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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            prosinec 2013 
 

 
 

TŘÍDĚNÍ ODPADU V  NAŠÍ OBCI – ZHODNOCENÍ  
 
 Naše obec se snaží chovat šetrně k životnímu prostředí a podporuje třídění odpadu. Jsou k dispozici 
statistiky vyhodnocující třídění v jednotlivých obcích. Již několik let je krajem vyhlašována soutěž „My třídíme 
nejlépe“. Ta sleduje množství vytříděného odpadu v jednotlivých obcích Kraje Vysočina v přepočtu na 1 
občana. Vyhodnocují se jednotlivá čtvrtletí a následně i celý rok. 
 

Jak si vedla naše obec v kategorii obcí do 500 obyvatel za rok 2013? Sčítá se 4. čtvrtletí uplynulého 
roku 2012 a 1. -  3. čtvrtletí roku 2013. 
 

Poř. Název obce 
Body 4. 

čtvrtletí 2012 
Body 1. 

čtvrtletí 2013 
Body 2. 

čtvrtletí 2013 
Body 3. 

čtvrtletí 2013 
Body celkem 

Výtěžnost 
celkem 

1. Lány 406 328 469 899 2102 1368 

2. Kuklík 375 387 357 407 1526 1099 

3. Horní Paseka 414 93 267 696 1470 1268 

268. Ruda 134 151 186 163 634 427 
celkem hodnocených 514 obcí 
 

V porovnání s předchozími roky došlo u naší obce k velkému poklesu –  za rok 201 jsme byli na 103. 
místě z 513 obcí se 758 body a za rok 2011 na 81. místě z 515 obcí se 111 body (tady se ještě jinak bodovalo a 
platila jiná pravidla, proto ten velký rozdíl v bodech). 

V současnosti jsou zohledňována následující kritéria: 
- celková výtěžnost sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana 
- poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) z nádobového i nenádobového  

sběru a množstvím směsného komunálního odpadu 
- efektivita sběrné sítě ve 3 komoditách (plast + papír + sklo), zde lze získat až 30 bodů za čtvrtletí 
- sběr a vykazování kovů 
- dostupnost veřejné sběrné sítě. 

Vítěz této soutěže v každé kategorii vyhrává příspěvek ve výši 60 tisíc Kč na odpadové hospodářství. 
Naše obec získává odměny díky zapojení do systému EKO-KOM. Výše odměny je přímo úměrná množství 



 2 

vytříděného odpadu. Za rok 2012 jsme celkem získali 47 390 Kč a za první tři čtvrtletí tohoto roku 2013 pak 34 
173 Kč. 

Od jara příštího roku posílíme sběrná hnízda před kulturním domem a u školy o kontejnery na plasty a 
papír. Kontejnery budou zapůjčeny společností EKO-KOM. 

Ostatní komunální nevytříděný odpad ukládáme všichni do odpadových nádob (popelnic). I tento odpad 
se váží a eviduje. Zde je zajímavé porovnání množství komunálního odpadu (odpad ze svozu popelnic) za 
jednotlivé roky: 

2010 – 71,57 tuny, 2011 – 70,52 tuny, 2012 – 73,77 tuny a 2013 – do 9.12. zatím 66,97 tuny. Tomu 
odpovídá za rok 2012 celkem 205 kg komunálního odpadu na 1 občana Rudy 

Další podrobnosti nejen o zmiňované soutěži se můžete dozvědět na www.tridime-vysocina.cz. 
 

