Obecní zpravodaj
Obec Ruda

duben 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
letošní zima nám opět připravila spoustu překvapení, zejména časté teplotní výkyvy. Zatímco jednou
nás potěšila atmosférou krásných jarních dnů, vzápětí udeřila svou mrazivou silou. Doufejme, že se nebudou
příliš opakovat prudké vichřice, které ničily stromy a přerušovaly dodávku elektrického proudu. Přejeme vám
příjemné prožití prvních jarních dní a do nadcházející sezóny hodně zdraví, pohody a přívětivého počasí pro
pěknou úrodu na našich zahrádkách.
Zastupitelstvo Obce Ruda

LESY – PROBLÉMY S KŮROVCEM
Ministerstvo zemědělství vydalo veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o
opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona. Celá veřejná vyhláška je zveřejněna na úředních deskách
a na webových stránkách Obce Ruda.
Nejdůležitějšími informacemi pro vlastníky lesů jsou:
- Stanovení, že na kůrovcové souše se až do 31.12.2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně
zpracovat těžbu nahodilou. Povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět
jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována.
- Vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky.
- Holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní
porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.
- Při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o
šířce až 5 metrů ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy,
minimálně 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný
pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště.
- Pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2. 3., považují se tyto pruhy za
bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.
Možnosti dotace pro vlastníky lesů
V současnosti mají vlastníci lesů postižení kůrovcovou kalamitou tyto možnosti, jak získat dotaci na
asanaci, vyklizení dříví z lesa nebo na výsadbu po těžbě napadnutého dřeva:
1. Ministerstvo zemědělství
Před podáním žádosti musíte prvně podat na Krajský úřad „OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ
FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH“. Toto ohlášení musí být podané vždy
v hospodářském roce a to od 1.7. do 30.6. (neplést tedy s kalendářním rokem) a orientační částka musí být
v hodnotě vyšší než 1000 Kč. Podané ohlášení je podmínkou, abyste mohli následně podávat žádosti a čerpat
dotace. Podání ohlášení vás ale nenutí k podání žádosti o dotaci.
Rozhodující je datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle podacího razítka.
Ohlášení se posílá jako originál poštou na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
1

Formulář ohlášení můžete získat na Obecním úřadě v Rudě nebo na těchto webových stránkách –
příloha č. 11:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-nahospodareni-v/metodicka-prirucka-pro-zadatele-o-1.html
Po podání ohlášení budete úzce spolupracovat s odborným lesním hospodářem (dále jen zkratka OLH),
kterým je pro naši oblast pan Bohumil Teplý (kontakt: tel. 725 673 189, e-mail: bohumil.teply@lesycr.cz),
Lesy České republiky, s.p., který má kancelář v Čikově čp. 75, 675 78 Čikov. OLH kontaktujte telefonicky a
domluvte si schůzku, nesedí totiž pořád v kanceláři, často je v terénu. OHL vám řekne např. co máte sázet,
abyste dostali dotace a po skončení prací vám dá příslušný tiskopis žádosti o finanční příspěvek. Zároveň vám
vyplní např. "Přílohu č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku", kterou potřebujete pro vypracování žádosti o dotace v modulu.
- Podrobnější informace a metodiku najdete na stránkách Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevkyna-hospodareni-v/
Metodika:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevkyna-hospodareni-v/metodicka-prirucka-pro-zadatele-o-1.html
Modul pro žadatele, ve kterém vyplníte žádost – k vyplnění potřebujete přílohu č. 1 od OLH:
-

Postup pro vyplnění:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevkyna-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

-

Vlastní modul (tabulka pro vyplnění):
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevkyna-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html

