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VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina – volební okrsek Ruda:
Celkem voličů v seznamu - 294
Odevzdané obálky – 112
Volební účast - 38,1 %
Pořadí stran a uskupení v okrsku Ruda (s více než jedním hlasem):
45,04 %
1. KDU – ČSL
2. ČSSD
18,01 %
12,61 %
3. KSČM
4. ODS
9,90 %
5. TOP 09 a Starostové pro Vysočinu
3,60 %
3,60 %
5. Starostové pro občany
7. Strana Práv Občanů Zemanovi
2,70 %
1,80 %
8. Pro Vysočinu

INFORMACE ZE ŠKOLY
Ve školním roce 2012-2013 naši školu navštěvuje 18 žáků ( 5 dětí – 1.ročník, 7 dětí – 2,ročník, 6 dětí –
3. ročník). Všichni dochází do školní družiny, kde se podle zájmu účastní kroužků – keramika, vaření,
angličtina, hra na zobcovou flétnu, pohybové hry. V rámci spolupráce s DDM ve Velkém Meziříčí jsou děti
vyučovány lektory v počítačových dovednostech. Seznamují se se základy práce na PC, práce ve Wordu,
Power pointu…a pohybových dovednostech – jóga, psychomotorické hry, míčové hry a jejich pravidla.
Školní jídelnu navštěvuje 17 žáků, kteří si pravidelně denně vybírají ze tří jídel. V rámci stravování je
samozřejmostí pitný režim. Od začátku školního roku je plně využívána nová učebna anglického jazyka, kde se
vyučují žáci v malých skupinkách. Hlavním pozitivem je individuální přístup ke každému dítěti.
V loňském školním roce naši školu navštívila Česká školní inspekce. Kontrola školy na Rudě dopadla
výborně. Škola dostala nejvyšší stupeň hodnocení ve stránce pedagogického procesu – vedení výuky. Na
základě výše uvedeného vyhodnocení probíhají a budou probíhat na škole ukázkové hodiny pro pedagogy kraje
Vysočina.
Na jaře byli pozváni budoucí předškoláci na besedu s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Následně na
podzim proběhla akce Skřítek, kde naši příští prvňáčci se současnými žáky prožili kouzelné odpoledne
s pohádkovou postavou. V listopadu probíhá na škole „Miniškolička“, kde se předškolní děti účastní společné
výuky ve vyučování, a po škole navštěvují školní družinu. Tento týden děti čeká výchovný koncert
zahraničního umělce, který jim představí a předvede hru na více jak 35 netradičních hudebních nástrojů.
V příštím školním roce jednáme o možnosti dojíždění pedagoga ze ZUŠ ve Velkém Meziříčí do školy
v Rudě, který bude děti vyučovat výtvarné výchově, tudíž děti nemusí na tyto hodiny dojíždět do Velkého
Meziříčí.
Dále
plánujeme
rozšíření
výuky
anglického
jazyka.
I v tomto školním roce jsme se zapojili do sběru papíru a plastových víček. Chtěli bychom ještě jednou
všem poděkovat, kdo jste nám přispěli. Proto se na Vás znovu obracíme s žádostí o pomoc. Abychom
mohli obhájit prvenství v soutěži potřebujeme vaši pomoc.
Mgr. Eva Bednářová
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OSLAVY OBCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 1. PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI
Zastupitelstvo obce se rozhodlo uspořádat oslavu 660. výročí první písemné zmínky o obci Ruda.
S oslavou bude spojen i sraz rodáků z naší obce.
Oslava proběhne v sobotu 29. června 2013 (původní termín, 6.červenec., byl změněn kvůli Dnu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který bude spojen s oslavou 1150 let od jejich příchodu na Velkou
Moravu). Budeme rádi, pokud nám občané sdělí své nápady, čím by se taková oslava mohla zpestřit, na co by
se nemělo zapomenout apod. Uvítáme i dobrovolníky, kteří rádi pomohou při organizaci a přípravách oslav.
Zatím vás všechny můžeme navnadit na zamluvenou muziku a hlavní kostru programu oslav. Oslavy
začnou mší v kostele sv. Jiljí v Rudě, kde bude vysvěcen znak i prapor Obce Ruda. Následovat bude průvod
obcí, který skončí na návsi, kde se odehraje další část oslav. Po oficiálním uvítání a připraveném kulturním
programu nám bude k poslechu a tanci hrát kapela Galáni, kteří nás doprovodí i v průvodu. Poté je vystřídá od
18 hodin kapela Vysočinka. Připravujeme i další zajímavý doprovodný program pro dospělé i pro děti tak, aby
si každý odnášel z oslav nezapomenutelný zážitek a rád na tento den vzpomínal.