SČÍTÁNÍ DOPRAVY  
 
Na přelomu září a října bylo provedeno sčítání těžké nákladní dopravy na silnici II/602, které 

organizoval Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí. Sčítání bylo provedeno 
za využití metodiky dle TP 189 Ministerstva dopravy s ručním formulářovým záznamem sledovaných kategorií 
vozidel (těžká nákladní, těžká nákladní s přívěsem a návěsové soupravy). Tato metoda se organizátorům jevila 
jako nejméně nákladná a relativně spolehlivá.  
 Pro vlastní sčítání byli využiti žáci středních škol, kteří v určených časech zaznamenávali kategorii a 
registrační značky sledovaných vozidel. Z těchto údajů by pak mělo být možno získat přepočtem celkové počty 
sledovaných typů vozidel (roční průměr denních intenzit provozu) s přesností do 10%, z kterého kraje vozidlo 
pochází, jeho trasu v reálném čase (při více místech sčítání) a další zajímavé údaje.  
 Do tohoto sčítání byl zahrnut i úsek v katastru obce Ruda. Sčítání probíhalo v prvních dvou říjnových 
dnech, a to ve směru na Jihlavu i ve směru opačném – na Brno. Dopolední sledování intenzity provozu bylo 
mezi 7. a 11. hodinou, odpoledne se zapisovala vozidla od 13. do 17. hodiny. 
 V prvním sčítacím dnu dopoledne projelo ve směru do Jihlavy 31 nákladních souprav, z toho 4 s cizí 
poznávací značkou, 13 těžkých nákladních vozidel s přívěsem, z toho jedno vozidlo s cizí poznávací značkou a 
26 těžkých nákladních vozidel, z toho jedno vozidlo s cizí poznávací značkou. Ve stejnou dobu projelo ve 
směru na Brno 53 nákladních souprav, z toho čtyři s cizí poznávací značkou, 17 těžkých nákladních vozidel a 
24 těžkých nákladních vozidel s přívěsem, z toho jedno vozidlo s cizí poznávací značkou. Ve stejný den v 
odpoledních sledovaných hodinách projelo ve směru na Jihlavu 31 nákladních souprav, z toho 3 cizí, 21 
těžkých nákladních vozidel s přívěsem a 28 těžkých nákladních vozidel. Ve směru na Brno projelo v tuto dobu 
44 nákladních souprav, z toho 7 cizích, 32 těžkých nákladních vozidel a 16 těžkých nákladních vozidel s 
přívěsem. 
 Druhý sčítací den – 2. 10. 2013 projelo dopoledne ve směru na Jihlavu 24 nákladních souprav, z toho 2 
soupravy s cizí poznávací značkou, 21 těžkých nákladních vozidel a 17 těžkých nákladních vozidel s přívěsem. 
Ve směru na Brno byla intenzita vyšší – 50 nákladních souprav, z toho osm zahraničních, 20 těžkých 
nákladních vozidel, z toho jedno zahraniční a 27 těžkých nákladních vozidel s přívěsem, z toho jedno vozidlo 
se zahraniční poznávací značkou.  Odpoledne projelo ve směru na Jihlavu 28 nákladních souprav, z toho jedna 
s cizí poznávací značkou, 33 těžkých nákladních vozidel a 17 těžkých nákladních vozidel s přívěsem. Ve směru 
opačném – na Brno, projelo ve stejnou dobu 44, z toho 6 cizích, 13 těžkých nákladních vozidel a 19 těžkých 
nákladních vozidel s přívěsem. 

Z výsledků vyplynulo, že průměrně projede v dopoledních hodinách nákladní auto ve směru na Brno 
každé 2 minuty a ve směru na Jihlavu každou 4. minutu. V odpoledním provozu projelo nákladní auto každé 3 
minuty v obou směrech. 
 

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ  
  
 Podle prognózy meteorologů, ale i podle data v kalendáři to 
vypadá, že brzy začne padat sníh. To znamená, že je nutné udržovat 
komunikace sjízdné a bezpečné. Jako každý rok se budeme snažit dělat 
vše možné i nemožné pro to, abychom vám umožnili bezpečnou a 
pohodlnou chůzi i jízdu po celou zimu. Vás však prosíme, abyste 
umožnili zimní údržbu komunikací.  
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Žádáme vás tedy, abyste odklidili veškeré překážky umístěné poblíž komunikací a abyste neparkovali 
svá auta tak, že by bránila prohrnování sněhu. Pokud zůstanou automobily na komunikaci, resp. nebudou z 
komunikací překážky odstraněny, nebude možná řádná údržba komunikací a nebudeme brát na případné 
stížnosti zřetel.  

Děkujeme za pochopení a přejeme bezpečnou jízdu a chůzi bez nehod po celou zimní sezónu. 
 

A JE TADY ZASE ZIMA  
 
 Se sněhovou nadílkou souvisí dvě události, které 
bychom rádi uskutečnili. Nejen dětem se určitě bude líbit, že 
mohou sáňkovat z „horňáku“. Proto vás chceme upozornit na 
to, že některý týden (bude upřesněno rozhlasem) nebude tato 
komunikace sypána, abychom široké veřejnosti dopřáli radost 
ze sáňkování. V současné době není problém s příjezdem do 
obce – po „štrece“ nebo přes „dvořiště“.  Vezměte tedy, 
prosím, na vědomí skutečnost, že „horňák“ nebude posypán.  
 Druhou událostí je Jasanová stopa, která se nepodaří 
uskutečnit zrovna každý rok, protože záleží zejména na 
přírodě, jak nám nadělí sněhu. Štěstí však přeje připraveným a 
proto vám připomínáme, abyste měli svou zimní výbavu, své 
síly i duševní rozpoložení „vždy připraveno“. Jakmile napadne dostatečné množství sněhu, mohli bychom 
vyjet. 

Přejeme všem mnoho krásných chvil strávených při zimních radovánkách... 
 

ÚSPĚŠNÉ PROPLACENÍ DOTACE  
 
 V letošním roce jsme dokončili projekt „Pro občany naší obce“, o kterém jsme pravidelně ve zpravodaji 
informovali. Na tuto akci jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova. Na dotační část si naše obec vzala 
úvěr. V současné době můžeme s potěšením konstatovat, že projekt byl úspěšně dokončen, proběhly kontroly a 
na účet byly připsány peníze ve výši dotační částky, čímž jsme úvěr mohli splatit a zrušit. Dotaci jsme nakonec 
získali ve výši 3.439.691,- Kč, což se nám ještě v historii Obce Ruda nepodařilo. 
 

CENA VODY V PŘÍŠTÍM ROCE 2014 
 
Pro naši obec platí pouze cena za vodné. Stočné neplatíme, protože nemáme zatím čistírnu odpadních vod. A 
teď již citace od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko: 

 

STARÉ CESTY OPĚT PRŮJEZDNÉ 
 
 Na podzim naše obec nechal zprůjezdnit bývalé obecní cesty směrem k táboru a k rybníku Kyjovák. 
Tyto cesty se nechaly v 90. letech zavézt sutí bez rozhrnutí a uvedení do původního stavu. Lidé tak museli 
jezdit směrem k táboru po louce, která je podmáčená, vyjížděly se tam tak hluboké koleje a louka se 
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znehodnocovala. Směrem ke Kyjováku se muselo jezdit po poli, které v současnosti obhospodařuje HOD 
Březejc. 

Zprůjezdnění cest bylo realizováno pomocí stroje JCB, který musel nejprve odstranit vzrostlé nálety na 
hromadách suti a poté rozhrnout suť a hlínu. Na vašich procházkách jste si již mohli všimnout této změny. 
Žádáme tímto traktoristy a další uživatele těchto cest, aby jezdili po opravených obecních cestách a nevyjížděli 
další koleje na soukromých pozemcích. 
 

VČELA A JEJÍ PRODUKTY V ŘEČI VÁNOČNÍCH 
SYMBOLŮ A MAGICKÝCH PRAKTIK  
 

Vánoce, jakožto svátky oslavující narození Ježíše Krista zahrnují 
období od 25. prosince (Boží hod Vánoční) do 1. neděle po 6. lednu (Tři 
králové). Obecně se sem řadí i 24. prosinec (Štědrý den), kterým končí 
advent, tedy doba očekávání příchodu Spasitele. 

