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Obecní zpravodaj
Obec Ruda duben 2018

Vážení spoluobčané,

možná jste si povšimli, že v některých jiných jazycích slovo jaro neznamená pouze období roku, ale
vyjadřuje i rozmach, pramen, pružnost, vymrštit se nebo i pustit se do práce. V češtině sice slovo jaro v jiném
smyslu běžně nepoužíváme, ale tu skrytou dynamickou sílu a počátek obnovy v něm cítíme a vnímáme také.

Slovo Velikonoce je ve většině jazyků spojeno s původním významem přechod, přejít (příp. východ).
My v našem českém vyjádření to už takto nevnímáme. Možná jen cítíme za „velkou nocí“ možnost odkazu na
nějakou neobvyklou událost. Existují průzkumy, které dokládají, že většina obyvatel naší republiky mezi jarem
a velikonocemi nečiní významový rozdíl. Holt dlouhé „historické zimě“ plné malomyslnosti, letargie a tmy se
do velké míry opravdu podařilo nechat nás zapomenout, kde ten pravý přechod, přejití nebo východ, případně
východisko z našeho všedního trmácení, můžeme hledat.

Krásný přechod do jarních dnů a požehnané velikonoční svátky vám přeje Zastupitelstvo obce Ruda

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA

1) Kontakt na odborného lesního hospodáře

Pro katastrální území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí je opět nový odborný lesní
hospodář:

Bohumil Teplý telefon: 725 673 189 email: bohumil.teply@lesycr.cz

V lesích je pořád přemnožený kůrovec. Zkontrolujte si tedy prosím důkladně vlastní lesy a napadnuté stromy
rychle odstraňte. Neničíte tím jen svůj les, ale i sousední, kůrovec bude poprvé vylétávat teď v dubnu.

2) Kompostéry

Naše druhá žádost o dotaci na pořízení kompostérů a obecního štěpkovače uspěla. Druhý pokus byl
úspěšný i díky většímu objemu finančních prostředků k rozdělení. Více bodů jsme také získali sdružením
s dalšími pěti obcemi z Mikroregionu. V současnosti probíhají přípravy na výběrové řízení dodavatele
kompostérů. A doufáme, že vám, kteří jste podali vyplněný dotazník v loňském roce, budeme  moci do konce
června oproti podpisu kompostéry předat. Jakmile budeme vědět další informace, tak vás budeme
prostřednictvím rozhlasu a emailů informovat, jakým způsobem se bude pokračovat, kdy dojde k předání
kompostérů občanům, co se bude při předání podepisovat atd.
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UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OKOLÍ

I v letošním roce budou probíhat jak na dálnici, tak na krajských komunikacích opravy. Co to znamená
pro nás konkrétně? Jak se nás to dotkne?

Dálnice D1 – most přes dálnici u Lhotky byl zprovozněn s velkým zpožděním až v únoru 2018.
V letošním roce se bude pokračovat na opravě druhého pruhu Lhotka – Velké Meziříčí východ. Od 18.6.2018
do 31.7.2018 bude uzavřen výjezd 153 vlevo (od Brna nesjedete z dálnice na Exitu 153).

Silnice II/602 – v druhé polovině roku 2018 plánuje Kraj Vysočina rekonstrukci opěrné zdi v obci Ruda
mezi rodinným domem č. 80  a Hostincem u Malců. Na jeho havarijní stav naše obec upozorňovala např.
dopravní komisi Kraje Vysočina a konečně se tedy tato akce bude realizovat. V rámci této rekonstrukce zdi,
která bude zbourána a místo ní postavena nová, Kraj Vysočina provede i opravu povrchu silnice v obci. A to
v úseku od semaforu po semafor. Odfrézuje se 10 cm povrchu a položí se nový 10 cm silný asfaltový povrch.
V současné době probíhá stavební řízení.

V součinnosti s touto akcí pak Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina opraví pravděpodobně
nejhorší úsek II/602 v regionu a to mezi Rudou a Křeptovem. Opět by měl být odfrézován povrch v tloušťce 10
cm a položen místo toho nový asfalt.

