Obecní zpravodaj
Obec Ruda

srpen 2012

Úvodní slovo
S prázdninami přichází třetí číslo obecního zpravodaje tohoto roku a přináší vám všem plno informací,
co se dělo, děje a bude dít v naší obci. Dočtete se i o dění ve škole nebo jak dobře třídíte dopad. Pro chovatele
králíků zde pak uvádíme článek o výživě králíků od MVDr. Šárky Dresslerové ze Lhotky, které tímto děkujeme a
doufáme, že třeba příště se dozvíme další informace o domácím zvířectvu, které je nám tak blízké. Přeji Vám
dobré počtení a s chutí do toho.
Starosta Obce Ruda

USPĚLI JSME SE ŽÁDOSTÍ O EVROPSKÉ DOTACE
V minulém čísle jsme vás informovali o podané žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním
fondu (dále jen SZIF) v Brně do Programu rozvoje venkova do vyhlášené osy III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
(tak se to odborně píše). Můžeme s potěšením oznámit, že veškeré kontroly příloh dopadly bez chyb a byla nám
předložena k podpisu dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským
intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 a Obcí Ruda, Ruda 32, 594 01, na žádost o dotaci na
projekt: Pro občany naší obce. Výše projektu „Pro občany naší obec“ je ve výši 5.308.039,00 Kč, podíl dotace
je 3.443.537,00 Kč.
V současnosti je již ukončené výběrové řízení na dodavatele této zakázky. Výběrové řízení vyhrála
firma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod JIH, stavební provoz Žďár nad Sázavou,
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 26177005. Vítězná cena byla 5 326 344,17 Kč s DPH.
Na druhém místě skončila firma CONTENT s.r.o., Brno, s nabídkou 5.640.650,00 Kč s DPH, na třetím firma
Building centrum HSV, s.r.o., Velké Meziříčí, s cenou 5.996.695,47 Kč s DPH. Čtvrtá podaná nabídka VHS
Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., byla vyloučena z výběrového řízení pro nedodržení smluvních podmínek –
podmínka byla fakturovat celé dílo pouze jednou fakturou po předání celého splněného a realizovaného
projektu.
Projekt byl vypracován dle vypsaných pravidel na maximální počet bodů 30 z celkových 53, na které
naše obec nemohla však vůbec dosáhnout (zvýhodněné byly jiné okresy, menší obce a obce s vyšší
nezaměstnaností). Proto byla sepsána žádost tak, abychom získali aspoň maximálních 30 bodů, které mohla
Ruda získat, a měla by tak aspoň teoretickou šanci uspět. Proto se může zdát, že některé dílčí provedené práce
nejsou nezbytné, ale byly potřebné pro získání dalších bodů. Nakonec se to ukázalo jako prozíravé, kdy některé
obce podaly žádost na akce pouze potřebné. Ty pak ale získaly málo bodů a neuspěly. Celkově se tedy obci
rozhodně vyplatí takovou žádost podat a projekt v plné výši vykonat.
Teď už ke konkrétním věcem, které se budou realizovat:
hlavní tah komunikace za Dvořišti - od silnice II/602 u kapličky po uličku pod Ševčíkovými po
příčný odvodňovač
příjezdová komunikace k Sochorovým v Rudě
příjezdová komunikace k okálům v Rudě – Křeptově
nové 4 sloupy veřejného osvětlení za Dvořišti
výměna 18 ks lamp veřejného osvětlení v Rudě ze 1x120 W Hg lampy na 1x 70 W na lampu s
regulátorem – k ušetření elektrické energie
instalace bezdrátového rozhlasu na Křeptově a ve Lhotce s umístěním ústředny na obecním
úřadě
nákup a umístění nového mobiliáře v Rudě a ve Lhotce:
o lavičky – Ruda - před kostel, k základní škole - 2 sety pro žáky (set=stůl plus 2 lavičky) + 2
ks laviček před výdejnu, parčík na Štrece - 1 ks + 7 kruhových, Lhotka - ke kapli
o odpadkové koše - 5 ks (Ruda - hřbitov, před kulturní dům, před ZŠ, na hřiště, Lhotka - u
zastávky)
o stojan na kola - 1 ks (před kulturním domem)
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o informační tabule s mapami (Ruda - ZŠ, Lhotka u kapličky) - 2 ks
o úřední desky - 3 ks (Ruda - před kulturní dům 3 dílná, Ruda před ZŚ - 2 dílná, Lhotka –
2 dílná)
o 1ks herního prvku - solitérní prvek - multifunkční pro děti (na „školní“ zahradě)
výměna krytu autobusové zastávky ve Lhotce
výměna starého plotu kolem základní školy – nižší část (včetně branek)
parkové úpravy na „školní zahradě“ na štrece, kolem základní školy, na nové části hřbitova
a kolem kaple ve Lhotce
revitalizace (prořezání, omladění) 28 ks stromů ve Lhotce a v Rudě
zpevněné plochy – chodníky, parkoviště, stanoviště pro kontejnery:
o chodník kolem výdejny u základní školy
o zatravňovací dlažba na horní části hřbitova – na hlavních přístupových trasách
o parkoviště u základní školy
o autobusová zastávka + stání pro kontejnery na tříděný odpad ve Lhotce
o chodník jako přístupová cesta ze Dvořišť ke škole (náhradní řešení místo chodníku podél
silnice od kaple ke škole, které nemůže být kvůli náročnosti provedeno) + stání
pro kontejnery na tříděný odpad
o chodník kolem kulturního domu – dokončení

