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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            srpen 2014 
 

POZVÁNKA NA POU Ť SVATÉHO JILJÍ V NAŠÍ OBCI  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 31. srpna. Obec Ruda ve spolupráci s místním 
SDH jako pořadatelé celého víkendu si Vás dovolují pozvat na některou z plánovaných 
akcí.  

 
Program: 
 
Pátek 29. srpna  Pouťová taneční zábava se skupinou METAXA 

- začátek ve 20 hodin na výletišti před kulturním domem, za 
nepříznivého počasí v kulturním domě 

 
Sobota 30. srpna Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí 
 - začátek ve 14 hodin na hřišti 
 
Neděle 31. srpna Pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými věnci, kytičkami a 

pouťovými buchtami v kostele sv. Jiljí 
- začátek průvodu v 9:30 hodin u základní školy 
 
Vyhrávka na návsi  - hraje 
cimbálová muzika Kyničan z 
Moravských Knínic 
- začátek ve 14 hodin 
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ČAS BĚŽÍ NEÚPROSNĚ 
 
Letos v září proběhnou opět po 4 letech volby do zastupitelstva obce, a to 10. a 11. října 2014. V době 

vydání zpravodaje nevíme, z kolika kandidátů budete moci vybírat. Případní zájemci o kandidaturu v 
komunálních volbách tak musí podat kandidátní listinu s čestným prohlášením a peticí do 5. srpna na MÚ 
Velké Meziříčí.  
  

Z pohledu starosty opět mohu jen zopakovat, abyste volili ty, kteří ochotně přiloží ruku k dílu a nebudou 
chodit jen na zasedání zastupitelstva, jsou ochotni udělat i něco zadarmo navíc a nemají jenom ambice po 
„židli“ v zastupitelstvu. Myslím, že současné zastupitelstvo toho bylo názornou ukázkou, jak by to mělo asi 
vždy vypadat, a že je důležité, aby zastupitelstvo mělo jednotný názor, šlo příkladem ostatním a organizovalo či 
pomáhalo při organizaci obecních, resp. hasičských akcí. 
 

Na volebních lístcích můžete volit a zaškrtávat od jednoho po sedm vašich favoritů, to znamená, že 
můžete například dát hlas jen jednomu nebo dvěma kandidátům, ale můžete maximálně dát sedm hlasů, což je 
počet členů zastupitelstva Obce Ruda pro další funkční období 2014 - 2017. 

 
A teď nezbývá než bilancovat předchozí 4 roky – co se podařilo a co zatím ne.  
 
Hlavní realizované akce a získané dotace: 

• 2011: 
o Veřejné osvětlení ke hřbitovu 
o Demolice domu čp. 72 
o Stavba komunikace z návsi za Dvořiště s příčným odvodňovačem – dotace 111.000 Kč 
o Zhotovení znaku a erbu Obce Ruda 
o Rekonstrukce ZŠ Ruda – I. etapa - zřízení výdejny v ZŠ Ruda 
o Pietní akce a zřízení památníku při příležitosti 60. výročí vystěhování sedláků ze Lhotky 
o Obnova veřejného prostranství Obce Ruda – osázení svahu nad hřištěm – dotace z 

Nadace ČEZ 23.010 Kč  
• 2012: 

o Oprava a zateplení střechy kulturního domu v Rudě – dotace 107.000 Kč z Programu 
obnovy venkova 

o Příjezdová komunikace k „bytovce“ v Rudě 
o Pořízení zabezpečovacího zařízení do ZŠ Ruda 
o Vytvoření nových obecních webových stránek 