VÝZVA
Prosíme čtenáře obecního zpravodaje, pokud mají doma staré fotografie z historie Rudy,
z dřívějších akcí, staré fotografie domů nebo části Rudy a jejího okolí, jestli by je mohli
zapůjčit obecnímu úřadu k okopírování, abychom je mohli použít pro své potřeby (použití
v almanachu nebo při propagaci obce na webových stránkách či výstavě fotografií
z historie obce).
Stejná prosba se týká i občanů ze Lhotky a nebo Křeptova.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ oznamuje:
POZVÁNKA
V sobotu 15. prosince se koná výroční valná hromada SDH Ruda.
Začátek valné hromady: 17:00 hodin
Místo konání valné hromady: stodola za kulturním domem
Upozornění: Od 19 hodin téhož dne se bude po oficiálním skončení valné hromady točit a
pít pivo, které vyhráli ženatí za 2 poslední roky nad svobodnými o pouťovém fotbalu.

K ZAMYŠLENÍ…
Opět upozorňujeme na neustálý nepořádek na hřišti a tribuně. Již několikrát jsme apelovali na děti, zda
by bylo možné, aby se zde chovaly jako slušně vychovaní lidé. Bohužel, bylo to zcela zbytečné. Mrzí nás také
nevšímavost dospělých. Vyjděte si na procházku a přesvědčte se na vlastní oči sami, jak naše děti tráví volné
chvíle venku. Budete také velice udiveni, jak je toto místo znečištěné (papírky, PET láhve, skleněné lahve a
nedopalky). Není to smutné? Jsou zde umístěny igelitové pytle, do kterých se dají vyhodit odpadky. Doma si
také nehážeme odpad na dvorek. Vandalismem zavání i to, že čerstvě natřená tribuna byla již druhý den
pomalovaná. Tribuna slouží samozřejmě všem. Snažíme se vytvořit dětem hezké prostředí. Co děláme špatně?
Oproti tomu máme tady zase i vzorné příklady, kdy občanka Rudy nalezla drobný finanční obnos a
donesla ho na obecní úřad. Tady se dá jen chválit a říci - stará dobrá škola.
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Dále upozornění pro občany – stále platí zákaz odvážení hlíny ze Strážníku, ta tam se shromažďuje na
konečnou rekultivaci bývalé černé skládky. Platí pro všechny bez výjimek.

Co se u nás dělo
DĚTSKÝ DUATLON
Třicítka dětí si v srpnu tradičně rozdala síly v závodě
dětského duatlonu. Závod zdárně proběhl bez úrazu. Za
hlasitého povzbuzování početného obecenstva si každý malý
duatlonista odjel svůj úsek na kole či odrážedle a pak odběhl
úsek kolem hřiště. Po závodě byli závodníci spravedlivě
odměněni, zchladili se zmrzlinou a měli možnost si opéci
špekáček. Na konec jsme pro ně připravili bohatou tombolu
a tak se dá říci, že každé dítě odcházelo spokojené domů.
Fotografie můžete vidět na rudaobec.rajce.idnes.cz.

POUŤ SV. JILJÍ
První zářijový víkend jsme v Rudě měli
tradiční pouť. Zdařila se příprava včetně výroby
kytiček a věnce, což by dle tradice měla vyrábět
mládež ve spolupráci s farností. Na základě špatných
zkušeností z předchozích roků, kdy kytičky i věnec
dělalo jen pár stejných děvčat, se letos vyzkoušela
metoda z Jabloňova a z Březejce, kdy se na výrobě
podílí i dospělí a vše se stihne za den nebo dva.
Mladí mají tak možnost se naučit vše od starších. U
nás ale přišly pouze maminky a Lucka a Terezka a
jako jediná z mladších se zúčastnila celou dobu Jitka
Rousová. Těm patří poděkování, že se stihl letos
věnec a kytičky udělat. Ostatní neprojevili zájem.
Dalším zklamáním pak byla neděle. Na
slavnostní mši nebyl nikdo, kdo by roudský věnec
nesl. Mládež se dopředu nedomluvila a ani nepřišla
do průvodu. Z roudských dětí a mládeže, kteří přišli
v krojích, byly nejstarší Terezka Malcová, Nikolka
Musilová a Jitka Rousová. Těmto děvčatům je ale
pouze 11 let a neunesou věnec. Celkem jsme měli
v průvodu 11 roudských krojovaných malých slečen
plus Honza Malec, který nakonec nesl věnec. Vede to k zamyšlení nás všech (děti, mládež i rodiče), co můžeme
udělat každý z nás k tomu, aby se tradice krojovaného průvodu s dožínkovými kytičkami a věncem mohla
konat dál a dodržela se důstojnost celé akce. V širokém okolí taková podívaná není, kde by dělali tak velké
dožínkové věnce a tolik kytiček. Vždyť i muzeum už mělo zájem o trvalé vystavení našeho věnce.
Bývalo zvykem a ctí, že věnec nesla starší mládež. Letos v kroji nepřišel ani jeden zástupce této
generace. Roudský věnec nakonec nesli Jan Malec z Rudy a přespolní Ondřej Vítek z Kundratic a Magdalena
Horká z Martinic, jejichž rodiče pochází z Rudy.
V porovnání s Jabloňovem nebo Březejcem to byl smutný pohled na roudskou omladinu. I pan farář se
pozastavil nad počtem zástupců z Rudy.
Nechceme tady poučovat a kázat, ale pozastavit se nad otázkou, zda chceme tento zvyk udržet nebo
bude pouť pouhopouhá mše tak, jako v okolních obcích. Chceme, aby si každý položil otázku, co pro to může
udělat, aby neupadla sláva a krása roudské poutě, aby mládež přišla pomoci dělat kytičky a věnec a přišli do
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průvodu v krojích (kroj vám určitě někdo v Rudě zapůjčí), aby každý byl hrdý na to, že je Rouďák a šel
dobrovolně přiložit ruku k dílu. Nejsme zase tak velká obec, abychom si mohli dovolit, že já nepůjdu, ať jdou ti
druzí, to pak dopadne jako letos.
Závěrem patří poděkování všem, kterým nebyla lhostejná pouť a pomohli nějakým způsobem
k uspořádání pouti a programu po celý víkend.
Fotografie z letošního průvodu najdete na rudaobec.rajce.idnes.cz.

KOULENÍ KOLA
Legendu o brněnském kole letos opět připomenul recesisticko-sportovní závod Koulení kola z Lednice
do Brna. Trasu o délce 67 kilometrů i s kolem od žebřiňáku se pokoušelo zdolat v sobotu 6. října celkem 36
týmů. Tříčlenná družstva koulela kolo od žebřiňáku z náměstí v Lednici po cyklostezce až na brněnskou Starou
radnici. Všichni závodníci se přitom přesouvali pouze vlastní silou a jeden z nich neustále valil po zemi
dřevěné loukoťové kolo.
I letos se zúčastnili zástupci týmu Becaro závodu v koulení kola v sestavě Vít Paták z Rudy, Roman
Bednář z Hodova a Milan Procházka z Kamenné. Neobhájili sice loňské vítězství, jejich loňský čas 3hod.55min.42sek. však nikdo nepokořil. Obsadili krásné druhé místo a všichni jim srdečně gratulujeme!
Na fotografii můžete vidět tým, který přijel podpořit velký počet Rouďáků a dalších příznivců týmu
Becaro.

Kola o váze 12,5 kg byla vyrobena speciálně pro tento závod kolářem z povolání Johanem Marinem
Jágerem z české vesnice Eibenthal v rumunském Banátu, který se výrobou kol zabývá už od svých 16 let.
Pověst: Podle staré brněnské pověsti se roku 1636 vsadil zručný kolář Jiří Birk v šenku lednickém nad
džbánkem dobrého moravského vína, že za svítání porazí strom, vyrobí z něj kolo a dokulí jej z Lednice k
městským branám Brna dříve, než slunce za jeho hradby zapadne. A tak se také stalo. Kolo předal starostovi
Gabrielu Grimmovi, který jej nechal zavěsit v radnici na věčnou památku. Od té doby jsou dvěma hlavními
symboly města brněnský kolo a drak. Po tomto husarském kousku někteří Birka obdivovali, ale více bylo těch,
co si začali šuškat, že to není možné a že dozajista má Birk spolky s rohatým. A tak kolář zemřel po mnoha
letech bídy zatracen a v zapomnění.
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VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ
Letošního ročníku se zúčastnila čtyřicítka tvůrců dýňových světel, světýlek a aranžmá.
Fotografie letošních výtvorů můžete vidět na rudaobec.rajce.idnes.cz.