Tyto dvě akce budou moci být povedeny v součinnosti a koordinaci s modernizací D1.

Naší obce a jejich obyvatel se v důsledku dotknou tyto akce úplnou uzavírkou komunikace II/602 od
Křeptova po konec Rudy. Místní obyvatelé budou mít samozřejmě výjimku a budou využívat místní
komunikace. Jezdit se tedy bude přes Dvořiště. Zásobování bude taktéž povoleno. Obec si dala požadavek, aby
zásobování a obsluha firem z bezpečnostních důvodů probíhala pouze ze směru od Velkého Meziříčí, aby těžká
doprava neprojížděla přes Dvořiště a náves.

Autobusové linky budou jezdit po objízdných trasách, které nám budou ještě sděleny přesněji. Zatím to
pro naši obec vypadá, že bude v provozu pouze jedna autobusová zastávka u školy. Tam budou zajíždět
autobusy od Křeptova a kolem školy se otočí a pojedou zpět na Křeptov a na objízdnou trasu. Po dobu
rekonstrukce tedy budou mimo provoz hlavní autobusové zastávky v dolní části obce.

V této tabulce je souhrn uzavírek dotýkajících se našich katastrů:

Datum uzavírky Uzavřená část Objízdná trasa Investor
15.3.2018 – 31.8.2018 omezení (částečná uzavírka)

sil. II/602 – podjezd pod
dálnicí v k.ú. Jabloňov

Není – částečná uzavírka
řešená semafory

Ředitelství silnic a dálnic
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ÚZEMNÍ PLÁN

Na základě žádosti o postup průběhu pořizování nového územního plánu Obce Ruda nám paní Habánová
z Městského úřadu Velké Meziříčí poskytla tento vývojový diagram.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA

Základní škola Ruda
8.3.2018 Ski klub Velké Meziříčí pořádal pro žáky základních škol IX. ročník lyžařského přeboru škol

kraje Vysočina ve sjezdovém lyžování – disciplína obří slalom, s délkou tratě 550 m. Každoročně se ho účastní
děti z našeho regionu. Z naší školy nás reprezentovali v kategorii žáků 1. – 3. ročníku:

Adam Bednář, Miloš Holík, Kristýna Pelánková, Matouš Souček a Natálie Tomšíková

Nejlépe se umístili v kategorii dívek Kristýna Pelánková na 9. místě a Adam Bednář v kategorii chlapců
na 10. místě.

26.3.2018 jsme navštívili ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Snad každé dítě si přeje
mít doma zvířátko, ale umí se děti o ně postarat? Zvolili jsme tedy pro děti výukový program pod názvem
MAMI, TATI, JÁ CHCI ZVÍŘÁTKO.

V programu jsme se dozvěděli, která zvířátka je vhodné doma chovat a proč, kdo je za ně zodpovědný,
jak správně o zvířata pečovat. Určovali jsme chovatelské pomůcky pro různá zvířata a užili jsme si přímý
kontakt s domácími mazlíčky.
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I když je zima krásné roční období, přesto se již všichni těšíme na jaro. Dny se prodlužují, sluníčko už
začíná příjemně hřát, po ránu nás probouzejí ptačí trilky. V zahradách se na nás usmívají první jarní kvítka –
poslíčci jara. K tomuto krásnému období, kdy se všechno začíná zelenat a rozkvétat, patří jedny z nejhezčích
svátků v roce – VELIKONOCE.

A protože i my ve školní družině chceme jaro přivítat, malujeme a vyrábíme vše, co k tomuto období patří.
Naše škola a okna se rozzářila veselými pestrými barvami velikonočních výrobků a obrázků s kuřátky, zajíčky,
ovečkami a ptáčky. Brzy k nim přibydou také malovaná vajíčka, známka blížících se Velikonoc.
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Naši malí kuchaři v kroužku vaření se chystali na velikonoční období a pekli oblíbený velikonoční
moučník mazanec. Jestli budete mít chuť, můžete ho doma zkusit podle nás.