• 2013: 
o Almanach Obce Ruda a místní části Lhotka. 
o Oslava obce a sraz rodáků – dotace 35.000 Kč z Kraje Vysočina 
o Oprava fasády kulturního domu – dotace 109.000 Kč z Programu obnovy venkova. 
o Výroba vlajky a erbu Obce Ruda 
o Realizace zabezpečení kulturního domu v Rudě – dotace 25.670 Kč z Fondu Vysočiny 
o Zprůjezdnily se opět po cca 20 letech cesty k táboru a od Puštěnce ke Kyjováku 
o Projekt „Pro občany naší obce“ – dotace 3.347.759 Kč – v rámci projektu se postavilo, 

resp. pořídilo:  
� nové komunikace - za Dvořišti propojení návsi s uvedenou lokalitou a státní 

silnicí, k domu čp. 130 (k Sochorovým, k domům čp. 132 a 133 na Křeptově (k 
Michalíkovým a Kratochvílovým). 

� Vybudovaly se nové zpevněné plochy, chodníky – chodník od Dvořišť z lokality 
nových stavebních parcel k silnici, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v 
Rudě, chodník kolem výdejny vedle školy, chodník kolem zadní části kulturního 
domu, plocha pod zastávkou ve Lhotce společně se stanovištěm kontejnerů na 
tříděný odpad, parkoviště vedle základní školy a chodník ze zatravňovací dlažby 
na staré části hřbitova. 
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� Pořídil a rozmístil se mobiliář– 3 úřední desky (na návsi, u školy a ve Lhotce), 5 
ks odpadkových košů (před kult. domem, u ZŠ, na hřišti, ve Lhotce u autobusové 
zastávky, u hřbitova), 5 ks laviček (u kostela, dvě u výdejny, vedle kaple ve 
Lhotce, „na štrece“), kruhová lavička „na štrece“, 2 sety stolů s lavičkami pro 
žáky ze školy, stojan na kola (před kult. domem). 

� Herní prvek umístěný „na štrece“, který obsahuje dvě houpačky, skluzavku, 
malou horolezeckou stěnu a lanové žebříky, vytvořil malé dětské hřiště. 

� Nový kryt autobusové zastávky ve Lhotce 
� Plot kolem základní školy (výměna za starý zrezavělý) 
� Bezdrátový rozhlas v Křeptově a ve Lhotce 
� Vyměnily se stávající lampy veřejného osvětlení za úspornější sodíkové 

s regulátorem, a to celkem 18 kusů. 
� 4 nové sloupy veřejného osvětlení v lokalitě za Dvořišti 
� 2 informační tabule o Rudě a Lhotce, které stojí u školy v Rudě a vedle kaple ve 

Lhotce. 
� Parkové úpravy – osázení keři a stromy – kolem základní školy, „na štrece“, 

kolem kaple ve Lhotce, na nové části hřbitova. 
� Revitalizovalo (laicky řečeno prořezalo) se celkem 28 stromů, přičemž na základě 

posouzení odborníků byly pokáceny celkem 4 stromy včetně dvou lip u kostela 
(místo nich byly vysazeny dvě nové lípy před hasičskou zbrojnici u silnice). 

• 2014: 
o Realizace 2 zpomalovacích semaforů v obci Ruda – dotace 250.000 Kč z Fondu 

Vysočiny 
o Stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem v obci Ruda – dotace 106.000 Kč z 

Programu obnovy venkova 
o Oprava komunikace ve Lhotce od čp.10 po nájezd na příjezdovou komunikace před čp. 

14 - pravděpodobná realizace září/říjen 2014 v případě dotace z Fondu Vysočiny – 
podaná žádost o 150.000 Kč 

o Dostavba přístřešku na výletišti před kulturním domem. 
 

Tak to byly hlavní akce realizované za poslední 4 roky, které se uskutečnily i díky vám všem, 
kteří jste se např.  zapojili do hlasování priorit akcí a jehož výsledkem je zpracovaný Strategický 
rozvojový plán Obce Ruda, podle kterého hlavně současné zastupitelstvo akce plánovalo a realizovalo. 