Podmínkou pro realizaci bylo vlastnictví pozemků obcí nebo nájemní smlouva na pozemky, na nichž
se dané stavby budou provádět, a také pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti o dotace.
Projekt „Pro občany naší obce“ bude dokončen do 30. 6. 2012. Během prázdnin by měli být
dle oznámení prováděcí firmy hotovy zpevněné plochy kolem základní školy, přístupová cesta ze Dvořišť
a chodník kolem kulturního domu.

INFORMACE ZE ŠKOLY
Ve sběru papíru se naše škola umístila na 1. místě. Děkujeme všem, kteří se na práci podíleli! Máme z toho
velkou radost. Přes velké prázdniny bychom chtěli vybavit nábytkem a pomůckami učebnu anglického jazyka.
Protože nás výhra velmi motivuje, rádi bychom ve sběru pokračovali a sběr rozšířili o sbírání plastových víček
– nejedná se pouze o víčka z PET lahví, ale patří sem jakákoliv víčka např. od aviváže, mléka, pracích gelů,
oleje, octu, laku na vlasy, šamponů… Takže přes prázdniny můžete opět sbírat. V průběhu září plánujeme první
svoz sběru. Moc děkujeme za Vaši pomoc.
1. Eliška Součková 1035 kg
2. Natálka Báňová 644 kg
3. Dan Bařina 534 kg
4. Vláďa Komínek 459 kg
5. Markétka Čechmanová 345 kg
6. Lenička Holíková 310 kg
7. Davídek Sochor 267 kg
8. Katka Mašková 218 kg
9. Nika, Dan Petruchovi 176 kg
10. Ondra Košťál 143 kg
11. Vendulka Horká 118 kg
12. Vojta Horký 99 kg
13. Eliška Matoušková 94 kg
14. Lenička, Jeník Římovští 17 kg
Hezké prázdniny přejeme celým vašim rodinám.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Uvádíme průběžný výsledek krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2012“- obce do 500 obyvatel
(výsledek za dvě čtvrtletí – 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012) - podrobné výsledky naleznete na
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www.tridime-vysocina.cz. Průběžně jsme na velmi pěkném 44. místě s 417 body z celkových vedených 516
obcí v Kraji Vysočina (pro zajímavost – na 1. místě Otín (okr. Jihlava s 849 body). Hodnotí se množství
vytříděného odpadu – plastu, papíru, bílého skla, barevného skla a železa – přepočtené na jednoho obyvatele.
Za 2. čtvrtletí 2012 jste například vytřídili 0,95 tun papíru, 1,292 tun plastu, 0,6 tun čirého skla a 0,4 tun
směsného skla. Za to patří pochvala všem, co třídí.
Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet
obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí.
Záleží zde na vytříděném, využitém a odstraněném množství a druhu komunálních odpadů. Hodnotí se
a sčítají se zde body za: efektivitu sběrné sítě ve třech sledovaných komoditách (plast + papír + sklo),
efektivitu sběru = poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu uvedených výše
a množstvím směsného komunálního odpadu (1 % = 1 bod, maximálně 50 bodů) za každé čtvrtletí, celkovou
výtěžnost sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana (v kg na
1 obyvatele/čtvrtletí).
Za loňský rok 2011 naše obec celkem vytřídila a předala k dalšímu využití 18,74 tun odpadu (papír,
plast, sklo, železo) a za to získala na základě smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. celkem 71.317,50 Kč. Tyto
získané peníze nám pomohly částečně pokrýt náklady spojené s tříděním a se svozem separovaného odpadu.
Jako odpad nám všem doma vzniká i biologický odpad – posečená tráva. Tu můžeme doma kompostovat
nebo ji umožňujeme obyvatelům vyvážet na hnojiště HOD Jabloňov-Ruda, které je u cesty nad rybníkem
Janůvkem (cesta vede od hřbitova k Janůvku a hnojiště je u rozdvojení cesty) a je jediné povolené oficiální
místo pro vysypávání posečené trávy. Vyskytly se případy, kdy někteří začali vysypávat trávu u hřbitova, i když
trávu mohli převézt jenom o kus dál na hnojiště. Prosíme a žádáme, abyste dodržovali pietu a pietní pásmo
hřbitova a nezakládali zde nové hnojiště. Velkoobjemový kontejner u hřbitova je pak určen pouze pro odpad
ze hřbitova a majitele chat a chatu, kteří zaplatili místní poplatek 500,- Kč, kteří zde na základě vyhlášky
mohou odkládat dle vyhlášky zbytkový odpad. Není ale jim ani nikomu jinému dovoleno a určeno pro
vyhazování velkoobjemového odpadu, stavebního odpadu atp. Pozn.: Definice z platné vyhlášky OZV 1/2003:
- Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění jeho užitečných složek, tedy
papíru, skla, plastových lahví a nebezpečných složek komunálního odpadu.
- Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
- Stavební odpad je společný název pro veškeré druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti, tedy
směsný stavební a demoliční odpad nebo jeho složky (beton, zdící materiály, izolační materiály, dřevo,
sklo, plasty, kovy, zemina, kameny apod.).
- Objemný odpad je společný název pro takový složky komunálního odpadu, které, s ohledem na jejich
rozměry či hmotnost, nelze odkládat do nádob, umístěných na stálých stanovištích.
K zeleni se vtahuje i pak prosba, aby všichni obyvatelé si udržovali nejen svoje, ale i veřejná
prostranství v blízkosti svých nemovitostí, aby naše obec byla hezká a nemuseli jsme se za ni stydět. Myslíme
tím hlavně pravidelné sečení trávy a uklízení odpadků, které se sem tam po obci objeví a často leží
bez povšimnutí kolemjdoucích. Svědčí to pak o našem vztahu k obecním pozemkům, které využíváme všichni
společně. Děkujeme těm, kteří zkrášlují nejen své příbytky, ale udržují i veřejná prostranství v blízkosti, je vás
drtivá většina, a doufáme, že se nechá strhnout a připojí se k vám i zbytek obyvatel.

KRÁDEŽE V RUDĚ
Opět se vyskytly častější návštěvy nepřizpůsobivých občanů, zlodějů atd. v naší obci. Proto opět
opakujeme a upozorňujeme na postup, kterého se máte držet v případě zjištění pohybu těchto osob v naší obci,
ve Lhotce nebo na Křeptově. K předejití případným krádežím vás všechny prosíme a žádáme, abyste se
v případě přítomnosti těchto neznámých a podezřelých osob nebáli a zaujali aktivní postup k danému
problému, tzn. při návštěvě těchto rádo-by prodejců atp. jim říct, že nic nechcete a že budete volat policii
a informovat je ihned o jejich pohybu. V případě, že spatříte tyto osoby se pohybovat po obci, neváhejte
zavolat Policii ČR. Důchodci a lidé žijící sami doma by neměli v žádném případě těmto osobám otvírat
dveře, ale jednat pouze z okna (obvykle těchto živlů je více a úkolem prvního je odlákat vaši pozornost,
aby druhá osoba mohla krást a „pročistit“ váš dům). Důležité je se neleknout a volat Policii ČR, oznámit
jim, odkud jste a v které části obce jste nechtěné návštěvníky viděli.
3

TELEFONNÍ SPOJENÍ – POLICIE ČR:
Obvodní oddělení ve Velkém Meziříčí 974 282 621
Linka Policie ČR 158

VÝŽIVA KRÁLÍKŮ
Chov králíků má u nás velkou tradici. Králičí maso je ceněno pro svůj nízký obsah tuků, kvalitní
bílkovinu a lehkou stravitelnost.
Nedostatečná výživa vede ke snížení přírůstku nejkvalitnějších partií – hřbetní, bederní a stehenní
svaloviny. Problémem v chovech králíků jsou infekční choroby, které často zlikvidují mnoho chovů. Velkou
roli v prevenci infekcí v chovech hraje výživa – ta se projeví na celkovém zdravotním stavu a odolnosti zvířete
proti nemocem.
Králík je býložravec s poměrně dlouhým trávicím traktem, dobře využívá objemné rostlinné krmivo.
Žaludek má jednoduchý, zvláštností je to, že králík není schopen zvracet (všechno přijaté krmivo musí projít
trávicím traktem). Slepé a tlusté střevo obsahuje velké množství prospěšných bakterií, které napomáhají trávení
vlákniny. Králík produkuje dva typy bobků – tuhé (denní) a měkké (noční), které požírá. V těchto měkkých
výkalech je mnoho vitamínů, které dovede zpětně využít.
Voda je základem a je potřebná, krmíme-li jakýmkoliv druhem krmení. Nedostatek vody k napájení
vede ke sníženému trávení, nechutenství, u kojících samic dokonce ke kanibalismu. V letním období napájíme
dvakrát denně (ráno, večer), v zimě stačí jedenkrát (v poledne). Jako prevence infekčních trávicích poruch je
doporučeno vodu okyselovat (ocet, Acidomid) – na pH kolem 6.
Množství dusíkatých látek by mělo být 16-17% v sušině krmiva, při výkrmu je množství vyšší (2125%).
Velice důležitá je v krmivu vláknina, ta ovlivňuje stravitelnost ostatních živin. V krmivu by měla být
obsažena min. 13%, nižší procento způsobuje zažívací poruchy. Je všeobecně doporučeno, aby měl králík
neustále k dispozici kvalitní luční seno, i když krmíte kompletní krmnou směsí (granulemi).
Velký význam mají ve výživě vitamíny a minerální látky. Jejich potřeba je specifická pro různé
reprodukční období.
V období připouštění je zvýšená potřeba vitamínu A, D, E, K. Vitamin E je obsažen v pšeničných
klíčcích, slunečnici, ale také zeleném krmení.
Po porodu začíná králice produkovat vysoce kvalitní mléko, proto je nutné kromě vitamínů přidat do
krmné dávky i minerální látky (vápník, fosfor, železo…). Pokud samici v tomto živinově náročném období
chybí vápník, může dojít k odvápnění organismu a to se projeví zastavením peristaltiky střev a v následném
úhynu samice. Tento problém nastává často v období nejvyšší laktace – ve 2-3 týdnech po porodu. Ke
klasickému krmení dodáváme v této době minerál (např. Nutrimix).
Drobnochovatelé jsou schopni vychovat max. 4-5 vrhů za rok. Složení krmiva se může během roku lišit.
Asi 2-3týdnů před naplánovaným připouštěním radikálně zvýšíme a zkvalitníme krmnou dávku, z jádra je
vhodný oves, ovesné vločky, lněné semínko, zelené listy pampelišek… (tato změna nám nabudí reprodukční
systém a usnadní zabřezávání), to platí pro samice i samce.
Po zapuštění krmíme stejně jak nebřezí zvířata, zvýšení jádra se doporučuje v posledním týdnu březosti
(nejdříve 7.týden po skoku). Po porodu podáváme vysoce kvalitní a koncentrované krmení (ječmen, ovesné
vločky, pšeničné otruby, odvar z lněného semínka), dále zelené krmení, kvalitní luční seno ad libitum
(neomezeně). Pokud v zimě zkrmujete brambory, je vhodné je povařit nebo spařit - v syrovém stavu způsobují
průjmy. Nezapomeneme na přídavek minerálních látek. Na trhu existuje i granulovaná směs přímo pro kojící
králice.
Odstav králičat provádíme v 8-10týdnech.
Intenzivní výkrm trvá kolem 3-4měsíců. Výkrm trvá kratší dobu, krmíme-li kompletní krmnou směsí
(granulemi). Ty obsahují vyvážený poměr živin, vitamínů a minerálních látek, takže není třeba nic přidávat.
Doporučuji jednou za 2 dny dodat k této směsi kvalitní seno, které doplní určité procento vlákniny.
Granule pro výkrm králíků existují ve dvou variantách – bez nebo s antikokcidikem.
Kokcidióza je strašákem téměř každého chovatele králíků. Králíci hynou nejčastěji těsně po odstavu.
V zamořených chovech je třeba onemocnění přeléčit několikrát antibiotiky, preventivně působí krmiva
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s antikokcidikem. Nikdy nekombinujeme léčebné krmivo a antibiotika! Jak na kokcidiózu ve vašem konkrétním
chovu zkonzultujte s veterinárním lékařem.
Mezi tradiční krmiva pro výkrm králíků patří: ječmen, kukuřice nebo kukuřičné šroty, slunečnice,
brambory, krmná řepa, mrkev, tvrdý chléb, dále zelené krmení, jahodové listy, zavadlé kopřivy, seno luční,
jetelové, vojtěškové. Pšenice a žito je ke krmení králíků nevhodné. Listovou zeleninu nepoužíváme často,
způsobuje nadýmání a odvádí vápník z organismu. Jako ohryz podáváme králíkům větvičky ovocných stromů,
v zimě jehličnanů (smrk, jedle).
Krmení během línání:
Línání je přirozený proces výměny srsti a probíhá v 6. týdnu, pak kolem 4. měsíce a 7. měsíce věku.
Dospělí králíci línají v předjaří a na podzim, a proto může být v tomto období snížená pohlavní aktivita a
ochota k páření. Během línání zařazujeme do krmné dávky oves a slunečnicová semena.
Napsala MVDr. Šárka Dresslerová, Lhotka 12, tel.: 728 531 052

Co se u nás dělo
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ve čtvrtek 11. května proběhla sbírka použitého ošacení. Opět do sbírky přispělo mnoho obyvatel
a sehnali jsme tak obrovské množství ošacení pro Diakonii Broumov, která je rozdá potřebným sociálně slabým
občanům. Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili sbírky, že nepoužívané oblečení dali dále k dispozici, místo
aby se vyhodilo do popelnice.

ZLATÉ KOLO VYSOČINY
Díky rekordnímu počtu 445
přihlášených závodníků a krásnému
počasí se podařilo úspěšně v sobotu
16. červan uspořádat již 11. ročník
Zlatého kola Vysočiny. Jedná se
o cyklistický silniční závod určený
pro neregistrované cyklisty a jde
pravděpodobně o největší silniční
cyklistický závod v Kraji Vysočina.
Zúčastnění se vydali na 3 různě
dlouhé trasy 50, 100 a 200 km, které
vedly převážně po okrese Žďár nad
Sázavou. Závod má už svou tradici
a renomé. Cyklisté se na něj sjíždí
z celé republiky. Letos dokonce už
podruhé přijela necelá desítka
závodníků ze Slovenska a tak se
jednalo už o mezinárodní akci.
Závodníci mohli během trasy vidět
i krásy a zajímavosti naší Vysočiny jako například hrad Pernštejn či Vírskou přehradu. O tom, jak je naše okolí
krásné ale kopcovité, může říct i celkové převýšení na jednotlivých trasách. Na trase 200 km (73 přihlášených)
nastoupali cyklisté 3849 metrů, na trase 100 km (135 přihlášených) 1611 metrů a na 50 km délce (237
přihlášených) měli celkové stoupání 495 metrů. Výsledky a fotografie můžete nalézt na webových stránkách
zlatekolo.webpark.cz, kde můžete po přihlášení do diskusního fóra nebo na email závodu poslat své postřehy,
pochvaly nebo připomínky k závodu. Uvítáme zaslání i povedených fotografií.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem pořadatelům a sponzorům za pomoc při organizaci a podpoře
našeho závodu.
PS: A jak dopadli roudští závodníci? Nejlépe skončili a ve svých kategoriích se na stupně vítězů dostali Jitka
Rousová (1. foto), která skončila na 2. místě, a Jan Kubíček (2. foto), který dojel na 3. místě. Oba jeli trasu
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dlouhou 50 km. V první desítce se ještě umístili na 5. místě Anna Antošová, na 6. místě Alena Malcová, na 7.
místě Nikola Musilová, na 6. místě Anna Bahenská, na 5. místě Alena Pyszaková st. Všechny také jely
nejkratší trať a umístnily se takto ve svých kategoriích.
Sláva vítězům, čest poraženým!

TRAKTORFEST
Horká letní neděle se dá strávit různě, většinou teplo lidi láká k vodě. Ten, kdo však zavítal v neděli
8. července na pole do Rudy u Velkého Meziříčí, rozhodně neprohloupil.
Na pátém ročníku Traktorfestu se sešlo na 3600 návštěvníků, sjelo se 66 traktorů a určitě měli všichni
o zábavu postaráno. Hlavním tématem dne byly samozřejmě traktory domácí i tovární výroby, které si
návštěvníci mohli prohlédnout, ale také je vidět v akci. Celkem 41 traktorů soutěžilo v tahání, ve zručnosti
i pomalosti. Nejatraktivnější soutěží však byl určitě polygon, při kterém málokterý „závodník“ zůstal suchý
a čistý.
Soutěže byly připraveny i pro netraktoristy a děti, o další doprovodný program se postaralo rádio
Vysočina. Přes den bylo skutečně velké horko, ale dalo se přežít díky možnosti osvěžení pod venkovními
sprchami, dostatku jídla i pití.
V této chvíli děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a všem 108 pořadatelům, bez kterých by se nám
nepodařilo celou akci uskutečnit. Těšíme se na další ročník, tak zase za rok v Rudě!
PS: OFICIÁLNÍ ZPRÁVA TRAKTORFESTU – 2200 PLATÍCÍCH DOSPĚLÝCH, ODHAD 3600 CELKEM. CELKEM
BYLO 41 SOUTĚŽÍCÍCH TRAKTORŮ + 25 NESOUTĚŽÍCÍCH TRAKTORŮ. TRAKTORY SOUTĚŽILY V 11 KATEGORIÍCH V 6
SOUTĚŽÍCH – PŘETAHOVÁNÍ, RYCHLOST, ZRUČNOST S VLEČKOU, POLYGON, NEJPOMALEJŠÍ TRAKTOR. VYPILO SE
24 VELKÝCH SUDŮ LIMONÁDY, 20 SUDŮ PIVA, 7 SUDŮ NEALKOHOLICKÉHO PIVA, SNĚDLO SE: 3 METRÁKY
BRAMBORÁKŮ A PEČENÝCH BRAMBOR, 2,6 METRÁKU KLOBÁS, 75 KG STEAKŮ A 500 KUSŮ PÁREK V ROHLÍKŮ.
DOBROVOLNÝCH POŘADATELŮ BYLO 108.
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HASIČSKÉ SOUTĚŽE A AKCE
I na jaře se hasiči činili a zúčastnili se
okrskového kola v požárním útoku, které se tentokrát
konalo v Dolních Heřmanicích. Za roudské
startovaly dvě družstva – mladší a starší jinak Ruda
A a Ruda B. Z celkových 13 mužstev se mladší
umístili na 4. místě a starší na 6. místě. Stupně vítězů
nebyly tak daleko. Škoda chyb a trestných sekund.
30. června se pak náš sbor zúčastnil a
podpořil oslavy 90. výročí založení SDH Březejc.
Roudští v nových uniformách předvedli útok
s koňskou stříkačkou a s „dvacítkou“.

Co se u nás bude konat
Datum
5. – 11. srpna

18. srpna
PÁTEK 24. SRPNA
SOBOTA 25. SRPNA

31. srpna

1. září

2. září

v průběhu září

Název akce
Pivní výcvikový tábor
• Místo konání - ve stodole za kulturním domem
• Čas konání - každý večer
Ironbaby 2011
• dětský duatlon na hřišti (jízda na kole + běh)
Výroba dožínkových kytiček a dožínkového věnce na
pouť
Zveme tímto všechny ženy, děvčata, slečny a maminky
s dětmi, aby přišli pomoci s výrobou kytiček a věnce na
pouť. V pátek začátek v 15 hodin a v sobotu začátek v 9
hodin. Po vzoru okolních obcí letos se vše stihne během
těchto dvou dnů udělat. K tomu je ale potřeba větší počet
ochotných lidí nejen ženského rodu všech věkových
kategorií. Proto prosíme všechny ochotné dobrovolníky,
aby se v tyto dny dostavili do stodoly a pomohli
s výrobou kytiček a věnce na pouť. Věříme, že
nezklamete a přijdete v hojném počtu. Nemusíte se
obávat toho, že to ještě neumíte a nebo že jste to
zapomněli. Přítomné budou slečny, které to umí a které
rádi poradí a pomůžou.
Pouťová taneční zábava s kapelou RENOVACE
• začátek ve 20 hod. na výletišti nebo v kulturním
domě podle počasí
Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí
• začátek ve 14 hodin
Pouťové posezení s country kapelou STETSON
• tanec, zpěv, opékané steaky, občerstvení
• začátek ve 20 hod. na výletišti nebo za kulturním
domem ve stodole podle počasí
Pouť sv. Jiljí v Rudě
• 9:30 hod. mše svatá – krojovaný průvod
s dožínkovými věnci a kytičkami
• 14:00 hod. – k poslechu a tanci na výletišti hraje
kapela LOS VALOS z Vladislavi
Poděkování za Traktorfest a Zlaté kolo Vysočiny pro
pořadatele
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 26. 3. 2012 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