Velikonoční mazance
Ingredience:
2 žloutky
citronová kůra
1 vanilkový cukr
1hrnek vlažného mléka
½ kostky droždí
1 lžíce krupicového cukru
Špetka soli
3 hrnky hladké mouky

1. Kromě jednoho žloutku určeného na potření, smícháme všechny suroviny a vypracujeme těsto-ručně
nebo v domácí pekárně. Necháme vykynout.

2. Na pomoučeném válu vyválíme z těsta mazance, rohlíky, bulky a opět necháme kynout. Připravené
výtvory potřeme rozšlehaným žloutkem a posypeme mákem. Pečeme v troubě rozehřáté na 200 stupňů
dorůžova.
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Něco pro chytré hlavy

KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN
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I letos pokračujeme se sběrem papíru a hliníku, takže moc děkujeme všem spoluobčanům, kteří na nás
myslí a pomáhají nám k dosažení výhry ve sběru.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 proběhne 11.4.2018. Moc se na děti těšíme!!!:-)
Ještě bych se na vás všechny chtěla obrátit s velikou prosbou. Je mi to velice trapné a věřte mi, že se i

velice stydím tyto řádky napsat do místního zpravodaje. Přesto mi moje svědomí přikazuje, abych vás všechny
požádala o pomoc. Při oslavách obce Ruda jsme pořádali den otevřených dveří na škole, jehož součástí byla
výstava a byla možnost k nahlédnutí Kronika ZŠ Ruda. Celý den byl velice náročný, školou prošly desítky lidí
a bohužel někdo si kroniku půjčil, ale zapomněl ji vrátit. Prosím Vás, je to obrovská cennost naší školy,
vzpomeňte si, jestli jste si ji náhodou nepůjčili, a vraťte ji zpět do školy. Děkuji a věřím, že se nám kronika
vrátí. Čekala jsem dlouho a nevěděla jsem, jakou cestou vás požádat o pomoc. Snad tato cesta najde řešení a
děkuji všem za pochopení.

Přeji všem krásné Velikonoce.
Za ZŠ Ruda Mgr. Eva Bednářová 27.3.2018

Jarní vítání ptactva

Jak na jaře přivítat přilétající ptáky?

V současné době můžeme sledovat, jak přibývá zpěvných ptáků, kteří se vracejí ze zimovišť. Pravidelný
tah z hnízdišť na zimoviště a zpět je jedním z nejzajímavějších aspektů života ptáků. Příčinou toho, že některé
druhy ptáků pravidelně táhnou, jsou různé, např. klimatické vlivy, nedostatek vhodné potravy v zimě či
mezidruhová konkurence. Některé druhy ptáků táhnou ve dne a orientují se podle polohy slunce, jiné naopak
v noci a řídí se patrně polohou měsíce a hvězd. Kromě zrakové orientace využívají tažní ptáci pro orientaci také
magnetické pole Země. Ke sledování magnetického pole (tzv. magnetopercepci) jim slouží zvláštní smyslový
orgán, tzv. magnetický kompas tvořený mikroskopickými krystalky magnetitu v horní části ptačího zobáku.

Mezi první druhy, které k nám koncem února přilétají, patří skřivan polní, čejka chocholatá a špaček
obecný. Začátkem března se objevují drozd zpěvný, konipas bílý a holub hřivnáč, a v průběhu března budníček
menší, červenka obecná, konipas horský, rehek domácí, strnad rákosní či pěvuška modrá. V dubnu přilétají
bramborníček hnědý, zvonohlík zahradní, pěnice černohlavá a také vlaštovky a jiřičky. Ťuhýk obecný a rorýs
přilétají až začátkem května. Údaje o době příletu jednotlivých druhů jsou pouze orientační a rok od roku se liší
v závislosti na povětrnostních podmínkách. V celé Evropě probíhá již několik let projekt Spring alive, ve
kterém děti i dospělí sledují přílet stěhovavých ptáků a každoročně vytváří mapu toho, jak jaro postupuje
Evropou. V loňském roce se do projektu konečně zapojila i Česká republika. U nás tento projekt zaštiťuje
Česká společnost ornitologická pod názvem „Jaro ožívá“ (více informací o tom, jak se zapojit najdete na
www.springalive.net ).