Mimo tyto vypsané akce se dál podařilo v obci udržet určitý standart kulturních a sportovních 
akcí konaných v Rudě či ve Lhotce – kvalitativně i kvantitativně. To bychom nedokázali bez podpory 
vás všech občanů, kteří rádi připojí ruce k dílu a jsou ochotni ku prospěchu věci obětovat část svého 
volného času. 

… a zbývá si říci, i co pořád nemáme a co naši obec čeká v následujících letech. Je to například 
dokončení zatrubnění kanalizace v Rudě – a to hlavně kolem Požárového rybníčku a kolem silnice od 
Křibů k zastávce. Následuje pak tolik žádaný chodník kolem hlavní silnice. Pořád čeká na dokončení a 
terénní úpravy taky rekultivace černých skládek v Rudě a ve Lhotce. Našly by se i další akce čekající na 
realizaci, ale rozpočet je omezený a tak se vše musí dělat postupně, a proto je důležité mít zpracován 
rozvojový plán zohledující názory občanů. 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RUDA U 
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ , POZVÁNKA NA 
ÚVODNÍ JEDNÁNÍ  

 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou (dále jen „pobočka“) jako 

věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
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zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že zahájil řízení o 
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí. 

V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o 
pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace a orgány státní správy v 
předpokládaném obvodu pozemkových úprav. 

Úvodní jednání, na které Vás zveme, se uskuteční dne 10. 9. 2014 v 
16:00 hodin ve velkém sále kulturního domu v obci Ruda, okres Žďár nad Sázavou. 
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem 

pozemkových úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (pro účely volby sboru 
připadá spoluvlastníkům jen jeden hlas a sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků) a 
projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických 
jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. 
Pozn.: Tato pozvánka bude rozeslána doporučeně účastníkům řízení. 

Vyřizuje: Ing. Josef Bílek - referent 
 

INFORMACE ZE ŠKOLY  
 

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila 
a Metoděje jsme se zúčastnili 9. ročníku výtvarné soutěže. Děti měly za úkol nakreslit, jak to mohlo vypadat u 
nich doma, když je maminka přinesla domů z porodnice.  

Měli jsme velkou radost, když jsme se dozvěděli výsledek soutěže. Eliška Součková- 11. místo, Daniel 
Petrucha – 12. místo. 

Seznam oceněných účastníků výtvarné soutěže, i jejich díla, si můžete prohlédnout na stránkách: 
WWW.VELEHRAD.EU 
 

JIŽ POTŘETÍ JSME VYHRÁLI 1. MÍSTO!!!!!!!  
 
I přes velkou konkurenci se nám 

podařilo obhájit prvenství ve sběru 
papíru i plastových víček. Nasbírali 
jsme 10700 kg papíru a 332 kg víček. 
Dokázali jsme porazit školy s počtem 
dětí 500!! Snahu žáků a jejich rodičů 
oceňujeme. Jsme za to velmi rádi. 
Nejlepší žáci byli oceněni poukázkou 
do hračkářství- papírnictví. Za výhru 
jsme koupili dětem do školní družiny 
nové hry a dokoupili nové školní šatny.  

V dalším školním roce nás 
můžete opět podpořit naší školu. 
Sbírejte plastová víčka- jakákoliv. I 
malé množství nám pomůže. Váš sběr 
papíru a plastových víček můžete 
kdykoliv přinést do školy od 7.00 hod. 
nebo po tel. domluvě kdykoliv. 

Foto: Slavnostní předání ceny za 1. místo ve sběru papíru a 
plastových víček ve školním roce 2013/2014. 