Počátky oslav křesťanských Vánoc spadají do 4. století, navazují 
však na starší předkřesťanské oslavy zimního slunovratu, který připadal na 
dobu kolem 21. prosince a jako oslavu znovuzrození slunce jej slavívali už 
Keltové nebo staří Římané. 

Zatímco Štědrý den nebyl v minulosti pokládán za sváteční, proto 
také probíhal ve znamení příprav ke štědré večeři a k nastávajícím svátkům, byl štědrý večer v lidovém 
prostředí považován za čas magie a kouzel naplněný obrovským množstvím zvyků, obyčejů a čarovných úkonů 
zaměřených především na příznivé ovlivnění budoucnosti či na jejím věštění. 

Své nezastupitelné místo ve vánočních obyčejích měly i produkty včel, zejména med, jemuž byly 
odpradávna přisuzovány výjimečné vlastnosti. 

Jakmile se na zimní krajinu snesla tma a na nebi se rozzářila první hvězda, bylo to znamení zasednout 
ke štědrovečernímu stolu. Jeho chystání se dříve věnovala výjimečná pozornost. V bohatších rodinách se 
přikryl ubrusem, v chudších lněnou plachtou. Kromě jídla se na něj pokládaly předměty mající ochranný a 
blahonosný význam. Doprostřed stolu se položil dožínkový věnec - symbol úrody, k němuž se dávalo po hrstce 
od každého obilí a vůbec všeho, co se na poli urodilo, aby v příštím roce byla úroda hojná. Nesměl chybět chléb 
a sůl - symboly domácího života a prosperity. Důležité místo tu měl i med, který znamenal zdraví a od dob 
starozákonních i hojnost (vždyť země oplývající mlékem a strdím byla po dlouhé věky synonymem země 
zaslíbené). 

Štědrovečerních jídel měla být hojnost, nejčastěji magických devatero, aby bylo v příštím roce hodně 
snopů obilí na poli. Všechny chody byly přichystány na stole, aby od něj hospodyně nevstávala, to aby jí husy a 
slepice dobře na vejcích seděly a nezanášely. Dbalo se rovněž na to, aby stolovníků nebyl lichý počet, což by 
znamenalo v příštím roce skon jednoho z nich. 

Prvním pokrmem býval v mnoha regionech chléb či polatka s medem, to aby byli v příštím roce všichni 
dobří jako ten med, jinde měl med význam soudržnosti. Následovalo několik dalších, povětšinou skromných 
chodů - polévka, různé kaše, zelí, luštěniny, sušené a čerstvé ovoce, koláče a jiné. Ryba se na většinu stolů 
dostala až v průběhu 20. století. 

Při večeři si v některých regionech dělali lidé medem na čelo křížek, což mělo sloužit jako ochranný 
prostředek, na Písecku zase jako způsob věštění: komu med nejdříve uschl, ten měl do roka zemřít. 

Na Ostravsku, zvláště v hornických koloniích si sousedé o Vánocích navzájem pomazávali medem kliky 
od dveří, což mělo zajistit jejich soudržnost. Na Valašsku tento zvyk praktikovaly hospodyně, aby byly hledané 
a vzácné. 

Štědrá večeře  zahrnovala i moment obdarovávání. Nečastějšími dárky byly až do počátku 20. století 
většinou různé druhy čerstvého a sušeného ovoce a ořechy. Jablka a ořechy se pak užívaly k hádání 
budoucnosti, vánoční skořápky naplněné medem a přiložené na pupek zase na Strakonicku sloužily jako lék při 
bolestech. 

