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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
DOTACE NA KOTLE
Na základě dotazů týkajících se možných dotací pro domácnosti v Kraji Vysočina jsme pro vás zjistili
několik zajímavých informací:
1) Stát zájemcům proplatí až 85 % nákladů, celkem je na výměnu kotlů připraveno devět miliard korun. Cílem
je snížit znečištění ovzduší.

(Ilustrační snímek) | foto: Roman Čejka, MF DNES
Příspěvky mohou lidé dostat nejen na nový kotel a jeho instalaci, ale také na novou otopnou soustavu nebo její
rekonstrukci. O udělení dotace budou rozhodovat krajské úřady. Žádosti začnou přijímat ještě letos.
Nejvíce může uchazeč o příspěvek dostat 127 tisíc korun. „Výše podpory je odstupňovaná podle typu zdroje.
Například na nový kotel na uhlí může domácnost získat 70 % z pořizovacích nákladů, na kotel na biomasu nebo
tepelné čerpadlo až 80 %,“ sdělila Jana Poncarová ze serveru Energetickáporadna.cz.
Dalších 5 % navíc dostanou domácnosti v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, jejichž seznam připravilo
ministerstvo životního prostředí. S kvalitou vzduchu jsou na tom nejhůře severní a střední Morava a severní a
střední Čechy.
O zpětné uznatelnosti nákladů rozhodnou kraje, nesmějí však jít před 15. července 2015.
K žádosti bude kromě dalších formulářů nutné dodat také průkaz energetické náročnosti budov, který ukazuje
energetickou náročnost objektu. Konkrétní informace se zájemci dozví na internetových stránkách příslušného
krajského úřadu.
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Kotlíkové dotace odstartovaly v Česku v roce 2014 a skončí v roce 2020. Podle odhadů ministerstva životního
prostředí bude potřeba do roku 2022 vyměnit asi 360 tisíc zastaralých kotlů. Pak už nebude možné topit ve
starých neekologických kotlích.
Stát chce také umožnit obecním úřadům, aby mohly zkontrolovat domácnosti, které topí v kamnech odpadky a
škodí tím životnímu prostředí. Počítá s tím zákon o ochraně ovzduší, který minulý týden prošel Legislativní
radou vlády.
http://ekonomika.idnes.cz/do-kotlikových-dotaci-stat-investuje-9-miliard-fqo-/ekonomika.aspx?c=A151102_133023_ekonomika_chrs;

2) Informační schůzky pro žadatele
Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací. Chcete se
dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, systémech proplácení
dotací, termínech vyhlášení výzev? Chcete vědět, který kotel za dotace pořídit nebo kdo Vám s vyřízením
dotace poradí? Máte další zatím nezodpovězené otázky kolem Kotlíkové dotace, na které hledáte dopověď
Přijďte se zeptat.

V našem okolí se schůzky konají:
20.11.2015
16:00
Velké Meziříčí, Jupiter club, Náměstí 17, 1. Patro
24.11.2015
16:00
Velká Bíteš, Kulturní dům, Vlkovská 482

PROČ JE NUTNO ČISTIT PLYNOVÝ KOTEL?!
Především je to z důvodu bezpečí. Vlivem zanesení výměníku a hořáku kotle, dochází ke špatnému
spalování, při němž vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý. Tento plyn je bez zápachu a silně jedovatý. I
malá koncentrace oxidu uhelnatého zablokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík, vzniká tak bolest hlavy,
nevolnost a často i smrt. Zbytečně.
V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým od plynových spotřebičů, tedy běžného kotle na
plyn nebo průtokového ohřívače vody (karmy), až 300 osob ročně. Pouze nařízením vlády stanovená povinná
kontrola spalinové cesty – komínu, není schopna zajistit bezpečnost provozu spotřebiče.
V převážné většině je otrava oxidem uhelnatým způsobena tím, že spotřebič není čištěný. Jedinou
smysluplnou prevencí otravy oxidem uhelnatým od uvedených plynových spotřebičů je pravidelný servis podle
návodu výrobce servisním technikem s důrazem na vyčištění kotle a ověření průchodnosti spalinové cesty
(dostatečný tah komínu).
Dalším důvodem čištění je nemalá úspora plynu. Zanesený výměník kotle má malou účinnost a náklady
na vytápění a ohřev teplé vody rapidně rostou. Rovněž u nevyčištěného kotle se zvyšuje náchylnost
k poruchám.

VOZIDLA V DEPOZITU – DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Co bude po 1.1.2016 s vozidly, která mají registrační značky uložené v tzv. depozitu na příslušném
úřadu, tedy vozidly dočasně vyřazenými?
Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do depozitu) před 30.06.2013:
V případě, že doba dočasného vyřazení vozidla z registru přesáhla k 1.1.2015 tj. k účinnosti novely
zákona 56/2001 Sb. dobu 18 měsíců, tj. byla překročena doba maximálního trvání dočasného vyřazení podle
právní úpravy ( platné do 1.1.2015 ) - vlastník vozidla buď do 1 roku (tj. do 31.12.2015) nahlásí obecnímu
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úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, jinak vozidlo po uplynutí této
lhůty úředně zanikne ( bude trvale a nevratně vyřazeno z registru vozidel ).
2) Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do depozitu) po 30.06.2013:
V případě, že doba dočasného vyřazení vozidla z registru nepřesáhla k 01.01.2015 tj. k účinnosti novely
zákona dobu 18 měsíců - v takovém případě se vozidlo považuje za vyřazené z provozu podle nové právní
úpravy; vlastník vozidla má v takovém případě povinnosti podle § 12 zákona 56/2001 Sb., přesáhne-li doba
vyřazení 12 měsíců, nahlásit obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel
jeho využití jinak se dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta do 50 000 Kč.
Pro vysvětlení nových pojmů ze zákona:
Dřívější pojem „dočasné vyřazení vozidla“ tzv. depozit se změnil na název „vyřazení silničního vozidla z
provozu“.
Dřívější pojem „trvalé vyřazení vozidla“ se změnil na název „zánik silničního vozidla“

ANKETA ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
V měsíci říjnu bylo prostřednictvím anketních lístků zjišťováno, jaký by byl zájem o pořízení
kompostérů pro jednotlivé domácnosti v naší obci. Zájem byl poměrně značný, a tak se obec rozhodla, že se
pokusí zajistit na tuto akci dotaci. Dotační titul bude vypsán v průběhu roku 2016. V současné době probíhá
jednání s obcemi Jabloňov a Březejc o možnosti zažádat o tuto dotaci společně a tím zvýšit pravděpodobnost
úspěchu.
Předpokládané financování projektu: 85% nákladů bude hrazeno z evropské dotace z Operačního
programu Životní prostředí, 15% doplatí jednotlivé obce, které se projektu zúčastní (resp. jejichž obyvatelé
působící v obci si zapůjčí daný kompostér).
Pokud by svazek dotaci získal, budou kompostéry občanům zapůjčovány zdarma na základě uzavření
smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let a poté přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. Pořízení a
zapůjčení kompostérů občanům může dále přispět ke zkvalitnění hospodaření s odpady v naší obci.
Parametry kompostérů v rámci výběrového řízení plánujeme nastavit tak, aby byly pořízeny velmi kvalitní
kompostéry s dlouhou životností (mj. zesílené vyztužené stěny o min. tloušťce 7 mm – odolné proti
deformacím, mrazu atd.). Objem pořizovaných kompostérů navrhujeme ve 3 variantách:
675 l, 800 l a 1000 l.
U aktuálního vydání Obecního zpravodaje je přiložen znovu anketní lístek. Prosíme tímto ty, kteří při
minulé anketě lístek zapomněli včas odevzdat, příp. se rozhodli až nyní, že by si kompostér přece jenom rádi
touto cestou pořídili, aby anketní lístek vyplnili a odevzdali ho v úředních hodinách na Obecním úřadě v Rudě
nebo ho vložili do schránky OÚ (vedle vchodu do místní knihovny).
Takže, prosíme ještě o strpení. Věříme, že vše je na dobré cestě, ale nutno počítat s tím, že v případě nezískání
dotace projekt nebude realizován.
Prozatím slouží k uložení bioodpadů velkoobjemový kontejner na hřišti. Prosíme, abyste využívali tento
kontejner a nedávali bioodpady zbytečně do kontejneru u hřbitova, který je určen pro ukládání odpadu ze
hřbitova, komunálního odpadu od chatařů a chalupářů, popř. pro uložení velkoobjemového odpadu po
předchozí domluvě a uhrazení poplatku na Obecním úřadě.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA
Tento školní rok navštěvuje naši školu 17 dětí – 7 dívek a 10 chlapců.
Vzhledem k nastoupení paní učitelky Mgr. Jany Součkové na mateřskou
dovolenou, nastoupila na naši školu na zástup paní učitelka Mgr. Dana Jeřábková.
Během začátku školního roku děti nacvičily 4 klasické české pohádky, ke
kterým si vyrobily vlastní loutky. Na konci října budou po domluvě s Mateřskou
školkou ve Velkém Meziříčí hrát divadlo pro malé děti. Společně s paní učitelkou
žáci vyrobili dárečky, které malí diváci dostanou po představení. Tyto pohádky
budou zároveň částí školní besídky v době adventu. Kdo by
chtěl vědět více, co se děje na škole, může využít naše
webové stránky www.skola-ruda.cz
Rovněž jsme navštívili Městskou knihovnu ve
Velkém Meziříčí, kde se žáci zúčastnili odborných
programů pro děti – Jazýček – logopedická část a Miloš
Macourek – naši spisovatelé. Stihli jsme i knihovnu v Rudě,
kde paní Dvořáková měla pro děti připravené besedy, které
byly cílené dle věku malých čtenářů.
Halloween ve škole jsme slavili výrobou
halloweenských dekorací a v rámci anglického jazyka
seznámením s tradicí tohoto svátku, který se převážně slaví
v anglosaských zemích.
Jako již každý rok i letos naše škola přispěje
kulturním vystoupením, při zahájení adventního období
rozsvěcením vánočního stromu na návsi v Jabloňově a v
Rudě. Ve škole pak proběhne v prosinci pro rodiče a
zájemce další, které tímto srdečně zvu vánoční besídka.
Přesný termín bude ještě upřesněn až po dohodě na třídní
schůzce.
I letos pokračujeme se sběrem papíru a víček, takže
moc děkujeme všem spoluobčanům, kteří na nás myslí a
pomáhají nám k dosažení výhry ve sběru. Doufáme, že si
tuto pozici udržíme i v tomto školním roce.
V polovině října jsme zveřejnili plakát s možností kursu keramiky na naší škole. Tímto opět zvu
všechny, kdo mají chuť se něco nového naučit, tvořit s keramickou hlínou a příjemně si odpočnout. Další
termín je 10.11.2015 v 17:00 hod.
Přeji všem, krásné prožití podzimního období a následně adventního. Rovněž užijte si všichni pohodové
vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a hlavně všem pevné zdraví a štěstí v novém roce.
Za ZŠ Ruda Mgr. Eva Bednářová, ředitelka

MLADÍ HASIČI I LETOS ZÁVODILI V BĚHU NA 60 M PŘEKÁŽEK.
Nejdřív se konalo okresní kolo dorostu ve Velkém Meziříčí, kde Dominik Mašek zvítězil a Jitka
Rousová byla třetí. Dominik postoupil do krajského kola, ale pro zdravotní potíže se ho nezúčastnil.
7. června se konalo opět ve Velkém Meziříčí krajské kolo v běhu na 60 m překážek, které dopadlo
následovně: Kateřina Mašková první místo, Jan Jašek 3. místo, Marika Mašková 5. místo, Michael Kawulok
také 5. místo, Jitka Rousová 7. místo.
25. července jsme závodili v Brně. I zde se naši dostali na bednu: Kateřina Mašková 2. místo, byla
poražena účastnicí mistrovství republiky, Marika Mašková 1. místo a Michal Kawulok 2. místo.
A místo pouťového fotbalu jsme si odskočili do Kamence u Poličky s Kateřinou Maškovou, tam to bylo
malé mistrovství republiky. Ve velice silné konkurenci obsadila 3. místo a získala první výkonnostní třídu.
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Další soutěží spojenou s výletem byla Zderaz u Skutče. Nejdřív jsme byli v Nových Hradech na
jelenech, ale ti se nám letos schovávali. Tak jsme si prohlédli ve Zderazi skalní obydlí, kde jsme viděli, jak se
kdysi dávno bydlelo. Odpoledne jsme závodili. Kateřina Mašková 2. místo, když byla poražena účastnicí
mistrovství světa v Petrohradu. Marika Mašková i Michael Kawulok získali bronzové medaile.
12. září jsme jeli do Choltic u Pardubic na velice dobře obsazené závody - Kateřina Mašková 2. místo a
Marika 8. místo, ale je to také krásný výsledek, protože jako 7letá běhá v kategorii do 11 let.
4. října opět velice dobře obsazené závody v Hlinsku, kterých se zúčastnilo celkem 217 závodníků.
Kateřina Mašková měla menší problémy a skončila na 8. místě a Marika opět bedna a 2. místo. Ostatním se zde
moc nedařilo.
10. října proběhlo ve Svratce podzimní kolo
dorostu, kde zazářila Jitka Rousová na 1. místě, Dominik
Mašek na 2. místě a Kateřina Mašková trošku zabloudila
a nebo ji buzola poslala někam jinam a bylo z toho
5.místo.
I starší hasiči závodili. 19. července se zúčastnili
oslav v Martinicích s koňskou stříkačkou i se starou
motorovou ve starých uniformách. Zde nešlo o nějaký
skvělý výsledek, ale o pěknou ukázku.
12. září se dvě družstva zúčastnila memoriálu Jana
Dřínka a Karla Herolda ve Žďáře nad Sázavou. Muži
skončili na 3. místě a ti nejstarší hasiči z Rudy na 18.
místě. Toto družstvo muselo dokončit útok, ale
rozhodoval věkový průměr družstva. Náš nejstarší hasič
byl pan Jan Bumbálek, kterému už bylo 82 roků!
To bylo malé ohlédnutí po soutěžích našich
malých i velkých hasičů v letošním roce.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NA RUDĚ
I v letošním roce jsme si pro vás připravili několik akcí v období adventu. Advent zahájíme – podobně
jako v minulých letech, rozsvícením vánočního stromu před kulturním domem. Žáci z místní základní
školy si připravili krátký tématický program, přivítáme samozřejmě další dobrovolníky, který u rozsvíceného
stromu zazpívají nebo zarecitují. Na tuto akci se přijde podívat i anděl, který si od dětí vyzvedne vánoční dopis
Ježíškovi a také mu ho předá. Dopis je přílohou tohoto zpravodaje. Nabídneme vám svařené víno, teplý čaj a
něco malého k zakousnutí. Rovněž si budete moci koupit nebo objednat vánoční výzdoby z dílny zahradnictví
Hortenzie – Anny Bahenské. Akce se bude konat v pátek 27. listopadu od 18 hodin na návsi.
V sobotu 5. prosince je do obce opět pozván Mikuláš se svou družinou. Vycházet bude v cca 17 hodin a
obejde děti ve Lhotce, na Křeptově a v Rudě.
Oproti minulým letům jsme se rozhodli uspořádat místo vánoční výstavy vánoční sobotní odpoledne
pro celou rodinu. Nejprve se nejmenší budou moci podívat na loutkové představení ve stodole za kulturním
domem. Po jeho skončení bude připravena malá vánoční dílna ve velkém sále kulturního domu. Zde si budou
moci malí i velcí vyzkoušet drátkování, malování na sklo, tvoření vánočních vazeb apod. Pro všechny bude
připraveno občerstvení – svařené víno, teplý čaj, cukroví a také něco „sytějšího“ na zub. Celá akce bude
doprovázena tématickou hudbou a doufáme, že si přijdete odpočinout od předvánočního shonu a přátelsky si
posedět do stodoly nebo si zatvořit do velkého sálu kulturního domu. Akce se bude konat v sobotu 12.
prosince od 14,30 hodin (loutkové představení a od 15,30 hodin tvořivé dílny s posezením).
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Co se u nás bude konat
Název akce
Zahájení adventu – podrobnosti výše
Výroční schůze SDH Ruda
 Ve stodole za kulturním domem
 Začátek v 18 hodin
Sobota 5. prosince
Příchod Mikuláše s andělem a čerty do Rudy, Lhotky a
Křeptova
Sobota 12. prosince
Loutkové divadlo pro děti
 Ve stodole
 Začátek ve 14,30 hodin
 Vstupné dobrovolné
Sobota 12. prosince
Vánoční tvoření a posezení
 Ve stodole a v kulturním domě
 Po skončení divadelního představení cca 15,30 hod.
Sobota 26. prosince
Veřejné bruslení pro obyvatele Rudy a Jabloňova
 14:00 – 15:00 hod. – hokejové utkání Ruda –
Jabloňov (chrániče radši s sebou)
 15:00 – 16:00 hod. – veřejné bruslení
 Na zimním stadionu ve Velké Bíteši
Sobota 6. února
Masopustní průvod obcí
Pátek 5. března
Masopustní merenda
 Hrát bude skupina M.E.Š.
 Připravena bude i tombola
Leden, únor – termín bude upřesněn
Poděkování pořadatelům akcí Zlaté kolo Vysočiny a
Traktorfest
 Konkrétní termín bude včas upřesněn
V průběhu března – termín bude upřesněn
Dětský karneval
Datum
Pátek 27. listopadu
Pátek 4. prosince

Co se u nás dělo
LETNÍ DOVÁDĚNÍ S

VYSOČINOU

Kdo tam byl, ten se bavil. Kdo nebyl, ten může litovat. Takto se dá asi ve zkratce hodnotit akce „Letní
dovádění s Vysočinou“.
V neděli 9. srpna zavítala do Rudy tato letní tour. Ruda byla vybrána jako jedna z osmi obcí celého
Kraje Vysočina. Obyvatelé to chápali jako odměnu za to, že sama obec pořádá velké akce pro druhé a toto bylo
takové jedno velké poděkování za snahu všem pořádajícím. Akce byla ale určena pro široké okolí, nejen pro
místní, byla pořádána pro všechny, kteří se chtějí bavit. A tak díky propagaci se sjeli na dovádění lidé
z širokého okolí. Velké zastoupení měli i klienti z Domova Kamélie Křižanov pro mentálně postižené. Celé
odpoledne dovádění moderoval Milan Řezníček z Hitrádia Vysočina, který v Rudě nebyl poprvé. Celá akce
byla koncipována pro celou rodinu a tomu i odpovídal program, kdy se opravdu nikdo nemohl nudit a mohl se
aktivně zapojit a pořádně si toto dovádění užít, protože byly připravené například velice originální a vtipné
soutěže pro páry nebo volba Miss Letního dovádění. Děti nejvíce ocenily okamžik, kdy se začala vyrábět a
foukat pěna, kterou pak byli všichni obaleni. Dále zde bylo připraveno pro děti oblíbené malování na obličej,
skákací hrady, hlavolamy, malování. Dospělí si mohli ve stánku VZP nechat změřit tlak a množství tuku či si
zařídit rodinné a seniorské pasy. K pohodě posloužily i stánky s občerstvením či kavárna Pohoda.
Akci svou přítomností podpořila poslankyně Parlamentu ČR paní Ing. Zuzana Šánová. A na
autogramiádu k nám zavítal český atletický reprezentant ve skoku o tyči Michal Balner.
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Děkujeme tímto Kraji Vysočina a jejich promotýmu a Hitrádiu Vysočina za tuto výbornou akci,
se kterou objíždí náš kraj, a také za to, že nás vybrali. Byla pro nás všechny čest mít Letní dovádění
s Vysočinou v Rudě. Fotografie a videa z akce plus další odkazy na ně můžete vidět na www.obecruda.cz.

POUŤ SV. JILJÍ V RUDĚ
Letos jsme si připomněli 220 let od postavení
kostela sv. Jiljí v Rudě. Do průvodu šlo celkem 47
krojovaných - 21 mladých z Rudy, 14 z Březejce a
12 z Jabloňova. Možná šlo o rekordní počty
krojovaných v historii. Víte o lepším roku, kdy by
jich bylo více? Dejte nám vědět, napište.
Jinak pouti přálo počasí, bylo teplo a tak celý
víkend se odehrál pod širým nebem. Věříme, že
stejně podařená pouť se podaří uspořádat i příští rok.
Fotografie z pouti můžete vidět na webových
stránkách www.obecruda.cz. Zveřejněné fotografie
na webových stránkách nám poskytla paní
fotografka Novotová Marie z Velkého Meziříčí, za
což jí děkujeme.
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VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ
I v letošním roce se večer 31.října v 17 hodin zhaslo veřejné osvětlení
malí i velcí občané Rudy a okolí se vydali dům od domu prohlédnout si
osvětlenou podzimní výzdobu. U 30 stavení jsme tak mohli vidět široké
spektrum nápaditých aranžmánů z dýní, spoustu svíček, světýlek a dalších
podzimních atributů. U některých domů se jednalo o výjevy téměř hororové,
avšak nikdo se neměl čeho bát. Děti měly k dispozici svítící ouška a tak byl
celý průvod další rozsvícenou „výzdobou“ celé obce.
Na konci se rozdávaly odměny všem, kteří si dali práci s výzdobou
před domy.

a

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

OKÉNKO VETERINÁŘE – TETANUS
- neboli strnutí šíje je infekční nekontagiózní (tzn. že se nešíří z jednoho zvířete na druhé) onemocnění. Vysoce
vnímaví k tomuto onemocnění jsou koně, osli, ovce, morčata, králíci, méně potom skot, kozy, prasata, psi a
nejméně kočky. Obecně mláďata jsou vnímavější než dospělci.
Původcem onemocnění je tetanotoxin, který je produkován bakterií Clostridium tetani. Tyto bakterie se
nacházejí v klidových stádiích, tzv. sporách, v půdě, ale i ve střevním traktu hospodářských zvířat, kde nijak
neškodí. Spory jsou vysoce odolné a mohou přežívat v prostředí i několik let.
Při poranění zvířete se spora dostává do organismu a začíná produkovat tetanotoxin, který způsobuje
typické klinické příznaky. Čím je rána menší a hlubší, tím více toxinu vzniká, protože bakterie potřebují pro
růst a produkci toxinu co nejméně kyslíku. Nejčastějším zdrojem infekce jsou různá zranění, především téměř
neviditelné bodné rány končetin, dále infekce během porodu, u psů přes dutinu ústní při výměně mléčného
chrupu za trvalý.
Celkový tetanus začíná tuhnutím končetin, topornou chůzí, zvíře má potíže při vstávání a uléhání, ocas
bývá odtažen od těla. Zvířata bývají plachá, reagují přehnaně na světelné a zvukové podněty.
U koní jsou křeče převážně na hlavě, šíji, uši jsou napnuté, nozdry rozšířené, dochází k tuhnutí svalů,
chuť bývá zachována, ale ztrácejí schopnost uchopit potravu vzhledem ke křečím žvýkacích svalů a hltanu.
Ulehnutí, neschopnost dýchat a zvýšená teplota jsou předzvěstí smrti.
Jedinou ochranou proti onemocnění je očkování (2 dávky v odstupu 1 měsíce, pak přeočkování za rok a
dále jednou za 2 roky). U nevakcinovaných koní je vhodné po každém poranění podat protitetanové sérum.
Vzhledem k tomu, že se jedná o smrtelné onemocnění a různá zranění bývají u koní častá, je namístě aby byl
každý kůň v imunitě proti tetanu.
Pokud zaznamenáte první příznaky onemocnění tetanem, nebo i jakoukoli změnu v chování koně, je na
místě okamžitě přivolat veterináře, který zahájí léčbu vysokými dávkami protitetanového séra a antibiotiky.
V některých pozdě zjištěných případech rozhodne bohužel o euthanazii.
U ovcí bývá tetanus hlavně u mláďat, kde vstupní branou infekce je nejčastěji pupek. Klinicky se
onemocnění může projevit krátce po porodu, ale i za několik týdnů. Typicky bývá strnulá chůze, neschopnost
sát mateřské mléko, postupně jehňata uléhají na bok s napnutými končetinami a křečovitě zakloněnou hlavou.
Onemocnění končí za 1- 3 dny smrtí v důsledku ochrnutí dýchacích svalů. Léčbu je možno zahájit co nejdříve
po prvních příznacích onemocnění, ale často nebývá úspěšná. Prevencí je včasné ošetření jakékoli rány,
důkladná desinfekce pupečního provazce ihned po narození, hygiena ztížených porodů a v neposlední řadě
očkování.
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U psů bývají vstupní bránou infekce zubní lůžka, která jsou obnažena v období výměny zubů, tzn. ve
stáří 3 – 7 měsíců. Štěňata v tomto věku rádi okusují různé předměty a jejich kontakt se sporami v půdě je
možný. Bylo zjištěno, že víc jak 50% nemocných psů byli němečtí ovčáci. V rámci ČR je vyšší výskyt tohoto
onemocnění u psů na J Moravě a na Karlovarsku.
Příznaky jsou podobné jako u ostatních zvířat, můžeme se setkat i s lokální formou, kdy tuhnou pouze
některé svalové partie. Léčba tetanu je časově i finančně náročná a často bez efektu. Prevencí je bránit štěňatům
v období výměny mléčného chrupu kontaktu s kontaminovanými předměty (klacky vytažené z bahna,
aportování kamenů…), dále desinfekce ran, event. očkování.
Člověk je k tetanu velmi vnímavý. Ohroženi jsou hlavně ti, kteří se pohybují v prostředí hospodářských
zvířat. V zájmu každého z nás je dostavit se jednou za 10-15 let na pravidelnou vakcinaci ke svému obvodnímu
lékaři.
MVDr. Šárka Dresslerová
Obchod s krmivy a chovatelskými potřebami v Tasově je Vám stále k dispozici v úterý a v sobotu od 8
do 10hodin, ve čtvrtek a v pátek od 15 do 17hodin.
Veterinární pacienti mohou přijít každou sobotu po 9hodině, jinak dle telefonické domluvy
(tel.728531052).

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 10.9.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:

schválilo:










zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava
Koudelu,
doplnění programu o bod 7. Rozpočtové opatření č. 4/2015
program zasedání jako celek,
inventarizaci Obce Ruda za rok 2014 bez výhrad,
prodej pozemku p.č. 558/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 100 m2 manželům J. a M. T., Ruda
124, 594 01 Velké Meziříčí. Prodejní cena 20 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem a přepisem
hradí kupující,
nákup komunálního traktoru KIOTI CH 22H s příslušenstvím – zametací kartáč a sněhová radlice za
cenu 302 500,- Kč vč. DPH. Zároveň schválilo nákup sklápěcího přívěsu za cenu 75 020,-Kč vč. DPH a
čelní sekačky za cenu 100 802,- Kč vč.DPH. Nákup bude realizován u firmy P&L, spol. s.r.o.,
Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic.
rozpočtové opatření č.5/2015,

bylo seznámeno:

 s rozpočtovým opatřením č. 4/2015,
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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
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