 
Zahájení výuky 4. ročníku  
 
Od 1. září 2014 bude po mnoha letech znovu zahájena na naší malotřídní škole výuka pro žáky 4. 

ročníku. Některé předměty budou vyučovány společně – jedná se především o „výchovy“, na většinu výuky 
hlavních předmětů budou děti rozděleny do dvou tříd. Snažíme se o maximální efektivnost vyučování, což se 
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nám zpětně vrací výbornými výsledky našich žáků na školách, kam přechází do dalších ročníků. Uvědomujeme 
si, že náročnost dnešní doby a požadavky samotné společnosti na občany si vynucují od rodičů zamyšlení nad 
formou a průběhem vzdělávání dětí, proto se snažíme dávat dětem výborný start do života nejen v rámci 
naučení základního vzdělávacího školního trivia – čtení, psaní, počítání, ale i celkového výchovně vzdělávacího 
procesu. Vyučování ve skupinách s malým počtem žáků umožňuje individuální přístup k dětem a více času na 
jejich mnohostranné schopnosti v jejich práci ve výuce. Náš hlavní cíl je, aby děti chodily do školy rády a i ti 
žáci, kteří zažívají neúspěch, našly něco, co jim ve škole jde a na školu jednou hezky vzpomínaly ☺. 

Ve školním roce 2014/2015 se bude na ZŠ Ruda vyučovat 20 dětí. Za naše zaměstnance přeji rodičům a 
nejen dětem naší školy krásný a úspěšný nový školní rok a hlavně prvňáčkům ten nejlepší nástup do další 
důležité etapy jejich života. 

Mgr. Eva Bednářová, Mgr. Jana Součková 
 

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASI ČŮ 
 

Již od února trénují mladí hasiči překážkový běh na 60 m. V 
zimě v kulturním domě, a protože bylo brzy jaro, tak jsme začali 
běhat dvakrát týdně na hřišti. Naše hřiště je travnaté a do kopečka, 
což není přímo ideální pro tento sport. Na závodech se běžně běhá 
na tartanu, což je podstatně rychlejší.  

Prvního závodu se zúčastnil Dominik Mašek ve Velkém 
Meziříčí v okresním kole hry Plamen, kde skončil na 1. místě a 
postoupil do krajského kola, které se konalo v Petrovicích u Třebíče. 
Zde obsadil 3. místo. 

Na dalších závodech jsme byli 1. června v Počátkách, kde 
bylo krajské kolo v běhu na 60 m překážek. Dominik Mašek 
vybojoval 2.místo, Kateřina Mašková 1. místo, Jitka Rousová 9. 
místo a malinká Marika Mašková 12. místo. Zde se soutěže 
zúčastnilo celkem 82 dětí, takže naše umístění bylo přímo skvělé.  

V neděli 26 července jsme se zúčastnili běhu na 60 m 
překážek v Brně-Líšni, kterou pořádal SDH Starý Lískovec. I zde 
byla veliká konkurence, protože je to volná soutěž, a tak jsme se zde 
potkali se závodníky z Českých Budějovic, Ústí nad Orlicí, Ostravy 
a taky s účastníky mistrovství světa, které se konalo v minulém 
týdnu ve Svitavách. Ale ani mezi nimi jsme se neztratili, běžel s 
nimi pouze Dominik Mašek a ten skvělým výkonem obsadil 4. místo ze 41 závodících. Kateřina Mašková si 
doběhla pro 1. místo a to s velikým náskokem více jak 3 sekundy. Marika Mašková mezi 6-8 letými skončila 
třetí. Jitka Rousová skončila na 17. místě, běžela jako nejmladší mezi staršími. Prostě skvělé výsledky. Když se 
poctivě trénuje, tak to je poznat na výsledcích. 

Už se těšíme na další závody. 
 

…a co se u nás teď dělá a bude dělat 
 
 V současné době probíhá v Rudě stavba víceúčelového hřiště, při zemních pracích se narazilo na spodní 
vodu a jílovou hlínu, která se musela vybagrovat, aby se dal podklad pořádně zhutnit. Hřiště bude dokončeno 
do 31. srpna a tak se může těšit veřejnost, ale i žáci místní školy, že si pořádně zasportují a zahrají např. tenis, 
volejbal, basketbal, házenou, či florbal nebo malou kopanou ještě letos na podzim! 