Med v současných vánočních svátcích máme asi nejvíce spojen s medovými perníčky. Ty jsou však 
relativně mladého data, na vánočních stolech se v lidových vrstvách objevují až v průběhu 20. století. Přestože 
jsou perníky v českých zemích známy už od 14. století, až do 18. patřily přímo k luxusnímu zboží 
objevujícímu  se pouze na tabulích nejvyšších vrstev. Jejich exkluzivita spočívala především v surovinách, z 
nichž se připravovaly, tedy vzácného medu a z tehdy ještě vzácnějších importovaných druhů koření (především 
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pepře, od nějž je název perník odvozen, dále skořice, nového koření, anýzu a jiných). Perníky se od těch našich 
vánočních také značně lišily. Jednak svým složením - pekly se z žitné mouky, medu, potaše a koření. Jednak 
přípravou - těsto se zadělávalo nejméně několik týdnů před pečením, někdy i několik měsíců a dokonce i 
několik let (traduje se, že perníkářský mistr zadělal těsto při narození dcery a perníky pekl až při její svatbě). 
Jednak svým vzhledem - zatímco dnešní perníčky jsou tvarovány vykrajovátky, původní perníky se až do 19. 
století formovaly v nádherně a umně řezbovaných dřevěných formách. Zajímavostí může být i fakt, že se perník 
až do 19. století nezhotovoval podomácky, ale jeho výroba byla výsadou městských řemeslníků - perníkářů. 

Také další produkt včel - včelí vosk našel o vánočních zvycích uplatnění, i když pro svou vzácnost a 
vysokou cenu spíše ojedinělé. Magický čas Vánoc přímo vybízel k praktikám majícím zajistit zdraví, ochranu a 
dobrou snůšku hospodářských zvířat. K těm, které pro svou užitečnost těšily od nepaměti velké úctě lidí, byly 
včely.  

Aby byly včely zdrávy, mazal jim hospodář na Štědrý den na česno med nebo jim kolem úlů sypal 
zbytky od štědré večeře, jimž byla přisuzována kouzelná moc. Aby měly hodně medu, měl se dát včelám o 
štědrém večeru kousek jablka a jádro z ořechu. 

Z roku 1762 pocházejí následující rady: Aby se včely rojily a byly bohaté, pak „na vánoce nasyp 
mraveniště (mravence spolu se zemí) na vrch úlu, a řekni:  Jako ti mravenci hodně jdou, tak i mé včeličky ať 
hodně jdou s Boží pomocí. Z Pána Boha dopomoci, aby bohaté byly.“ Aby mnoho rojů vyšlo „vezmi z toho žita, 
co na Vánoce stojí na stole, a polož z něho na vrch každého klátu dvě nebo tři zrnka, řka takto: "Já tebe tímto 
darem obdarúvávám, tolkými roji ty mne obdaruj." Aby roje vysoko nesedaly: „Na Boží narození vetkej nůž 
poníž letáče (česna) a bude nízko sedat." 

Neméně zajímavé jsou rady zapsané počátkem 20. století. Aby včelám jiné včely neškodily: „Na Boží 
narození, když přijdeš z jitřní, jdi k včelám a vinšuj jim řka: „Pane Bože, požehnej že tento statek (dobytek) můj 
svým svatým Božským požehnáním, a to ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha Svatého! Při tom kolik rojů míti 
chceš, na každý úl z pravé ruky ukaž." Nebo „Na Boží narození když jdeš na jitřní, tehdáš jda přes dvéře, vezmi 
potřikrát prachu z prahu. Po skončených službách Božích vyjdi první z kostela, a tím prachem posyp třikrát 
před včelami.“ Dosti drastická je rada proti krádeži včel: „a ť o Štědrém dnu napřede děvče nití, potom vezmi 
slepé mače (kotě) a roztrhej ho, v té krvi omoč ty niti a okrouť úle nimi, neukradnouť žádné úle. Potom mače 
spal na prach, a s tím prachem posyp úle, a nevynese je žáden ven z včelína.“  
 
"Nechť jsou letošní Vánoce sladké a dobré jako med a nový rok ať přinese hodně zdraví a zdaru včelám 
i občanům.“ 
          Napsal: Jaromír Křehlík 
 

SBÍRKA KNIH PRO D ĚTSKOU PSYCHIATRICKOU LÉ ČEBNU VE VELKÉ 
BÍTEŠI  
 

V minulých vydáních zpravodaje jsme zapomněli uvést shrnující článek z proběhlé akce naší knihovny, 
kterou pořádala na jaře letošního roku. A opožděně ho tedy zveřejňujeme až v tomto čísle. 