Ptáky přivítaly už i děti z naší základní školy, jistě jste si všimli krásné výzdoby oken, která láká čápy,
aby se i u nás letos zabydleli… Tedy, vyrábějte a rozvěšujte ptačí budky, vydejte se na procházku jarní přírodou
a sledujte, zda nepotkáte nějakého toho čápa, v minulých letech se procházeli v okolí Puštěnce a sídlili
v Ronově na komíně u výletiště.

(Zdroj: www.springalive.net/cs-cz)
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Co se u nás bude konat
Datum Název akce

Čtvrtek 29. až sobota 31. března Hrkání po obci
 sraz vždy u kapličky za Dvořišti
 hrká se:

- ve čtvrtek se nehrká
- v pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a v 18:00 hod.
- v sobotu v 6:00, 12:00 a v 18:00 hod.

Květen 2017 Sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov
 přesný termín stanovíme po domluvě s Diakonií

Broumov kvůli odvozu sbírky
9. – 22. dubna

RUDA jde sbírat v pátek 20. dubna
Akce „Čistá Vysočina“

Sraz všech účastníků je 20. dubna v 16:00 hod. před
kulturním domem

Pondělí 30. dubna Pálení čarodějnic, lampiónový průvod:
 začátek ve 20 hodin před kulturním domem, vyrobené

čarodějnice s sebou.
Přelom května a června Zájezd ke Dni dětí

Sobota 16. června 17. ročník cyklistického výletu Zlaté kolo Vysočiny
 Více informací o letošním závodě se dozvíte na

webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz

Co se u nás dělo

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, OSTAKOVÁ MERENDA

Letošní masopust, u nás zvaný ostatky, se nám vydařil. A to také díky naší spřátelené obci Študlov
z Valašska, ze které nás přijela podpořit početná skupina masek i s kapelou. Obyvatelé a návštěvníci obce tak
mohli nahlédnout, jak probíhá oslava masopustu, alias fašanky, na Valašsku.

Obcí procházela rekordní skupina bezmála 60 masek, které vytvářely pravou kulisu dne. Malé děti se
mohly dokonce svézt i na slonovi, k vidění byla i spousta dalších zvířátek, známých pohádkových postav a
nejrůznějších bytostí. Masky doplnily i postavy ze známého filmu Na samotě u lesa. K posílení ostatkového
průvodu čekala skoro u každého domu spousta jídla a pití, které podporovalo dobrou náladu a pomohlo
zvládnout celé skupině tak náročný úkol – obejít celou obec.

Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na úspěšné oslavě masopustu, ať již v podobě masek
nebo v kuchyni při výrobě ostatkového guláše či při pořizování záznamů z celého dne. Díky patří i našim
přátelům ze Škudlova, kteří nám celou oslavu příjemně zpestřili. V okolí naše ostatky patřily pravděpodobně
k nejzdařilejším. Dokonce nám byla věnována celá stránka v týdeníku Vysočina, který je přílohou novin Deník.

Měsíc po ostatkách se pak konala ostatková merenda, kde k poslechu a tanci hrála kapela Markopolo.
Novinkou byla možnost se vyfotit ve foto koutku. Jako pozornost k nedávnému mezinárodnímu dni žen
obdržela každá žena krásnou růži. Díky velké sponzorské podpoře mohla být nabídnuta bohatá tombola o
hodnotné ceny. Poděkování patří všem pořadatelům a samozřejmě i sponzorům.

Další fotografie z ostatků a merendy a video z ostatků můžete zhlédnout na webových stránkách Obce
Ruda: www.obecruda.cz.

A tak se opět těšíme na viděnou za rok, kdy se snad zase dobře pobavíme.