Dále bude do poutě dokončen přístřešek na výletišti a tak se již muzikantům nebude muset stavět altán. 
 Občany ze Lhotky potěší, že se konečně po x – letech začne letos na podzim stavět protihluková stěna u 
dálnice v délce 240 metrů. Toto jsou informace od prováděcí firmy OHL ŽS.  

A dále v případě úspěšnosti se na podzim bude realizovat oprava  komunikace ve Lhotce od domu paní 
Chytilové až po křižovatku před Studenovými. Současná cesta má už výtluky, resp. chybí krajnice.  
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Co se u nás dělo 
 
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ  
 
 Jako každoročně se i letos 3. dubna uskutečnila sbírka použitého ošacení. Občané nezklamali a akci 
podpořili tím, že potřebným donesli 17 pytlů ošacení.  Děkujeme tímto všem dárcům, kteří se zúčastnili sbírky. 
Písemné poděkování přišlo i od Diakonie Broumov, pro kterou byla sbírka uskutečněna. 
 

ZLATÉ KOLO VYSOČINY  
V sobotu 14. června 2014 se konal XIII. 

ročník cyklistického závodu Zlaté kolo Vysočiny. 
Celkem odstartovalo 375 cyklistů. Start na 200 km, 
kterého se zúčastnilo 44 závodníků, odstartoval v 
sedm hodin ráno. Počasí pohrozilo zataženou 
oblohou, která se umoudřila a po celý den bylo 
"cyklisticky". Závodníci na 100 km odstartovali v 
10 hodin v počtu 107 a na 50 km v 10:30 hodin v 
počtu 224 závodníků. Před startem zahrál Taneční 
orchestr při ZUŠ Velké Meziříčí a pro závodníky i 
fandy cyklistiky vytvořil příjemnou atmosféru. 
Výsledkové listiny všech kategorií budou k 
dispozici na internetové adrese: 
http://zlatekolo.webpark.cz.  

Tento závod se koná proto, aby si cyklisté 
prověřili svoje schopností, sílu a možnosti.  

Po ukončení závodu bylo vyhlášení výsledků, předání diplomů a medailí. Nechyběl ani guláš, steaky a 
klobásky. Nejmladšímu závodníkovi bylo 6 let (viz foto – Nela Bednářová) a nejstaršímu 71 let. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří akci finančně podpořili nebo jinak obohatili. Také patří poděkování všem 
dobrovolníkům, bez kterých by se závod konat ani nemohl. 
 

TRAKTORFEST  
 

V neděli 6. července se v Rudě opět sešli všichni příznivci 
zemědělské techniky na šestém ročníku Traktorfestu. Přestože se rozhodlo až 
v druhé půlce května, že se letos tato velkolepá akce bude konat, mohli jsme 
na Rudě přivítat téměř 2200 platících diváků. Děti do 15 let měly vstup 
zdarma, stejně tak i čtyřicítka soutěžících traktoristů.  

Na pořádání se podílelo 130 pořadatelů. Soutěžilo se v rychlosti i 
pomalosti, zručnosti a tahání. Připraveny byly i soutěže pro děti a diváky, 
kteří měli možnost vyzkoušet i jízdu na čtyřkolkách. Pro děti byly 
k dispozici trampolíny i skákací hrad. 

Občerstvení bylo zajištěno opět „z vlastních zdrojů“ – prodalo se více 
než 600 bramboráků, téměř 350 klobás, přes 620 párků v rohlíku, více než 
130 porcí guláše, skoro 500 steaků. Vypilo se 25 beček piva (v nabídce bylo 
alko i nealko) a přes 25 beček točené limonády. 