Po vyplnění žádosti v programu modul pro žadatele a kontrole si žádost uložíte přes ikonu „disketky“ ve
tvaru: jméno žadatele, název dotačního titulu (písmena B nebo D nebo I), částka projektu (př. Novák B 14820).
Dále si žádost uložíte v modulu přes „Komunikace“ - exportovat podání.
Vzniklé dva soubory s příponami .mze a .pdf pak přejmenujete ve stejném tvaru, jako jste si ukládali
přes ikonu „disketky“, a současně tyto dva přejmenované soubory pošlete emailem na adresu:
lesy.vysocina@kr-vysocina.cz
Předmět zprávy bude název souboru (př. Novák B 14820).
Tyto dva soubory si pak vytisknete, podepíšete /příloha musí být podepsaná i OLH/ a odešlete poštou na
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Žádost tedy musíte po odeslání mailem poslat i poštou!
Při nákupu sazenic dostane každý vlastník v lesní školce „List o původu sadebního materiálu“, který
musí být napsaný na žadatele o dotace. Nesmí tedy být napsaný na jinou osobu či firmu.
Pokud je lesní pozemek ve spoluvlastnictví více osob, může být žadatelem o finanční příspěvek pouze ta
osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl, nebo má úředně ověřenou plnou moc od dalších
spoluvlastníků. K žádosti stačí přiložit kopii této plné moci /tiskopis si můžete vyzvednout na obecním úřadu/.
Osoby z Krajského úřadu Kraje Vysočina, které v případě nejasností vám mohou pomoci s vyplněním
žádosti:
Ivana Teplá
564 602 263
Jana Kuřátková
564 602 268
Lze žádat i na asanaci vytěženého jehličnatého dříví postřikem, insekticidními sítěmi i odkorněním.
V tomto případě se ještě musí do 7 kalendářních dnů od provedení asanace vyplnit formulář vyvěšený na
stránkách MZe. Více se o problematice dozvíte z webových stránek Ministerstva zemědělství:
https://epodani.mze.cz/
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2. Fond Vysočiny
Další možnost získání dotace je z krajských peněz z Fondu Vysočiny. Nelze na stejný předmět žádat jak ze
státních peněz, tak i z krajských peněz.
Opět potřebujete pro zpracování žádosti podklady od OLH. Letos byl vyhlášen grantový program:
Hospodaření v lesích v roce 2019. Zde ale byl již ukončen pro letošní rok příjem žádostí. Ale očekáváme, že
bude otevřen takovýto program i v roce 2020. Z tohoto programu můžete získat např. dotace na oplocenky.
Další informace, rady, můžete získat na MAS MOST Vysočiny ve Velkém Meziříčí nebo na Obecním
úřadu v Rudě.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
1) Otevřený dopis – odpověď na žádost z Římsko-katolického farního úřadu v Rudě o finanční příspěvek
Vážený pane faráři,
Zastupitelstvo Obce Ruda projednalo 4. dubna 2019 Váš dopis, který vznikl až na popud zastupitelstva,
s prosbou o finanční příspěvek na opravu fasády kostela v Rudě, a ačkoli nesouhlasíme se způsobem provedení
sbírky na tuto akci, tak schvalujeme finanční příspěvek od Obce Ruda ve výši 50.000,- Kč.
Jelikož se jedná o příspěvek, tak je nutné po dokončení akce doložit náklady akce opravy fasády kostela
sv. Jiljí.
Nesouhlasíme s Vaším způsobem komunikace. O celé akci, kterou jste již začal vyřizovat na podzim
roku 2018 (jak jsme později zjistili), jste nikomu dopředu neřekl, neptal se na jeho názor. Výsledkem toho
všeho je rozpolcená obec a její obyvatelé, kterým jste tak nevhodným způsobem nastínil situaci.
Prvně jste se o realizaci opravy zmínil na únorové nedělní mši s věcí, že už máte vybranou stavební
firmu z Křepic a že je potřeba vybrat 200 tisíc Kč, že dalších 100 tisíc Kč máte přislíbeno od dvou tajných
dárců. Při jednání se starostou jste mu pak řekl, že s firmou Křepic jste mluvil až v lednu 2019. Což se pak
zjistilo, že nebylo pravda, když požadovanou cenovou nabídku jste po připomínce doložil a tato cenová nabídka
je z data 28.11.2018.
Myšlenku opravit fasádu kostela jste možná myslel dobře, ale místo, aby jste o tom zahájil diskusi nebo
dopředu oznámil, co plánujete a na co se bude vybírat, tak jste držel vše v tajnosti a na vlastní triko jste řešil jen
s technickým administrátorem. Přitom se daly potřebné finanční prostředky lehčeji sehnat a netahat je z farníků.
Stačilo vše zveřejnit dopředu o tomto záměru opravy a začít žádat o finance u firem a obcí z farnosti.
Domníváme se, že by to byla lepší cesta, jak bez problémů sehnat potřebné prostředky. Zvolil jste ale opačnou
cestu, začal jste od konce – od farníků, po kterých jste chtěl dary ve výši od 4 000 Kč (jak sám jste o mši řekl,
tak stovky nic neřeší). A zároveň jste jim oznámil, že vše se musí udělat, jinak se budou platit penále stavební
firmě. Ale při tom ještě nic podepsáno nebylo.
Vaším způsobem chování se nám v Rudě vyprazdňuje kostel. Farníci, zejména ti mladší, jezdí na mše
do okolních obcí a měst. Ale musíte pochopit, že v mládí je budoucnost, že když mladí se odnaučí chodit do
našeho kostelu, tak nebudou mít takovou sounáležitost s naší obcí, kde by pak později chtěli taky žít, postavit si
dům, založit rodinu. To spíš můžeme očekávat, že v místě, kde teď navštěvují mše, najdou nové kamarády,
novou společnost, kde jim bude dobře a kde pak budou chtít žít. A nám v Rudě zůstane za pár let prázdný
kostel.
Prosíme Vás tedy o změnu Vašeho chování a změnu komunikace s námi farníky a občany obce Ruda
jako sobě rovné.
Tento otevřený dopis sepsalo a odsouhlasilo si Zastupitelstvo Obce Ruda. Zastupujeme obyvatelstvo, a
proto z důvodu průkaznosti tento otevřený dopis zveřejňujeme i ve zpravodaji.
Za Zastupitelstvo Obce Ruda
Ing. Karel Dvořák, starosta
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2) Kontakt na odborného lesního hospodáře
Od 1.1.2019 se změnil pro katastrální území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí
odborný lesní hospodář – kontakt na revírníka:
Bohumil Teplý