Všechny fotografie naleznete na těchto stránkách: http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Ostatky_v_Rude_-_3.2.2018/
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Jako každý rok, tak i letos se děti přišly pobavit do kulturního domu a oslavit svůj karneval. Opět nám
karneval moderovali a celým odpolednem provázeli zaměstnanci DÓZY - letošní téma byli piráti. Program nám
tradičně obohatilo i skvělé taneční vystoupení děvčat z místní základní školy. Dětí přišlo méně, než jsme
očekávali, celkem 40. Ale i tak si všichni užili tancování, soutěže a na závěr díky štědrým sponzorům, i krásné
ceny z tomboly. Velké poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům.

Všechny fotografie z karnevalu můžete zhlédnout na těchto stránkách:

http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_-_11.3.2018/
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Fotogalerie z dalších uskutečněných akcí, které jsme zde nezmínili, najdete na webových stránkách
Obce Ruda: www.obecruda.cz.

NĚCO Z HISTORIE

Největší požáry, které postihly Velké Meziříčí:

29.7.1659 vypukl na Horním městě požár v domě pana Plachetky, v důsledku toho shořelo celkem 7
domů a několik dalších domů se podařilo zachránit.

V roce 1696 zapálil blesk věž kostela, ale není známo, jak velké byly škody.
Veliký požár zachvátil město v roce 1723 na Svatodušní pondělí, oheň vypukl v lékárně na náměstí,

shořelo 75 sousedských domů, 3 obecní domy, pivovar a 2 brány. Požár se dostal i na zámek, sýpky, 12
panských stavení, 12 židovských domů. Celkem tedy postihl 102 domy a vyžádal si 4 oběti.

V roce 1743 uhodil blesk znovu do věže, tentokrát nad světničkou věžníka, kde vypálil trámy, věžník se
zranil, ale požár se podařilo uhasit.

V roce 1786 došlo k planému poplachu, když v Židovské ulici vnikli do domu, kde bydlely dvě ženy,
lupiči. Obyvatelky začaly volat o pomoc, vypukla panika a lupiči uprchli. Panika se strhla z domnělého požáru,
někdo utíkal za zvoníkem, aby zvonil na poplach

V roce 1806 hořela opět kostelní věž, tentokrát se žárem roztavily 2 zvony.
9. května 1823 vznikl ve městě vůbec největší požár. Způsobil ho hořící tuk. Během několika hodin

shořela celá levá strana náměstí, jedna část Radnické ulice, celá Zámecká ulice až k panské palírně, celé
židovské město a s ní sousedící Křesťanská ulice, kaple na hřbitově a zčásti Bezděkov. Zámecká část byla
největším nebezpečím, protože již hořelo v zahradě kastelána. Tehdy shořelo na 150 domů. Na pomoc
přispěchali pomocníci z širokého okolí i z Křižanova, Měřína, Budišova, Tasova.

První zkoušku a křest ohněm podstoupil nově založený sbor již pod vedením Tita Kršky při požáru věže
v roce 1872. Tam se ukázalo, jak potřební jsou hasiči a hlavně, že musí být dobře vycvičení.

Poslední velký požár byl v roce 1959, kdy shořela parní pila. Zda šlo o nešťastnou náhodu nebo o úmysl
pilu zničit rozvíjejícímu se závodu Kablo, se nikdy nevyřešilo.

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 28.12.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě

Zastupitelstvo obce:

 schválilo:

 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Zdeňka Pelánka a paní Annu Bahenskou,
 doplnění programu o bod 14. Žádost o poskytnutí finančního daru pro Římskokatolický farní úřad Ruda.
 doplnění programu o bod 15. Seznámení s rezignací Miluše Roblové jako člena Zastupitelstva Obce

Ruda.
 program zasedání jako celek,
 rozpočet Obce Ruda na rok 2018,
 střednědobý výhled rozpočtu Obce Ruda na rok 2019,
 střednědobý výhled rozpočtu Obce Ruda na rok 2020,
 rozpočet ZŠ Ruda, p.o., na rok 2018,
 výhled rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na rok 2019,
 střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na rok 2019,
 střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na rok 2020,
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 Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696 mezi
Obcí Ruda a GasNet, s.r.o.,

 finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina, o.p.s., Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové
Město na Moravě na rok 2018 ve výši 7 000,- Kč,