Co se u nás bude konat
Datum
každý pátek - 18 – 19 hodin

Název akce
cvičení ZUMBA fitness s Janou Doležalovou
• v kulturním domě
• sportovní obuv na přezutí
Sálová kopaná v tělocvičně v Osové Bítýšce
• odjezd v 19:40 hod. od kulturního domu
• určeno pro všechny věkové kategorie
• sportovní obuv na přezutí
• v případě nízkého počtu účastníků bude
zrušeno
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
• začátek v 18:30 hodin před kulturním domem
• kulturní pásmo žáků místní ZŠ
• mohou zde vystoupit s písničkami či
básničkami jiné děti - dobrovolníci
• čaj, svařák
Příchod sv. Mikuláše s andělem a čerty do naší
obce
PŘEDVÁNOČNÍ BRUSLENÍ ROUĎÁKŮ A
JABLOŇOVÁKŮ
(zimní stadion ve Velké Bíteši)
- hokejové utkání Ruda vs. Jabloňov 12,45 – 13,30
(příprava hráčů od 12,15 hod)
- volné bruslení 13,30 – 14,15

každý pátek – 20 – 21 až 22 hodin

30. listopadu

7. prosince
23. prosince

Letos vánoční výstavu pořádat nebudeme. Uděláme ji příští rok, abychom se nedívali na stejné věci a
betlémy a vymysleli třeba zajímavou obměnu anebo se někdo další připojí do příprav a vystavování. Pro
zájemce o výstavu vánočních betlémů zveřejňujeme pozvánku do Osové Bítýšky, kde vystavují na obecním
úřadě betlémy řezbáře Josefa Kejdy ze Skřinářova a adventní věnečky. Výstavu můžete vidět v neděli 2.12. od
14 hodin a pak od 3. do 7. prosince v provozních hodinách úřadu anebo pak v neděli 9.12 v době od 10 do
11:30 hodin.
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 20.7. 2012 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

schválilo:
zapisovatele zasedání J. Ž. a ověřovatele zápisu M. K. a Z.P.
program zasedání jako celek.
dodavatelskou firmu na akci Oprava střechy kulturního domu v obci Ruda. Akci bude realizovat firma
Nováček Michal z Oslavice za cenu 293 287,20 Kč
rozpočtové opatření č. 2/2012.
hospodářský výsledek ZŠ Ruda se zlepšeným hospodářským výsledkem 65 069,82,-Kč. Tato částka bude
dána do fondu rezerv.
závěrečný účet Obce Ruda za rok 2011 bez výhrad
zprávu o výsledku hospodaření Obce Ruda za rok 2011 bez výhrad
smlouvu o dílo s Ing. I. T. Předmětem smlouvy je administrace projektu, tj. komunikace se SZIF a
zasílání žádostí o změnách v průběhu realizace projektu, předložení žádosti o platbu včetně
požadované dokumentace a příloh, fyzická kontrola realizace ve spolupráci s pracovníky SZIF Brno.
Cena za provedené práce je 30 000,- Kč vč. DPH.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 30.8.2012 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

schválilo:

-

zapisovatele zasedání J.Ž. a ověřovatele zápisu J.B. a V.S.
doplnění programu zasedání:
v k.ú. Ruda u
- o bod 7. – Výstavba příjezdové cesty k bytovému domu na parcele 543/6 a 538/2
Velkého Meziříčí.
- program zasedání jako celek.
- smlouvu o zřízení věcného břemene se společností JMP NET, s.r.o. na inženýrské sítě – lokalita Ruda u
Velkého Meziříčí – Dvořiště – STL plynovod a STL přípojky na parcelách 821/1 a 1799 v k.ú, Ruda u
Velkého Meziříčí.
- prohlášení pro Pozemkový fond ČR, že pozemek p.č. 1241/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí je ve
vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR.
- kupní smlouvu a o zřízení práva předkupního jako práva věcného na pozemek p.č. 873/30 o výměře
841m2 s P. T. a M. M.
- výstavbu příjezdové cesty k bytovému domu na parcele 543/6 a 538/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
Cena dle projektu a cenové nabídky firmy COLAS CZ, a.s. činí 136 560,- Kč. Realizace proběhne ještě
v roce 2012.
II.
-

bylo seznámeno:
s možností využít na obci veřejně prospěšných prací, ale kvůli nevhodnosti termínu a doporučení od
úřadu práce je tento bod odložen na jaro 2013.