telefon: 725 673 189

email: bohumil.teply@lesycr.cz

Odborný lesní hospodář má kancelář: Čikov 75, 675 78 Čikov.
S touto osobou budete spolupracovat i při žádostech na dotace týkající se např. výsadby nových stromků
po vytěžení lesa napadnutého kůrovcem.
3) Třetí vlna kotlíkových dotací
Na podzim roku 2019 plánuje Kraj Vysočina spuštění poslední vlny kotlíkových dotací pro vlastníky
rodinných domů v rámci operačního programu Životní prostředí. Dle podmínek, které nastavuje Ministerstvo
životního prostředí, podporuje tento dotační titul výměnu starých neekologických kotlů I. nebo II. emisní třídy
za nový, ekologický zdroj tepla. Provozovatelé těchto zařízení tedy mají poslední možnost využít dotace až
120 000 Kč na splnění povinnosti, kterou udává zákon a jejíž neplnění může být od roku 2022 sankcionováno.
V rámci dotace je možné starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním vyměnit za nový kotel spalující
výhradně biomasu s ruční nebo automatickou podávkou paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo.
Bližší informace budou postupně zveřejňovány na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky.
4) Kontejnery na bioodpad
Od jara jsou opět v Rudě rozmístěny dva kontejnery na bioodpad. Žádáme obyvatele o pozornost při
rozdělování odpadu u hřbitova na bioodpad a ostatní komunální odpad. Věnce a kytice se stuhami z hrobu
nepatří do bioodpadu. Prosíme i o všímavost a upozornění, případně nahlášení na OÚ Ruda, případů, kdy
si někdo splete kontejner na směsný komunální odpad u hřbitova se skládkou. Do kontejneru správně
patří jen odpad ze hřbitova (kytky se stuhami, věnce, svíčky) a směsný komunální odpad z chat a chalup
v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí. Ostatní tam nemají, co vyhazovat, nemají
na to právo.
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po vytřídění biologického odpadu,
plastu včetně PET lahví, skla, papíru, kovu, nebezpečného komunálního odpadu. Nepatří sem objemný odpad a
stavební odpad. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
Tzv. najížděči z okolí, kteří nemají pobyt v Rudě nebo zde nevlastní nemovitosti a vyhazují do
kontejnerů veškerý objemný odpad, nám zvyšují množství vyprodukovaného odpadu, za který platí Obec Ruda
a následně vy všichni obyvatelé, protože veškeré náklady na odpadové hospodářství mohou být pak rozpočítány
obecně závaznou vyhláškou jako místní poplatek za odpad (správně místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).
5) Prodejna COOP se smíšeným zbožím v Rudě - co všechno v prodejně můžete:
- zaplatit složenku – výhoda oproti České poště – poplatek je levnější – v COOPu zaplatíte 24,- Kč a na České
poště 44,- Kč,
- vybrat si hotovost max. 1.500,- Kč z účtu při nákupu nad 300,- Kč v hotovosti,
- dobít kredit v mobilním telefonu – platí pro všechny operátory,
- nakoupit dárkovou poukázku,
- platit platební kartou.
6) Pozemkové úpravy v katastrálním úřadu Ruda u Velkého Meziříčí
Informace od Ing. Marty Doležalové, odborného rady z Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, k vývoji řízení o pozemkových úpravách v Rudě:
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V uplynulých týdnech jsme rozeslali dotčeným vlastníkům k vyjádření změnu návrhu po zapracování
posledních připomínek.
Jelikož s návrhem souhlasí vlastníci více jak 60% výměry řešených pozemků (před vystavením návrhu to
bylo necelých 95 %), lze návrh schválit. V měsíci květnu bude na obecní úřad svoláno závěrečné jednání, na
které budou pozváni všichni účastníci řízení, a bude zde zhodnocen průběh a výsledek pozemkových úprav.
Zpracovatel připraví podklady pro rozhodnutí o schválení návrhu, pozemkový úřad je zašle všem
účastníkům (2-3 měsíce po závěrečném jednání). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. V případě odvolání se
celý spis odešle odvolacímu orgánu, tj. Státnímu pozemkovému úřadu v Praze. Ten vyhodnotí odvolání, prověří,
zda při řízení nedošlo k procesnímu pochybení a zda byl dodržen zákonný postup. Konkrétní podobou návrhu
se zpravidla nezabývá. Pokud zjistí nějaké pochybení ze strany pobočky, je rozhodnutí zrušeno a vráceno
k odstranění závad (to však neznamená, že se musí změnit návrh). Zdržení je 6 a více měsíců. Pokud odvolání
zamítne a potvrdí rozhodnutí pobočky (což trvá cca těch 6 měsíců), je možné vydat 2. rozhodnutí – o výměně a
přechodu vlastnických práv. To by mělo být vydáno do 6 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí. Proti
tomu se nelze odvolat, výsledek pozemkových úprav je zapsán do katastru nemovitostí.
Optimální je varianta bez odvolání a zbytečných průtahů a oddalování zápisu do katastru nemovitostí. I
tak by to bylo ukončeno až příští rok.
Až toto všechno skončí, lze požádat o vytyčení nových pozemků a žádat o realizace společných zařízení.
Pro Obec Ruda případné prodloužení dokončení pozemkových úprav bude mít za následek nemožnost
žádat o dotace např. na budování a zpevňování komunikací v extravilánu a na výsadbu stromořadí a alejí.
7) CHOVATELÉ PSŮ - POZOR – POVINNOSTI OD 1. 1. 2020:
• Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkovaní proti vzteklině.
• Očkovaní psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním,
dříve tetovaní).
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
8) Pálení ohňů a hlášení pálení klestí
Uvádíme článek od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který považujeme za velice