Dle prvních ohlasů se i letošní ročník setkal s velkým úspěchem a 
naštěstí se obešel bez nešťastných incidentů. Díky patří všem pořadatelům a 
pomocníkům – dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné tuto úspěšnou 
akci uspořádat. Věříme ve vaši přízeň a těšíme se na další ročník… 
 
 
 
 



 7  

Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 
Pátek 15. a sobota 16. srpna Výroba dožínkových kytiček a dožínkového věnce 

• Ve velkém sále kulturního domu v Rudě 
• Začátek v pátek v 16 hodin a v sobotu od 15 hodin 

(případně čas bude upřesněn hlášením) 
Sobota 23. srpna Poděkování pořadatelům za pomoc při organizaci 

Traktorfestu a Zlatého kola Vysočiny 
• Začátek ve 20 hodin 
• Za pěkného počasí na výletišti, za deště ve stodole 

a za kulturním domem 
• K poslechu a tanci budou hrát muzikanti 

z Ořechova (Libor Musil a spol.) 
2. polovina srpna Brigáda na výrobu dožínkových kytiček a věnce 

• Opět to bude pátek odpoledne a sobota 
Pátek 29. srpna Pouťová taneční zábava se skupinou METAXA 

• začátek ve 20 hodin na výletišti před kulturním 
domem, za nepříznivého počasí v kulturním domě 

Neděle 31. srpna Pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými věnci, 
kyti čkami a pouťovými buchtami v kostele sv. Jiljí 

• začátek průvodu v 9:30 hodin u základní školy 
Neděle 31. srpna Vyhrávka na návsi  - hraje cimbálová muzika Kyni čan 

• začátek ve 14 hodin 
Neděle 7. září Ironbaby 2014 

• Dětský duatlon – jízda na kole + běh 
• Tombola 
• Začátek přihlašování v 13 hodin, začátek závodu ve 

14 hodin 
Listopad 2013  Večer rozsvícených dýní 

Pátek 28. listopadu ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 
• začátek v 18:00 hodin před kulturním domem 
• kulturní pásmo žáků místní ZŠ 
• mohou zde vystoupit s písničkami či 
básničkami jiné děti – dobrovolníci či dospělí 

  
 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
Výpis usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 24.4.2014 v 19.00 hodin v Kulturním domě 
v Rudě 
 
Zastupitelstvo Obce Ruda 
 

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

Křehlíka, 
- doplnění programu zasedání: 

• bod 9. - zrušení nájemní smlouvy č. 79N11/51, jejímž pronajímatelem se stala Obec Ruda díky 
získání vlastnictví pozemku p.č. 833/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 

• bod 10. - zrušení Zprostředkovatelské smlouvy mezi Obcí Ruda a Ing. Michaelou Sommerovou – 
Reality D1 & Finance 
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- program zasedání jako celek, 

- prodej pozemku p.č. 873/29 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Výměra pozemku činí 839 m2, cena za 
m2 490,- Kč. Celková prodejní cena 411 110,- Kč. Kupujícími jsou A. Ch. a A. Ch., z Jestřabí  

- prodej části pozemku p.č. 1252 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí o výměře 49m2. Prodejní cena činí 
20,- Kč za m2 a veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Kupujícím je M. H., ze Lhotky 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030011773/001 se společností E.ON s.ro. 
České Budějovice. 

- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420001251 se společností EKO-
KOM, a.s 

- zrušení nájemní smlouvy č. 79N11/51 mezi Obcí Ruda a manžely T. Š. a Ing, M. Š., jejímž 
pronajímatelem se stala Obec Ruda díky získání vlastnictví pozemku p.č. 833/1 v k.ú. Ruda u Velkého 
Meziříčí. Pronájem se ruší z důvodu plánované výstavby víceúčelového hřiště. 

- zrušení Zprostředkovatelské smlouvy mezi Obcí Ruda a Ing. Michaelou Sommerovou – Reality D1 & 
Finance. Smlouva se ruší z důvodu neúspěšnosti prodeje pozemků a odrazování dalších zájemců a 
stavební pozemky. 
 