Od poloviny března do 10. dubna 2013 probíhala sbírka knih pro dětskou psychiatrickou léčebnu. Tuto 
sbírku organizovala studentská nezisková organizace PERLE a zapojily se desítky jednotlivců, hlavně studentů 
brněnských vysokých škol, ale také lidé z okolí Velké Bíteše a z Rudy. Knihy a hračky darovaly i celé třídy dětí 
ze základních škol. V Rudě byla sbírka organizována ve spolupráci s místní knihovnou. 

Celkově se podařilo při sbírce získat přes 500 knih a desítky hraček. Jen na Rudě se vybralo asi 170 
knih a velké množství hraček. Původním cílem sbírky přitom bylo pouhých 20 až 30 knížek, které by dětem 
v léčebně zpříjemnily dočasný, zhruba tříměsíční pobyt. Díky štědrosti dárců může PERLE nakonec obdarovat 
mnohem více zařízení, než bylo původně v plánu. Je mezi nimi Dětská nemocnice v Brně, Dětské centrum 
Chovánek, Dětské středisko Březejc, Klokánek a další.  

Více informací na http://perle.webuje.cz/novinky/ a na stránkách obce Ruda:  
http://www.obecruda.cz/knihovna/co-se-deje-v-knihovne
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Co se u nás dělo 
 
POUŤ SV. JILJÍ  

Na konci prázdnin se u nás konala pouť sv. Jiljí. Přípravy na pouť začaly výrobou dožínkových kytiček 
a věnce. Letos patří poděkování všem, kteří se v hojném počtu zapojili  za velké účasti dětí, mládeže a 
maminek.  

Letos v nedělním průvodu dominovala osmnáctičlenná roudská krojovaná družina, která byla tak 
nejpočetnější mezi ostatními obcemi farnosti. Kéž by tomu tak bylo i v příštích letech! 

Pouťový víkend nám pak zpestřily kapely Galáni, Renovace, Beat band a Mix Band. 
Fotografie z pouti si můžete prohlédnout na webových stránkách www.obecruda.cz v sekci Fotogalerie. 

 

KOULENÍ KOLA Z LEDNICE DO BRNA 
 

V sobotu 5. října 2013 si dalo závod v koulení loukoťového kola z Lednice do Brna 34 tříčlenných 
družstev. Už osmý ročník recesisticko-sportovního závodu vedl malebnou krajinou vinic, luk a hájů jižní 
Moravy. Dali si závod v tom, kdo dokáže ručně dokoulet kolo na trase 67 km nejrychleji. Start byl v devět 
hodin ráno v Lednici na náměstí, kam se sjeli lidé z celé republiky. Závod odstartoval symbolickým uříznutím 
kusu dřeva, které bylo vyměněno za závodní prostředek – loukoťové kolo. Každý tým měl tři členy, kteří se v 
koulení střídali. Zatímco dva jeli na kole, třetí koulel kolo o váze skoro 13 kilogramů. Speciálně pro tento 
závod kola vyrobil profesionální kolář z Rumunska. 

Kudrnovo koulení kola je inspirováno legendou 
starou 377 let. Právě v Lednici se u dobrého vína vsadil 
kolář Jiří Birk, že za jeden den pokácí strom, udělá z něho 
klasické loukoťové kolo a do večera jej ještě dokoulí až na 
brněnskou radnici. 