-

-

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Miloslava Koudelu a ověřovatele zápisu pana Jaromíra Křehlíka a pana Zdeňka
Pelánka
program zasedání doplněný o bod 4 – upřesnění a doplnění Strategického rozvojového plánu Obce Ruda
dle Specifických podmínek pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České
republiky platné pro 14. kolo příjmu Žádostí – podopatření III.2.1.1 - přílohy č. 9 o bod e)
jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce na zakázku: „Pro občany naší obce“, na základě
protokolu o jednání hodnotící komise a její doporučení, jako vítěznou firmu a zhotovitele zakázky:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod JIH, stavební provoz Žďár nad Sázavou,
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 26177005
smlouvu o dílo č. JI/ZR/2012/041 s firmou COLAS CZ,a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod
JIH, stavební provoz Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:
26177005 na zakázku „Pro občany naší obce“ ve výši 5 326 344,17 Kč s DPH
upřesnění a doplnění Strategického rozvojového plán Obce Ruda dle Specifických podmínek pro
poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky platné pro 14. kolo příjmu
Žádostí – podopatření III.2.1.1 - přílohy č. 9 o bod e)

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 19. 4. 2012 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

-

-

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Miloslava Koudelu a ověřovatele zápisu pana Jaromíra Křehlíka a pana Zdeňka
Pelánka
doplnění programu zasedání o bod 6. – návrh Jaromíra Křehlíka na koupení nové sekačky na trávu
program zasedání jako celek
nabídku Úřadu práce ČR - variantu veřejné služby pro Obec Ruda a to pro 2 osoby týdně na období
květen-říjen a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce
ČR
finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Tasov ve výši 5.000,- Kč na realizaci nového topení
ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Tasově, pod který spadají a který využívají věřící z místní části
Lhotka
uzavření rámcové smlouvy o provádění pěstebních a těžebních činností se zhotovitelem Antonínem
Zedníkem, Pionýrská 1946/40, 594 01 Velké Meziříčí, na základě předloženého návrhu rámcové
smlouvy včetně příloh s ceníky pěstebními, těžebními a cenami dřeva
nákup nové sekačky na trávu do finanční částky 15.000,- Kč, která bude sloužit pro sečení obecních
pozemků pověřenými osobami

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14. 6. 2012 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Jaromíra Křehlíka a pana Víta Staňka.
doplnění programu zasedání:
- o bod 6 – Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
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-

-

II.
-

-

- o bod 7 – Rozpočtové opatření č. 1/2012
- o bod 8 – Žádost o zaplacení kapely na mši za vyhnané sedláky ve Lhotce
- o bod 9 – Návrh na koupi trampolíny
program zasedání jako celek
dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním
fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, a Obcí Ruda, Ruda 32, 594 01, na žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova – opatření: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby / Obnova
a rozvoj vesnic – záměr: Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí – název projektu:
Pro občany naší obce. Celkové výdaje projektu: 5.308.039,00 Kč, celková výše přiznané dotace z toho:
3.443.537,00 Kč
rozpočtové opatření č. 1/2012.
příspěvek na kapelu na mši za vyhnané sedláky, která se bude konat ve Lhotce 5. 7. 2012 v 10 hodin,
ve výši 1.500,- Kč
nákup trampolíny do termínu konání Traktorfestu do 8. 7., podmínky koupě - 50 % příspěvek obce
hasičům
na opravu střechy kulturního domu obeslat minimálně 3 firmy a nabídky budou podány ve 2 verzích se
zateplením a bez zateplení. Rozhodující pro výběr bude nabídnutá cena a doba záruky
bylo seznámeno:
s možností využití grantového programu Fondu Vysočiny 2012 – Rozvoj vesnice. Z důvodu
vyhovujícího stavu veřejného osvětlení a nedosáhnutí tím pádem ani na nejnižší hranici dotace, nebude
žádost podána
s průběhem žádosti Obce Ruda, kdy projekt Obce Ruda „Pro občany naší obce“ uspěl a dostal se mezi
schválené žádosti
znovu s podrobnostmi schválené smlouvy na provedení projektu: „Pro občany naší obce“ s vítěznou
firmou COLAS CZ.
se zněním Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR – např. proplacení dotace
ve více platbách ze strany SZIF, termín žádosti předložení o proplacení výdajů: 30. 1. 2014, možnost
předčasného předložení žádosti o proplacení před dohodnutým termínem bez sankcí.

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 – kontaktní údaje: obec.ruda@tiscali.cz
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz
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