• projednalo: 
 
- žádost V. R. a R. R. o odkup části pozemku p.č. 833/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. ZO souhlasí a 
čeká na předložení geometrického plánu, poté schválí zveřejnění záměru prodeje. 

 
• bylo seznámeno: 
 
- se studií pro Přístupovou optickou síť v obci Ruda. Obec Ruda bude jednat dále s firmou ITSELF, Brno 

o navrhovaných variantách. Obec je pro přiblížení k obci a zachování možnosti připojení se na opt. síť 
v budoucnosti. 

 
Výpis usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 29.5.2014 v 19.00 hodin v Kulturním domě 
v Rudě 
 
Zastupitelstvo Obce Ruda 
 

• schválilo: 
 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu pana Miloslava Koudelu a pana Jaromíra 
Křehlíka, 

- program zasedání jako celek, 
- účetní závěrku Základní škole Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58, k 31.12.2013 takto: 

a) schválilo účetní závěrku Vaší organizace ke dni 31.12.2013 s výsledkem hospodaření:Základní škola 
Ruda, přísp. org., Ruda 58 – zlepšený hospodářský výsledek  : 40 217,53 Kč. 

b) schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Vaší organizace za rok 2013 ve výši 
40 217,53 Kč takto:    

    - do fondu odměn                          0,- Kč  
    - do  fondu rezervního                  40 217,53 Kč 

  c) schválilo účetní uzávěrku ZŠ Ruda za rok 2013 
 
Výpis usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 12.6.2014 v 19.00 hodin v Kulturním domě 
v Rudě 
 
Zastupitelstvo Obce Ruda 
 

• schválilo: 
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- zapisovatelem zasedání pana Jana Žáka a ověřovateli zápisu pana Jaromíra Březny a pana Jaromíra 
Křehlíka 

- program zasedání jako celek 
- jako dodavatele stavební zakázky „Víceúčelové hřiště – I. Etapa“ firmu JM Demicarr s.r.o.,Bučovická 

180, Slavkov u Brna, 684 01. Vítězná cenová nabídka byla ve výši 1.656.624,00 Kč. 
 
Výpis usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 26.6.2014 v 19.00 hodin v Kulturním domě 
v Rudě 
 
Zastupitelstvo Obce Ruda 
 

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

Křehlíka, 
- program zasedání jako celek, 
- žádost ZŠ Ruda, příspěvková organizace, o souhlas se zařazením 4. ročníku na ZŠ Ruda. ZO souhlasí se 

zařazením 4. ročníku na škole od školního roku 2014/2015 
- darovací smlouvu s Krajem Vysočina na podporu vzdělávacích činností základních škol a školských 

služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích v hodnotě 3230,-Kč 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ruda za rok 2013 a závěrečný účet Obce Ruda za rok 
2013 s výhradou. Náprava bude sjednána při inventarizaci za rok 2014. Odpovědné osoby předseda 
inventarizační komise a účetní obce 

- účetní závěrku Obce Ruda za rok 2013 bez výhrad 
 

• projednalo: 
 
- žádost manželů M. a T. Š. o odkoupení části parcely p.č. 833/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. ZO 

souhlasí a čeká na předložení geometrického plánu, poté schválí zveřejnění záměru prodeje. 
 
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.  
 

OKÉNKO VETERINÁ ŘE - KOUPÁNÍ PSŮ V LETNÍM OBDOBÍ  
 

V horkých letních dnech spousta lidí zamíří se svým psíkem k vodě, aby se společně vykoupali a 
ochladili. Chtěla bych Vám sdělit pár rad a postřehů, kdy je možné povolit  vstup do vody a na co dát pozor, 
abyste si Vy i Váš pejsek nezpůsobili zdravotní problémy. 