přínosný. V dolní části je uveden postup, co dělat, když chcete pálit např. klestí v lese nebo čarodějnici.
Dodržujte prosím tyto rady. Předejdete zbytečným výjezdům hasičů, kterým může nahlásit oheň kdokoliv (v
našem případě to jsou často řidiči projíždějící po dálnici či silnici):
Jak prožít Filipojakubskou noc v poklidu
V noci z 30. dubna na 1. května vzplanou na ochranu před zlými silami větší či menší ohně a pálením
„čarodějnic“ přivítáme jaro. Aby Filipojakubská noc proběhla v poklidném duchu a z ohně se ve finále nestal
„zlý pán“, přinášíme vám několik rad a doporučení, jak se bezpečně v tuto magickou noc chovat.
Základem pro úspěch celé akce je vhodný výběr místa pro ohniště.
„Pamatujte na to, že od kraje lesních porostů musí být ohniště vzdáleno minimálně 50 metrů, od stohu je nutné
dodržet odstup minimálně 100 metrů. Úplně zakázáno je rozdělávat oheň ve vysoké trávě a na strništi“,
upozorňuje velitel stanice profesionálních hasičů ve Velkém Meziříčí npor. Jiří Doležal.
Oheň také nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí nebo lesní hrabance. Pro rozdělání
ohně je ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, protože odlétávající jiskry
z vysoké vatry mohou velmi snadno zapálit střechu. Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů
(včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny nebo pískem). V případě vyšších vater
oddělte ohniště od okolí pruhem širokým až jeden metr.
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Oheň zakládejte jen takový, který jste schopni zvládnout!
„Pamatujte, že stačí slabý poryv větru a rázem je z malého ohýnku velký oheň, který se snadno vymkne
kontrole. Důležité je sledovat povětrnostní situaci. Při velkém větru raději oheň nerozdělávejte vůbec“, dodává
Doležal.
Do ohniště nedávejte to, co tam nepatří.
Stále se setkáváme s tím, že lidé do ohniště dávají i věci, které tam rozhodně nepatří. Jedná se například o
pneumatiky, plasty, nádoby s chemikáliemi atd.
„Pálení pneumatik nebo jiných materiálů obsahujících chemické látky je v otevřených ohništích pod hrozbou
vysokých pokut zakázáno zákonem“, varuje Doležal.
Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Raději se obrňte trpělivostí a
k podpalu použijte například pevný podpalovač PePo.
Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu) k uhašení
ohně. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí
být průjezdné.
„Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě
zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést
do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána svému osudu“.
.
Děkujeme, že nám pálení ohlásíte.
Fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. O ohlášení i přes tuto skutečnost občany prosíme.
„Ohlášením pálení předejdete zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům. K ohlášení pálení primárně
využijte aplikace na webových stránkách HZS Kraje Vysočina: https://paleni.izscr.cz . Nemáte-li přístup
k internetu, pak lze pálení ohlásit na telefonním čísle 950 270 200. V žádném případě k ohlášení pálení
nevyužívejte linky tísňového volání (112 a 150)! Tyto linky slouží k přímé pomoci postiženým mimořádnou
událostí“, uzavírá Doležal.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA
Celý rok navštěvujeme různé akce, divadla, přednášky. Letos se
nám velmi líbila výstava TITANIC v Brně. Četli jsme si o této lodi celý
měsíc v družině, hledali různé informace na internetu. O to víc jsme si
tuto mimořádnou výstavu užili. Nesmíme zapomenout ani na výlet do
PLANETÁRIA. Je to nádhera, dívat se na nebe nad vámi, a při tom se
dozvídat zajímavé informace.
LYŽAŘSKÝ KURZ
Dne 22. 1. 2019 jsme zahájili třídenní lyžařský výcvik, na který jsme se dlouho těšili. Na Fajtově kopci
nás čekalo sněhové překvapení a také zkušení instruktoři. Užili jsme si spoustu zábavy a legrace, a ani jsme si
nevšimli probíhající výuky lyžování. Každý z nás si během výcviku zdokonalil svůj lyžařský styl.
Vyvrcholením byl závod ve slalomu, kterého jsme se všichni zúčastnili. Moc jsme si tyto tři dny školy na
Fajtově kopci užili a těšíme se na příští rok. Děkujeme instruktorům lyžařské školy za krásné chvíle na lyžích.
PRUHOVANÝ DEN
Paní učitelky si pro nás připravily projekt: PRUHOVANÝ DEN. Všichni přišli oblečeni v pruhovaném.
Hned ráno jsme počítali, kdo má na sobě nejvíc pruhovaného oblečení. Vyhrála Dorka Tomanová. Pracovali
jsme ve skupinách. Kreslili jsme pruhované zvíře, hledali ve škole pruhované věci, zajímavá byla pruhovaná
matematika i čeština. Co nás asi nejvíce bavilo? Určitě -příprava pruhovaného pokrmu. Mňam!
Žáci ZŠ Ruda
DEN UČITELŮ V ZŠ RUDA
Den učitelů je vyhlášený k poctě všech pedagogů. V různých zemích se liší, často připadá na výročí
významného lokálního učitele. Termín 28. března je určený pro české učitele a je spojován s výročím
narození Jana Amose Komenského.
Oslavy tohoto dne mívají různou podobu. Naše škola letos přijala pozvání na dětskou mši do Velkého
Meziříčí, která byla sloužena za učitele. Usedli jsme tak s dětmi a rodiči do lavic kostela sv. Mikuláše.
Velmi se nám líbila divadelní hra, kterou si připravily místní děti. Krásnou a sváteční atmosféru
podpořily i zpívané dětské písně za doprovodu kytar, varhan a flétny. Ke každé oslavě patří alespoň malá
hostina. Společně jsme se na závěr tohoto slavnostního dne občerstvili v restauraci a měli jsme tak prostor si
ještě sdělit všechny zážitky.

7

Za ZŠ Ruda Mgr. Jana Součková, ředitelka
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KAMENNÉ HODINY NA KOPCI STRÁŽNÍK
Poděkování účastníkům a dárcům kamenných sloupků:
Chtěl bych poděkovat touto cestou vše dárcům
kamenných sloupků pro podpoření projektu kamenného
kompasu na kopci Strážník. Minulý rok se podařilo umístit
všech 12 sloupků na požadované místo. Nemohu poděkovat
jmenovitě, ale přesto velký dík majitelům těžké techniky Z. P.
a O. B. Bez jejich pomoci by se těžko dal realizovat tento
projekt. Na kamenné sloupky budou umístěny kovové tabulky,
které budou každý sloupek charakterizovat (toto je malé
překvapení).
Tento projekt pokračuje a je tu opět výzva pro všechny
občany. Potřebuji pro vytvoření dvoumetrového kruhu a paprsků kameny nejlépe ploché. Rozměr by neměl
přesahovat 300x300 mm a ne menší jak 100x100mm - je to jen orientační rozměr. Kdo má doma nějaký
oblíbený kámen, tak si ho může vlastnoručně na označené místo sám vsadit. Kameny budou označeny a
zakresleny do celkového plánu, aby každý dárce měl přehled, kam svůj kámen vsadil.
Jaromír Března, autor nápadu a realizátor

Co se u nás bude konat
Datum
Čtvrtek 18. až sobota 20. dubna

Čtvrtky 2. a 9. května

Úterý 30. dubna
Přelom května a června
Sobota 15. června

Název akce
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.
Sběr použitého šatstva pro Občanské sdružení Diakonii
Broumov
 čas: 16:00 – 19:00 hodin
 místo: velký sál Kulturního domu v Rudě
 donést můžete - letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené
a kompletní
Pálení čarodějnic, lampiónový průvod:
 začátek ve 20 hodin před kulturním domem, vyrobené
čarodějnice s sebou.
Zájezd ke Dni dětí
18. ročník cyklistického výletu Zlaté kolo Vysočiny
 Více informací o letošním závodě se dozvíte na
webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz
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Co se u nás dělo
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, OSTATKOVÁ MERENDA
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Masopustního veselí jsme si letos užili s předstihem. Vydařilo se i počasí, 35 masek podpořilo ostatky a
tak můžeme vyhodnotit tuto akci jako úspěšnou. Obyvatelé se mohli poveselit za hudebního doprovodu části
skupiny Lhotár, doplněné místními muzikanty. Letos jsme mohli vidět masky znázorňující známé či méně
známé osobnosti z celého světa, ať už z politiky nebo showbyznysu. Průvod se protáhl a skončil až po šesté
hodině večerní, což svědčí o tom, že akce to byla zdařilá. Poděkování patří všem maskám, které obětovaly svůj
čas a pečlivě se na tento den připravily. Těší nás opět i zapojení mladších.
Veškeré fotografie z ostatků najdete na:
https://rudaobec.rajce.idnes.cz/Ostatky_v_Rude_-_16.2.2019/
O měsíc později hasiči uspořádali merendu. Čekala nás bohatá soutěž o hodnotné ceny a hlavně
opravený velký sál v kulturním domě – nová výmalba, nové záclony, nové boční osvětlení. Na malém sále pak
pro zúčastněné byl připraven fotokoutek od Petry Malinské. Ten po pomalejším rozjezdu byl v obležení
fotekchtivých obyvatel. Návštěvníci si mohli odnést hned fotografii. O tom, co se tam vše nafotilo, se můžete
sami přesvědčit a prohlédnout si fotky na tomto odkazu:
https://rudaobec.rajce.idnes.cz/Merenda_-_16.3.2019/
Mládí má zelenou – děkujeme mladým za obstarání šenku při merendě. A také děkujeme všem hasičům
i nehasičům, kteří pomohli při přípravách a úklidu po merendě. Těšíme na viděnou za rok, kdy se snad zase
dobře pobavíme.
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Čtyři roční období – tak takové bylo letošní téma dětského karnevalu, kterým nás provázeli zaměstnanci
DÓZY z Velkého Meziříčí (bývalý Dům dětí a mládeže). Děti postupně plnily úkoly, tančily, soutěžily. Byli
zapojeni i rodiče. Takže spokojení byli všichni. Děkujeme touto cestou Základní škole Ruda a jejím tanečníkům
za vystoupení, všem sponzorům, díky nimž se mohla konat bohatá tombola. A doufáme, že se všem toto
nedělní odpoledne líbilo a příští rok se opět v hojném počtu sejdeme.
Všechny fotografie z karnevalu včetně videí z vystoupení žáků místní Základní školy Ruda můžete
shlédnout na těchto stránkách:
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https://www.obecruda.cz/fotogalerie/detsky-karneval-10-2-2019
Fotogalerie z dalších uskutečněných akcí, které jsme zde nezmínili, také najdete na webových stránkách
Obce Ruda: www.obecruda.cz.

OKÉNKO VETERINÁŘE – ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT
Čipování je jednou z forem označování zvířat a slouží k jednoduché a trvalé identifikaci daného jedince.
Číslo čipu, který je celoživotně umístěn pod kůží či ve svalovině, se přečte speciálním zařízením - čtečkou čipů.
Zatím je povinnost nechat psa, kočku či fretku očipovat jen pokud s nimi budete cestovat do zahraničí
(provede veterinární lékař před vystavením pasu zvířete). Od 1.1.2020 bude povinné pro všechny psy. Usnadní
se tím nalezení takového zvířete při zatoulání, určení "totožnosti" před výstavami, krytím, při prodeji, úhynu,
pokousání atd. Majitel bude mít povinnost psa očipovat mezi 3. a 6.měsícem věku (což je zároveň termín, kdy
je nutné vakcinovat proti vzteklině).
Čip je malý váleček, který se aplikuje z duté, asi 3 mm široké jehly, která je sterilní a velmi ostrá. Vpich
se provádí podobně jako u očkování pod kůži a to na levou stranu krku zvířete. Takto označeného jedince je
nutno zaregistrovat v databázi. Bez registrace nemá očipování zvířete význam. V současné době je u nás
několik registrů. Praktičtější by bylo, aby se registry sjednotily v jednu instituci, kde by bylo dohledávání
zvířete jednodušší. Čipování provádí veterinární lékař a na něm je také správný výběr čipu, aby bylo možné čip
přečíst čtečkou jakéhokoliv výrobce (tzv. dle ISO normy).
Pokud se Vám ztratí čipovaný pes a dostane se do útulku, je téměř jisté, že se s ním ještě setkáte. Na
druhou stranu pokud Vaše volně pobíhající zvíře způsobí škodu (zaviní autonehodu, někoho pokouše), dle čipu
se jasně identifikuje majitel, který pak nese za činy zvířete odpovědnost.
Krásné jarní dny a veselé velikonoce přeje
MVDr. Šárka Dresslerová
tel.: 728531052
Otevírací doba v Tasově nezměněna : út, so 8-10h, čt, pá 15-17h
NOVĚ – možnost platby kartou! Tel.: 728 531 052

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 18.12.2018 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě








schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku
Švandovou,
program zasedání,
rozpočet Obce Ruda na rok 2019,
střednědobý výhled rozpočtu Obce Ruda na rok 2021,
rozpočet ZŠ Ruda, p.o., na rok 2019 a rozpis závazných ukazatelů: celkový objem schválených
rozpočtových prostředků pro rok 2019: 360 000,- Kč,
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na rok 2021,


bylo seznámeno:
s inventarizací majetku Obce Ruda k 31.12.2018 – starosta pověřil inventarizací místostarostu Jana
Žáka,
 s žádostí o příspěvek od Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad
Sázavou,
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Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 31.1.2019 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě



schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku
Švandovou,

 doplnění programu zasedání o:
12. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení mezi Obcí Ruda a GasNet, s.r.o., Ústí nad
Labem.
13. Zpracování územní studie pro plochu Z4 v rámci zpracování Územního plánu Obce Ruda.
14. Vyjádření k průmyslové zóně v územním plánu.
15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2019.











program zasedání jako celek,
Smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu – štěpkovač mezi Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko a
Obcí Ruda,
opravy ve velkém sálu kulturního domu – výmalba velkého sálu včetně galerie dle cenové nabídky od
pana Stupky, výměnu záclon a garnýží ve velkém sále a na malém sále dle cenové nabídky od Anny
Božkové – dekor, Osová Bítýška,
nákup kombinované ledničky a mrazáku, el. sporáku s troubou do kuchyňky v kulturním domě,
nákup vývěsky na hřbitov,
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - na rekonstrukci střechy na Základní škole Ruda,
p.o., dle projektové dokumentace „Realizace úspor energie, stavební úpravy střechy objektu ZŠ Ruda“.
Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Ruda a Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice.
podání žádosti o dotaci ze SFŽP, název výzvy: 104. výzva Ministerstva životního prostředí 2014 –
2020, na projekt “Zlepšení nakládání s odpady v obci Ruda“ na úpravu sběrných míst včetně pořízení
kontejnerů na tříděný odpad,
Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696 mezi
Obcí Ruda a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,


neschválilo:
zpracování územní studie pro plochu Z4 v rámci zpracování Územního plánu Obce Ruda,
žádost o příspěvek od Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad
Sázavou,
 žádost o finanční příspěvek od Diakonie Broumov, sociální družstvo,
 žádost o finanční podporu od TJ Březejc,




bylo seznámeno:
 se vzorem Smlouvy o výpůjčce a darovací smlouva – kompostéry,
 s emailem a žádostí o vyjádření k průmyslové zóně v územním plánu od Ing. Ostré – Zastupitelstvo
Obce Ruda požaduje detailní a konkrétnější doplnění.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 28.2.2019 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:



schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku
Švandovou,
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10.
11.
12.
13.

doplnění programu zasedání o:
Nákup věcných darů do soutěže o hodnotné ceny na merendu.
Nákup nového kartáče na zametání.
Autobusová zastávka u školy – požadavek na přemístění.
Schválení podání žádosti na oplocenky a výsadbu stromů do obecních lesů a na projektovou dokumentaci na
splaškovou kanalizaci a ČOV, na ztrátovost prodejny.
14. Informace o dotacích na zeleň v intravilánu, aleje, lesní cesty.






program zasedání jako celek,
dodavatele projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod firmu: IMC
projekce s.r.o., Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí, za celkovou cenu zakázky 598.950,- Kč vč. DPH
(vypracování projektové dokumentace včetně získání vyjádření dotčených orgánů po získání územního
rozhodnutí s nabytím právní moci, vypracování projektové dokumentace včetně získání vyjádření po
získání stavebního povolení s nabytím právní moci, vypracování položkového rozpočtu, vypracování
zadávací dokumentace).
požadavky Obce Ruda na úpravu územního plánu Obce Ruda:



















změna plochy z BV na SV - p.č. 529/3, 529/4, st. 94 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí,
rozšíření plochy pro VZ - jižně od obce - požadavek od J. M., Ruda 25,
odstranění interakčního prvku - stromořadí od obce k rybníku Puštěnec - jenom jednostranné stromořadí - po
levé straně směrem od obce nechat,
zákres stávající jednotné kanalizace na celém území obce (do doplňujícího výkresu kanalizace),
Z 5 – opravit podmínky využití plochy - vynechat větu - respektovat památkově chráněný objekt v ploše a
jeho bezprostřední blízkosti,
Z 10 - odstranit,
Z 11 - plochu BV zmenšit o pás zeleně (p.č. 779/3, 780/3, 788, PK 777 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí)
Z 30 - změnit - z 2 podlaží na 1 podlaží + podkroví,
Z 34 - opravit podmínky využití plochy (nepovolovat výjimku „kromě technologických objektů“),
DROBNÁ VÝROBA - požadujeme blíže specifikovat
v textové části odůvodnění opravit neaktuální informace
Z 33 - zástavba do výšky max. 10 metrů,
Z 33 - opravit podmínky využití plochy (nepovolovat výjimku „kromě technologických objektů, plocha
objektů max. do 600 m2, stanovit charakter zástavby - šikmé střechy s tradičním charakterem venkovské
zástavby (střechy valbové, polovalbové, sedlové).

finanční dar pro Spolek rodičů a přátel střediska Březejc ve výši 5.000,- Kč,
vypovědět ihned pachtovní smlouvu č. 50 uzavřenou mezi Obcí Ruda a firmou Stagro spol. s r.o., Ruda
– Křeptov 42, 59401 Velké Meziříčí, na pronájem pozemků p.č. 1130, 1132, 1154, 1223 v k.ú. Lhotka u
Velkého Meziříčí,
uzavření smluv o zřízení věcných břemen za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč - věcné břemeno
služebnost pro oprávněnou Obec Ruda, IČ: 00842567, spočívající ve zřízení, vedení, opravě, údržbě a
rekonstrukci dešťové kanalizace přes nemovitou věc – pozemek:





P.č. 414/4 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí – povinná strana: B.H., Ruda 95, 594 01 Velké Meziříčí,
P.č. 395/5, 1867 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí – povinná strana: A.H., Ruda 85, 594 01 Velké Meziříčí,
F.H., Ruda 85, 594 01 Velké Meziříčí,
P.č. st. 94/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí – povinná strana: manželé J.K. a M.K., Ruda 82, 594 01 Velké
Meziříčí




nákup průmyslového vysavače do celkové výše ceny 15.000,- Kč včetně DPH.
souhlas, aby již stavebníci, kteří dokončili stavbu po 1.8.2018, dokládali pro zrušení předkupního práva
Obce Ruda:
 Výpis z katastru nemovitostí, kterým se prokazuje právní existence stavby, tedy zápis této stavby
v katastru nemovitostí,
 Rozhodnutí o přidělení číslo popisného.
 nákup věcných darů do celkové výše 5.000,- Kč do soutěže o hodnotné ceny na merendu, pořádanou
SDH Ruda ,
 nákup nového výpletu na zametací kartáč k obecnímu komunálnímu traktoru KIOTI,
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vypracování studie na přemístění autobusových zastávek u školy k silnici II/602 a následně případně
vypracování projektu pro stavební řízení,
podání žádostí o dotace na:







na oplocenky – Fond Vysočiny,
výsadbu stromů do obecních lesů – Ministerstvo zemědělství,
zpracování projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci a ČOV – Fond Vysočiny,

úhradu ztrátovosti prodejny smíšeného zboží – Fond Vysočiny.


neschválilo:
novou pachtovní smlouvu mezi Obcí Ruda a Stagro spol. s r.o., se sídlem Záblatí 63, 594 53 Záblatí, na
pronájem pozemků p.č. 1130, 1132, 1154, 1223 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí.


bylo seznámeno:
 o možnostech získání dotací na zeleň v intravilánu, aleje a stromořadí, lesní cesty.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 4.4.2019 v 19.00 hodin v Kulturním domě
v Rudě




schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku
Švandovou,
doplnění programu zasedání o:
7.
Nákup bezdrátového mikrofonu a zahradnických nůžek.
8.
Schválení účetní závěrky ZŠ Ruda, p.o.

9.
10.
11.











Žádost ZŠ Ruda, p.o. na schválení oprav a nákup dovybavení do školy.
Rozpočtové opatření č. 1/2019 a č. 2/2019.
Zeleň v obci a v extravilánu – informace o možnostech dotací.

12.
Vysílače na ZŠ Ruda.
program zasedání jako celek,
dosavadní formu podpory prodejny COOP v Rudě – bezplatný nájem a uhrazení elektrické energie v množství
běžném dle minulých let,
pro žádost o dotaci do Obnovy venkova Vysočiny 2019 akci „Oprava kulturního domu“ skládající se z výmalby
velkého sálu, úprava elektroinstalace a výměna světel ve velkém sálu, na chodbách a na schodišti, výměnu 3
dveří (venkovní vchodové, z chodby do velkého sálu v přízemí, z velkého sálu ven).
výměnu 3 dveří v kulturním domě v Rudě (venkovní kovové vchodové, z chodby do velkého sálu v přízemí,
z velkého sálu ven) na základě cenové nabídky od PKS okna a.s., Žďár nad Sázavou,
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení „Realizace úspor energie ZŠ Ruda - zateplení“ a „Realizace úspor
energie ZŠ Ruda - střecha“,
starosty Obce Ruda jako zástupce Obce Ruda jako člena hodnotící komise pro výběrové řízení „Realizace úspor
energie ZŠ Ruda - zateplení“ a „Realizace úspor energie ZŠ Ruda - střecha“,
příspěvek na opravu fasády kostela sv. Jiljí v Rudě ve výši 50.000,- Kč,
sepsání otevřeného dopisu místnímu Římsko-katolickému farnímu úřadu Ruda týkajícího se postoji Obce Ruda
ke způsobu provedení informovanosti a provedení získávání finančních prostředků na opravu fasády kostela sv.
Jiljí,
nákup bezdrátového mikrofonu dle cenové nabídky ve výši 6.750,- Kč vč. DPH,
nákup zahradnických nůžek (plotostřihu) značky STIHL typ HS 56 C-E ve výši 13.490 Kč vč. DPH,



účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58 ke dni 31.12.2018
s výsledkem hospodaření: zlepšený hospodářský výsledek – 85.200,63 Kč,



rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58, za rok 2018 ve
výši 85.200,63 Kč takto:




do fondu odměn 0,- Kč
do fondu rezervního 85.200,63 Kč
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žádost ředitelky ZŠ Ruda, p.o. o použití části finančních prostředků z rezervního fondu na opravu a dovybavení
školy dle její žádosti,
rozpočtové opatření č. 2/2019,
podání žádosti o dotace na oboustranné stromořadí z OPŽP (nutno prověřit existenci inž. sítí podél komunikací) u
komunikací:
a) p.č. 1224, 1225/1 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí – komunikace k čp. 15 a dále na hranici katastru s Holubí
Zhoří,
b) p.č. 1024 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí – komunikace pod dálnicí od II/390.


neschválilo:
 návrh smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi COOP družstvo Velké
Meziříčí a Obcí Ruda.





bylo seznámeno:

starostou s rozpočtovým opatřením č. 1/2019,
s problematikou vysílačů na ZŠ Ruda, p.o., a odsouhlasilo si další postup v této věci.

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.
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
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