 Dodatek č.9 Smlouvy o jiných pracech a výkonech č.29/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 mezi Obcí Ruda a
Technickými službami VM s.r.o.,

 finanční dar pro Římskokatolický farní úřad Ruda ve výši 10 000,- Kč,
 jako náhradního člena kontrolního výboru Obce Ruda pana Zdeňka Pelánka

 bylo seznámeno

 s rozpočtovým opatřením č.10/2017,
 že inventarizací majetku Obce Ruda k 31.12.2017 byl pověřen místostarosta Jan Žák,
 a bere na vědomí rezignaci Miluše Roblové z funkce člena Zastupitelstva Obce Ruda a z funkce člena

kontrolního výboru Obce Ruda

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 22.2.2018 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,
 doplnění programu o bod: 10. Nabídky služby Pověřence pro ochranu osobních údajů ( GDPR ),
 doplnění programu o bod: 11. Fond Vysočiny - „Naše škola 2018“ – grantový program na podporu

projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku,
 doplnění programu o bod 12: Nabídka na regeneraci umělého trávníku na víceúčelovém hřišti,
 doplnění programu o bod 13: Úprava elektroinstalace na Ruda č.p.71,
 doplnění programu o bod 14: Poskytnutí daru na Ostatkovou merendu pořádanou SDH Ruda,
 doplnění programu o bod 15: Vybavení kulturního domu,
 program zasedání jako celek,
 podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2018. ZO vybralo akci – oprava střechy, pavlače a

vrat na domě Ruda č.p.71 ( jeho vlastníkem je Obec Ruda) a úpravu okolního terénu kolem tohoto
domu.

 nákup 30 stolů a 120 židlí na vybavení velkého sálu v kulturním domě v Rudě. Celková cena za pořízení
činí 137 541,- Kč vč. DPH,

 změnu modulu Evidence obyvatel pro potřeby obecního úřadu Ruda. Zruší se stávající licence software
GORDIC z důvodu problémového provozu. Zakoupí se nástavba „Munizar Plus“ na současný systém
MUNIS, který je používán na obecním úřadě pro vedení účetnictví a spisové služby.

 Rozpočtové opatření č.1/2018,
 podání žádosti o dotaci na v rámci programu Fond Vysočiny  „Naše škola 2018“ – grantový program na

podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Žádost se bude podávat
na opravu sociálního zázemí v přízemí základní školy v Rudě.

 schválilo úpravu elektroinstalace na domě Ruda č.p.71 z důvodu nebezpečného stavu a nemožnosti
připojení do distribuční sítě. Bude vybudován nový elektroměrový rozvaděč a nový domovní rozvaděč.

 poskytnutí daru na Ostatkovou merendu pořádanou SDH Ruda formou věcných cen v hodnotě do
3 500,- Kč,

 dovybavení kuchyňky v kulturním domě nádobím a pořízení elektrického topidla na chodbu v kulturním
domě,
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 bylo seznámeno:
 s Rozpočtovým opatřením č.11/2017,
 starostou obce s přidělením dotací na kompostéry v rámci společné žádosti o dotaci v rámci

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Předpokládaná doba dodání kompostérů na obec je jaro 2018.
 s nabídkami na služby Pověřence pro ochranu osobních údajů ( GDPR ). Na doporučení Mikroregionu

Velkomeziříčsko-Bítešsko, který se touto problematikou zabývá, Obec Ruda nebude prozatím uzavírat
žádné smlouvy a vyčká na radu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko jak postupovat.

 odkládá:

 posouzení nutnosti regenerace umělého trávníku na víceúčelovém hřišti na vhodnější klimatické
podmínky.

 zamítlo:

 poskytnutí finančního příspěvku zdravotně postiženým sportovcům TJ Březejc.

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 – kontakt adresa: obec.ruda@tiscali.cz

Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz


