Přes den se ukrývají ve škvírách a skulinách kurníku, v noci jsou aktivní a sají krev u odpočívající
drůbeže. Způsobují neklid, svědění a v důsledku toho i sníženou snášku, u kuřat dokonce i chudokrevnost,
úhyny. Jejich vývojový cyklus se urychluje v teplých letních dnech. Pokud jsou přemnoženi, mohou
příležitostně napadnout i člověka. Nezvané hosty si můžeme donést do chovu přikupováním nových jedinců do
hejna bez řádné karantény, přenos je možný i divokým ptactvem. Boj s čmelíky je třeba soustředit především na
ošetření kurníku, příbytku pro drůbež vhodnými ektoparazitiky a to opakovaně. Komplikací může být ošetření
slepic ve snášce, neboť žádný preparát není registrován pro použití u tzv.potravinových zvířat – slepic
produkujících vejce pro lidský konzum. Vhodným preventivním opatřením je 2xročně vylíčit kurník vápnem.
Diagnostiku a léčbu čmelíkovitosti u drůbeže konzultujte s veterinárním lékařem.
Krásný začátek jara přeje MVDr. Šárka Dresslerová, tel.: 728 531 052

SVÁTKY JARA
Velikonoce jsou pro někoho svátky jara, jiní v nich ctí křesťanskou naději. Lidové zvyky, a ty
velikonoční zvlášť, odrážejí spojení člověka s přírodou. Oslavují jarní probuzení, nový život. Jejich kořeny
sahají k dávným pohanským obřadům, křesťanská historie obohatila svátky o víru a naději. Velikonoce
prožívají generace lidí, a tak jsou tradiční zvyky a také recepty plné zkušeností, nápadů a moudrosti.
Nejen bylinky však mají obohacovat zdravé velikonoční menu. Například Zelený čtvrtek, který si už
svým Názvem říká o pokrmy se špenátem, kopřivami či zelím, má podle tradice začínat sladkým pečivem —
jidášem — a medem. Do spirály stočený nebo propletený váleček kynutého těsta symbolizuje provaz, na
kterém se oběsil Jidáš, jenž podle biblického příběhu zapříčinil Kristovo zatčení a smrt. Taková snídaně, tvrdí
lidová pověra, ochrání člověka celý rok před zdravotními neduhy. Z týchž důvodů by jí měla předcházet ranní
koupel ve studené vodě − hlásila se o slovo dobová hygiena, zřejmě dost závislá na počasí i ročním období.
Jidášům se připisovala ochranná moc před zmijím uštknutím, žihadly vos a sršňů.
Křesťanský význam Velkého pátku, připomínajícího ukřížování Krista, dokládá nejen fakt, že v řadě
zemí včetně Austrálie, Kanady či Brazílie je oficiálním svátečním dnem pracovního klidu, ale i množství
lidových pověr a obyčejů. Měly napomoci k očistě těla a příbytků od nečistých sil a nemocí a důležitou roli v
nich opět hraje voda. Lidé například věřili, že voda v řece nebo v potoku má na Velký pátek léčivou sílu, ale jen
do chvíle, než se jí dotknou první paprsky slunce. Mytí za kuropění mělo děvčatům přinést krásu a zbavit je pih.
„Zajímavým zvykem bylo kýchání do jamky na zahradě, které se doporučovalo proti bolení zubů. Pokud měl
někdo nezhojené rány, měl se na Velký pátek na dvorku pomodlit, pak udělat důlek do země a třikrát do něj
fouknout, nebo vyhrabanou hlínu třikrát přehodit přes hlavu. Rozšířené bylo také omývání močůvkou − ruce
proti záděrám, nohy, aby neopuchla chodidla,“ uvádí etnoložka Vladimíra Jakouběová v knize „V babiččině
kuchyni od Tří králů do Vánoc“.
Kdo by si jídelníček Velkého pátku chtěl sestavit v duchu tradic, měl by stále ještě volit střídmější jídla,
která se připravovala během předvelikonočního čtyřicetidenního postního období. Hodila by se kupříkladu
bramboračka, bramborové pokrmy, hrách, jáhly, čočka, sladké knedlíky se sušeným ovocem apod. Masové
lahůdky se na stolech objevovaly především v neděli na Boží hod velikonoční a během Červeného pondělí.
Díky velikonočním svátkům někdy s úžasem objevujeme, co všechno uměli naši předci v kuchyni a jak
pozoruhodně dbali o své zdraví a ještě se přitom bavili.
Dnes si většinou pochutnáváme na zajímavých velikonočních jídlech celý víkend od Bílé soboty až po
Velikonoční pondělí. Je čas masových polévek, nádivek, kůzlečích, jehněčích a dalších pečínek, mazanců,
beránků, velikonočních dortů i cukroví a samozřejmě vajec, nejznámějších a nejváženějších symbolů jarních
svátků. Rovněž rostlinné, zvířecí a další motivy používané při malování kraslic, barvy a různé techniky barvení
a zdobení měly v minulosti své symbolické významy. Odvěká víra v jejich magické schopnosti zajistit
plodnost, prosperitu, zdraví i štěstí způsobila, že lidé dávali vejce do základů domů, ale třeba i novorozenci do
první koupele, aby dítě dobře rostlo.
O Velikonocích se vejce kladla na poli do brázd, hospodáři je kouleli po hřbetě dobytka nebo rozbíjeli ve
stáji, aby zvířata byla plodná a zdravá. Malovanými vejci se zdobily a stále zdobí velikonoční věnce i celá
sváteční tabule. Znalci dokážou vyčíst z kraslic oblast, ve které je malérečky vytvořily, a díky osobité technice
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nebo výtvarnému motivu někdy i autorku. Ale také jednoduše obarvená vajíčka plní koše koledníků a
symbolizují jarní čas.
Dobové recepty na velikonoční pokrmy vedle jiného dokládají, že svého času bývala jarní očista organismu
docela běžná a že Velikonoce pro ni byly nejlepší příležitostí. Některá jídla jako nádivky nebo zelené
polévky měly obsahovat aspoň devět bylin. Používala se řeřicha, pažitka, kopřiva, pampeliška, popenec,
sedmikráska, třeba i list fialky či jahodové listí, šťovík atd.
Ani v jednadvacátém století však není od věci využít to, co nám tak velkoryse nabízí jarní příroda. Uvádíme
zde pár příkladů, jak zelených zázraků využít…
Kopřiva dvoudomá
Vždy bývala součástí očistných kúr. Obsahuje vitaminy A, B a C, železo. Kopřiva podporuje odvodnění těla,
snižuje otoky, léčí záněty močových cest, používá se i při léčbě vysokého krevního tlaku, snižuje hladinu
krevního cukru. Čaj z kopřivy lze připravit tak, že spaříme listy a necháme je 10 minut louhovat, pak čaj
scedíme. Pijeme ho neslazený 1 – 4 týdny. Při dlouhodobější kúře pijeme 1-2 šálky denně, při týdenní kúře až 1
litr denně. Z listů kopřivy lze připravit špenát (nejlépe smícháním s klasickým špenátem), výborná je kopřiva
do nádivky (nejen o Velikonocích), nasekané listy lze přidat i do omelet, špaget nebo polévek. Kopřiva je
diuretikum, odvádí z těla draslík a při dlouhodobém užívání může způsobit dehydrataci organismu. S mírou by
ji měli užívat senioři, těhotné a kojící ženy a není vhodná pro děti mladší 2 let.
Smetanka lékařská
Pampeliška obsahuje vitaminy C, B, provitamin A, beta-karoten. Pomáhá při trávení tuků, problémech se
žlučníkem, má diuretické účinky, snižuje hladinu cukru v krvi. Povzbuzuje činnost jater, střev a slinivky břišní.
Z listů se dá připravit čaj, z kořene odvar, z květů med. Čerstvé mladé listy před rozkvětem jsou výborné do
salátů. Batolata, těhotné a kojící ženy by neměly užívat pampelišku ve větším množství.
Hluchavka bílá
Usnadňuje odkašlávání při nemocech dýchacích cest, zejména u dětí. Příznivý vliv má i na trávení – pomáhá při
zánětech žaludku, nadýmání a plynatosti. Zevně se používá ve formě obkladů při zánětech kůže, ekzémech,
hemoroidech a na rány. Pomáhá při mírných zánětech sliznic úst, při angíně. Čaj se připravuje z čerstvých nebo
sušených květů. Čaj ze sušených květů je vhodný na podporu léčby kašle a zánětů průdušek. Listy mladých,
ještě nekvetoucích rostlin lze použít do salátů, polévek a jako špenát. Květy se hodí do salátů i jako ozdoba ve
studené kuchyni.
Ptačinec
Ptačinec žabinec zahrádkáři na záhonech nevidí rádi. Ti osvícenější však vědí, že je jedlý a dokonce velmi
zdravý. Má jemnou a lahodnou chuť a překvapí i křehkostí. Když později kvete a plodí, lze jej stále využít, ale
je už trochu tužší a mírně nahořklý. Je hodnotným zdrojem vitaminu C,E, karotenu, chlorofylu, minerálů včetně
draslíku a hořčíku. Je využíván ve fytoterapii i při alergických obtížích.
Sedmikráska
Je nejen krásná, ale i jedlá a léčivá. Staré lidové pořekadlo říká: Kdo sní denně sedm kvítků sedmikrásky,
nebude nemocný. Květní úbory hojí dýchací cesty i pokožku, celkově posilují a působí blahodárně i na pleť.
Léčivý nálev si lze připravit z hrstky čerstvých kvítků, které necháme louhovat v šálku horké vody 10 minut.
Zevně lze nálev používat při vyrážkách a zánětech, oživuje unavenou pleť. Vnitřně lze nálev užívat při
onemocnění dýchacích cest.
Zdroj: Receptář speciál 1/2013; www.onavi.cz; www.ireceptar.cz
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 30.12.2014 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
schválilo:










zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu Annu Bahenskou a Miluši Roblovou,
program zasedání doplněný o body:
5. Obecně závazná vyhláška Obce RUDA č. 2/2014 (dále jen OZV), o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Ruda a místní části Lhotka.
6. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3696 mezi Obcí
Ruda a RWE GasNet, s.r.o.
program zasedání jako celek,
finanční příspěvek Římskokatolickému farnímu úřadu Ruda na rekonstrukci střechy ve výši 50 000,- Kč
s využitím na roky 2015 a 2016,
rozpočet na rok 2015,
rozpočtový výhled na rok 2017,
OZV č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ruda a místní části Lhotka.
Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3696 mezi Obcí
Ruda a RWE GasNet, s.r.o.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 19.2.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
schválilo:






zapisovatelem zasedání Jaromíra Březnu a ověřovatele zápisu Annu Bahenskou a Miloslava Koudelu,
program zasedání jako celek,
snížení ceny stavebních pozemků p.č. 833/3 a 874/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí na 440,-Kč za m2
z důvodu vysokého zavodnění a zvýšených nákladů na odvodnění pozemku a založení stavby po
prostudování studie „Posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů na pozemcích
p.č. 833/3 a 874/1“ zpracovaném firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2,
Velké Meziříčí, z lednu 2015.
žádost o prodej M.H., Chotěboř a I. O., Chotěboř. Jedná se o prodej pozemku p.č. 873/27 v k.ú. Ruda u
Velkého Meziříčí o výměře 903 m2. Prodejní cena 490,- Kč za m2. Celková cena za pozemek činí
442 470,- Kč.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 19.3.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
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zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava
Koudelu,
doplnění programu o bod 9. Výběr dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení na akci
„Chodník podél II/602 v obci Ruda“,
doplnění programu o bod 10. Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků,
doplnění programu o bod 11. Nákup fotoaparátu pro potřeby Obce Ruda,
doplnění programu o bod 12. Projednání souhlasu se zřízením věcného břemene a smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – akce „Optické propojení Dial Telecom, a.s., 2015 – Napojení
vysílače Ruda, okres Žďár nad Sázavou, p.č. 1195, 1173 a 1154 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí“,
doplnění programu o bod 13. Projednání souhlasu se zřízením věcného břemene na p.č. 558/2 v k.ú.
Ruda u Velkého Meziříčí z důvodu údržby, úpravy a rekonstrukce v nezbytném rozsahu pozemku p.č.
571/3 a hraniční zdi stojící na pozemku p.č. 571/3,
program zasedání jako celek,
inventarizaci Obce Ruda za rok 2014 bez výhrad,
prodej pozemku p.č. 874/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí manželům Ing. D. Š., Velké Meziříčí a Bc.
A. Š., Jihlava za cenu 440 Kč/m2,
účetní závěrku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58 ke dni 31.12.2014 s výsledkem
hospodaření: zlepšený hospodářský výsledek – 3.598, 69 Kč,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58, za rok
2014 ve výši 3.598,69 Kč takto:
 do fondu odměn 0,- Kč
 do fondu rezervního 3.598,69 Kč
účetní uzávěrku ZŠ Ruda za rok 2014,
Smlouvu innominátní s firmou Prolog o správě, obnově a úschově certifikátů a jejich zavedení do JIP
(seznam OVM),
směnu části pozemku Obce Ruda p.č. 543/6 díl a) o výměře 11 m2 za část pozemku p.č. 543/11 díl c) o
výměře 11 m2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí ve vlastnictví pana M. H., Ruda. Náklady spojené
s vypracováním smlouvy a s přepisem bude v tomto případě hradit Obec Ruda z důvodu obecního
zájmu. Směna bude uskutečněna bez finanční náhrady.
dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Chodník podél II/602 v obci Ruda“.
Tuto zakázku bude realizovat firma IMC design & architecture, Pod Hradbami 3, Velké Meziříčí 594
01, za částku 67.000,- Kč vč. DPH,
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků s nájemcem J. M., Ruda,
nákup fotoaparátu pro potřeby Obce Ruda,
zveřejnění záměru zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě na p.č. 1195, 1173 a
1154 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí,
bylo seznámeno:




konečné Rozpočtové opatření č. 5/2014 a Rozpočtové opatření č. 1/2015,
s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 558/2 v k.ú. Ruda u Velkého
Meziříčí.

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
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