6

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 26.10. 2012 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

•

•

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání J.Ž. a ověřovatele zápisu M.K. a J.K.
doplnění programu zasedání:
o bod 11. Smlouva o věcném břemeni s E. ON. - p.č. 1799 v k.ú. Ruda u Velkého
Meziříčí.
o bod 12. Příjezdová komunikace k bytovému domu.
o bod 13. Mikroregion – společná žádost o dotace na infotabule.
o bod 14. Zabezpečovací systém ZŠ Ruda.
program zasedání jako celek.
smlouvu o zajištění povinné školní docházky s Městem Velké Meziříčí.
smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání s Městem Velké Meziříčí.
vytvoření 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací a 1 pracovního místa veřejné služby od 1. dubna
2013 pro Obec Ruda.
uspořádání oslav k výročí 1. písemné zmínky o obci, které se bude konat na přelomu června a července.
mimořádnou splátku úvěru v částce 206.045,-Kč, která odpovídá 50 % celkové částky za prodaný
stavební pozemek p.č. 873/30 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu se společností E. ON. Česká republika s.r.o.
– spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části zatížené nemovitosti p.č. 1799 v k.ú.
Ruda u Velkého Meziříčí. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
společnou žádost s Mikroregionem Velkomezeříčsko - Bítešsko o dotace na umístění informačních
tabulí.
realizaci elektronického zabezpečení do Základní školy Ruda a do výdejny obědů. Nejlepší cenovou
podala firma TCS net s.r.o. Brno. Částka za realizaci bude 28.560,- Kč.
souhlasí:
se záměrem prodeje části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí dle zákresu v kopii
katastrální mapy.
se záměrem prodeje pozemku pod trafostanicí ve Lhotce p.č. 1321 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí.
bylo seznámeno:
s navýšením ceny výstavby příjezdové ceny k bytovému domu. Navýšení proběhlo z důvodu původního
nacenění neaktuálního projektu. Cena je 172.326,20 Kč místo původních 136.560,24 Kč.
se žádosti o úhradu neinvestičních nákladů za děti mladší než předškolní. Tento bod byl odložen na další
schůzi ZO. Starosta má za úkol zajistit další podklady.

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména
a příjmení jsou uváděna jen iniciály. Plné verze usnesení a zápisů jsou k nahlédnutí v úředních hodinách
na Obecním úřadě v Rudě.

VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
Zvířátka i ptáci trpí v zimě nedostatkem potravy a my jim můžeme přilepšovat. Nikdy ale nekrmte
zvířata a ptáky kořeněnými jídly, syrovými ani vařenými bramborami, čerstvým chlebem a pečivem,
upravovaným masem a solenými jídly.
Nejlépe je upravit pro zvířata a ptáky vánoční stromeček.
Vyhlédněte si v parku nebo v lese menší stromek a zavěste na něj asi 30 cm od kmínku ozdoby:
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1. makovice, jablka, slunečnice, mrkev, žaludy, kaštany, hložinky,
2. vyrobte řetězy z jeřabin, šípků, trnek a hlohu....
3. vyrobte lojové koule - lůj opatrně a pomalu rozpustíme v hrnci a přidáme do něj slunečnicová semínka, směs
semen travin, tykví apod., až začne lůj tuhnout, udělejte koule a vložte je do síťky (já používám síťky při koupi
pomerančů, cibule..), zavažte konce a udělejte smyčku pro pověšení
4. Tykvín - odřízněte tykvi vršek, a udělejte z něj čepici, vydlabejte z tykve vnitřek, vyřízněte několik otvorů,
aby se do tykve dostali ptáci a zavěste pomocí provázku na stromeček, pak naplňte směsí strouhanky, semen,
máku, vloček apod. a přikryjte čepicí, aby sem nezatékala voda a nepadal sníh
5. Pometlo - vemte jablko a do něj napíchejte klásky travin, ovsa a pod.

Vánoční pověry - co přináší smůlu
Na Štědrý den nepište nikomu zamilované dopisy, jinak vše špatně dopadne.
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu.
Na Štědrý den se nemají čistit stáje. Dobytek by pak kulhal.
Před půlnoční mši se nesmí šít, plést - protože by myši pak zničily dílo.

Vánoční pověry - co přináší štěstí?
Když na Štědrý den vystřelíte z pušky směrem k Měsíci.
Čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená 25.12. mají kouzelnou moc.
Štědrý den v pondělí - dobrá úrody a hodně medu.
Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí.
Boží hod ve čtvrtek - podaří se výhodně prodat dobytek.
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim.
Zdroj: http://vanoce.webgarden.cz
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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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