Koulení kola z Lednice do Brna letos vítězný Becaro 
team z Rudy (Vít Paták, Roman Bednář, Milan Procházka) 
zvládl v rekordním čase za 3 hodiny, 51 minut a 57 sekund. 
Vyplatilo se mu strategické "vyčkávání". „Dneska jsme 
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zvolili taktiku, že ostatní necháme jet před sebou tak na padesát metrů a nebudeme se hnát dopředu. Doufali 
jsme, že se unaví. Jsem rád, že jsme to ke konci zvládli líp my," řekl Milan Procházka z vítězného týmu Becaro. 
Letos vyhráli Becaráci už potřetí a jsou tedy i rekordmany v počtu vítězství. O jejich úspěchu jste se mohli 
dozvědět i ze zpravodajství České televize anebo z různých periodik. Toto jejich třetí vítězství bylo zatím 
nejtěsnější, kdy se do vedení dostali teprve asi 5 km před cílem. Vítězství je ještě o to víc ceněné, protože 
během závodu je potkaly dva pády z kola. 

Ostatní týmy zvládly koulení v čase kolem pěti hodin. Všem zúčastněným a hlavně týmu Becaro 
srdečně gratulujeme a klaníme se před takovým perfektním sportovním úspěchem!  

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. 

 

VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ  
 

Letošního ročníku se zúčastnila sice jen třicítka tvůrců dýňových světel, světýlek a aranžmá, ale 
průvodu se zúčastnilo rekordních 95 účastníků, kteří temnou obcí procházeli společně a kochali se jednotlivými 
výtvory. Mohli jsme vidět přemnožení sov v obci, dýně se navzájem pojídací anebo originálního bubáka. 
Velkému počtu návštěvníků dozajisté pomohlo teplé počasí. Zpestření v podobě svítících brýlí a náramků bylo 
atraktivní nejen pro děti, které takto byly stále pod dohledem. 

Fotografie letošních výtvorů můžete vidět na www.obecruda.cz v sekci Fotogalerie. 
    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ZAHÁJENÍ ADVENTU  
 

Již počtvrté jsme se sešli začátkem adventního období při rozsvěcování vánočního stromku. Připraveno 
bylo jako obvykle kulturní pásmo, k vidění a koupi byly adventní věnce a i něco na zahřátí bylo k dostání. 
Děkujeme touto cestou všem účinkujícím za vystoupení a jabloňovským zvukařům a osvětlovačům za pomoc 
při organizaci a doufáme, že se sejdeme opět za rok na stejném místě v tak hojném počtu jako letos. 

Fotografie z letošního zahájení adventu můžete vidět na www.obecruda.cz v sekci Fotogalerie. 
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Co se u nás bude konat 
 

Obec Ruda vás zve na 
VÁNOČNÍ 
VÝSTAVU 

KKKDDDEEE???      ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ššškkkooolllaaa   RRRUUUDDDAAA      
KKKDDDYYY???      222222...   111222...   oooddd   111000   dddooo   111777   hhhoooddd...   

222666...   111222...   oooddd   111333   dddooo   111777   hhhoooddd...   
222999...   111222   oooddd   111333   dddooo   111777   hhhoooddd...   

 
Vystaveny budou dřevěné a papírové betlémy, 
vyšívané ubrusy a další výrobky z domácích dílen 
se zimní a vánoční tématikou. 

PPPřřřiiijjjďďďttteee   nnnaaasssáááttt   tttuuu   ppprrraaavvvooouuu   vvvááánnnooočččnnnííí   aaatttmmmooosssfffééérrruuu   aaa   
pppoookkkoooccchhhaaattt   ssseee,,,   nnnaaabbbííídddnnneeemmmeee   vvvááámmm   kkk   tttooommmuuu   iii   nnněěěcccooo   

dddooobbbrrréééhhhooo   nnnaaa   zzzaaahhhřřřááátttííí………   
   

Byli bychom rádi, kdybyste rozšířili řadu vystavovatelů a pochlubili se svými 
výtvory. Takže, pokud po večerech vyrábíte ozdoby, vyšíváte, vykrajujete, 
vyřezáváte, vystříháváte atd., přineste své výrobky, které se tak stanou součástí této 
výstavy (výtvory si můžete vzít na vánoce domů, nemusí být vystaveny po celou 
dobu konání výstavy). Nejde o přehlídku dokonalosti, proto rádi vystavíme i 
nedokonalé výtvory - určitě jste je dělali s láskou... 
 

Datum Název akce 
22. prosince 10 – 17 hodin 
26. prosince 13 – 17 hodin 
29. prosince 13 – 17 hodin 

Vánoční výstava 
• v Základní škole Ruda 
• podrobnosti o výstavě jsou uvedeny výše 

Neděle 29. prosince Veřejné bruslení pro občany Rudy a Jabloňova 
• 14:30 – 15:30 – hokej 
• 15:30 – 16:30 – veřejné bruslení 
• Zimní stadion ve Velké Bíteši 

Sobota 8. února 2014 Posezení  u cimbálové muziky 
- začátek v 17 hodin ve velkém sále kulturního 

domu v Rudě 
- hraje cimbálová muzika Kníničan 
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 26.9. 2012 v Kulturním domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

• schválilo: 
 
- zapisovatelem zasedání Jaromíra Březny a ověřovateli zápisu Zdeňka Pelánka a Miloslava Koudelu. 
- program zasedání jako celek. 
- ZO schválilo na základě doporučení výběrové komise, že realizaci akce „ Umístění zpomalovacích 

semaforů v obci Ruda“ provede firma DOSIP SERVIS s.r.o..  
Cena za realizaci je 536 756,-Kč z čehož 250 000,- Kč bude dotace z Fondu Kraje Vysočina. Částka 
kterou bude hradit obec činí 286 756,- Kč, zároveň obec bude muset uhradit náklady za vodorovné a 
svislé dopravní značení, které nejsou uznatelnými náklady dotace. 

- rozpočtový výhled na rok 2016. 

 
• souhlasí: 

 

- s žádostí manželů J. a P. M. o odkoupení části pozemku p.č. 621/7 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. ZO 
nyní čeká na geometrický plán se zaměřením hranic pozemků p.č. 623/4, 621/7 a 621/2 v k.ú. Ruda u 
Velkého Meziříčí, aby bylo zřejmé o kolik metrů čtverečních se jedná. Podmínkou tohoto prodeje je 
uzavření věcného břemene na případné uložení inž. sítí.  

 
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 28.11. 2012 v Kulturním domě v Rudě 

 
Zastupitelstvo obce: 
 

• schválilo: 
 
- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Miloslava Koudelu a pana Jaromíra 

Křehlíka 
- doplnění programu zasedání: 
- o bod  10. Žádost o finanční dar na Netínské varhany  
- program zasedání jako celek 

- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.621/9 v k.ú.Ruda u Velkého Meziříčí na základě žádosti P.Š.  
- příspěvek 5000,-Kč na provoz denního stacionáře NESA ve Velkém Meziříčí  pro rok 2014. 
- pořízení skříně s úložným prostorem s částečně zesílenými policemi do kuchyňky v kulturním domě. 

Realizaci provede Truhlářství Petr Musil za částku dle cenové nabídky. Částka činí 23 870,- Kč. 
- realizaci akce „Veřejné bruslení pro občany Jabloňova a Rudy“ dne 29.12.2013. Obec Ruda uhradí 50% 

nákladů. V případě velkého zájmu občanů ZO schválilo opakování akce v měsíci únoru. 
 

II.  zamítlo: 
 
- žádost O.B. a L.B. o odprodej části pozemku p.č.1777/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí.. 
- žádost Římskokatolické farnosti Křižanov o finanční podporu na stavbu památníku sv. Zdislavy 

v Křižanově  
-  žádost Netínské farnosti o finanční dar na opravu varhan 
 

III.  bylo seznámeno: 
 
- inventarizací majetku obce Ruda za rok 2013 byl starostou pověřen místostarosta Jan Žák. 
 



 10 

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.  
 
 
 
 
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 
 