Co se týká potoků a řek, záleží do jakého vodního toku si troufneme psa pustit. Jsou případy, kdy se pes 
plaváním v silném proudu unaví, vyčerpá a nedokáže se dostat ke břehu. Zvíře nikdy nepouštíme do vody po 
příjmu krmiva. Většina krve se totiž po nakrmení soustředí v trávicím traktu a pak chybí ve svalech, které jsou 
potřeba  k  výkonu plavání. Oslabeným zvířatům a štěňatům do proudu řeky vstup nedovolujeme.  

V abnormálně horkých dnech není vhodné přehřáté zvíře pouštět do extrémně studené vody, mohlo by 
dojít k prudkému ochlazení a ke kolapsu oběhové soustavy. Tělo zvířete ochlazujeme postupně, nejdříve 
končetiny, pak zbytek těla. Nikdy psa do vody neházíme! Je dobré na vodu navykat již od útlého věku, pes by 
měl jít do vody s radostí, ideální je ho namotivovat klacíkem, aportem nebo hrou s jiným kamarádem, který má 
vodu rád. 

Stojaté vody u nás (rybníky, tůňky) lze také využít k plavání pejsků, ale je třeba sledovat kvalitu vody. 
Hrozbou pro lidi i koupající se zvířata jsou sinice, které jsou nebezpečné ze dvou důvodů. Za prvé mohou 
způsobit alergie – u psů se projevují zarudnutím kůže, vyrážkou, extrémním svěděním, záněty spojivek, za 
druhé produkují toxiny, které při pozření způsobují záněty žaludku, střev a následně průjmy, u malých psů byli 
zaznamenány i úhyny. Jak tedy poznat jestli je v daném rybníce velké množství sinic? Jednoduchý test na 
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odlišení sinic od řas ve vodě provedeme tak, že do láhve s úzkým hrdlem nalijeme vodu z rybníka a necháme 
půl hodiny na světle stát, pokud se nahoře objeví zelený kroužek (krupička, jehličky), je ve vodě velké 
množství sinic a nedoporučuje se v takovéto vodě koupat. Pokud je zelený zákal u dna láhve, jsou ve vodě 
namnoženy řasy, které zdraví neškodí. Po koupání v rybníce není dobré jak sebe, tak psa utírat ručníkem – 
vtíráme případné alergeny do kůže a zvyšujeme pravděpodobnost vzniku alergické reakce. Nejlépe je sebe i psa 
doma opláchnout v čisté vodě. Březí feny bych ve stojaté „zelené“vodě koupat nedoporučovala, stejně tak 
fenky háravé. Při hárání je krček děložní mírně otevřený a mohlo by dojít k infekci dělohy.  
Voda nezpůsobuje jen nebezpečí, při určitých pravidlech jsou vodní radovánky (plavání, aport do vody) s naším 
čtyřnohým kamarádem zábavou a pro nás aktivním odpočinkem. 

Napsala: MVDr. Šárka Dresslerová 
 

LETNÍ RECEPTY  
 
Léto bývá obdobím grilovaček. Známe to všichni – lednice plná naloženého masa, ale gril rozpálíme až 

v podvečer. Co si ale dát k obědu… Přinášíme pár osvědčených lehkých letních receptů se zeleninou. Pánové, 
neděste se, nemusíte to jíst každý den, a když ochutnáte, rozhodně neprohloupíte. A tu flákotu si dáte večer u 
grilu s vychlazeným pivečkem nebo vínečkem. Následující recepty jsou také inspirací, jak lze připravit cuketu 
jinak než smaženou. Mimochodem, věděli jste, že cuketa má minimální obsah kalorií a vysoký obsah minerálů?  
„P říznivě působí na srdce, ledviny, trávicí ústrojí, pomáhá při léčbě cukrovky, revmatismu a dny. Má i 
protirakovinné účinky. A lze ji nápaditě upravit. Zvláště slupky cuket obsahují karoteny a hořčík, jejichž 
přítomnost přispívá ke správné funkci buněčných jader a činnosti buněk. Cuketa se navíc jako nízkoenergetická 
zelenina výborně uplatňuje při zeštíhlujících dietách. Její zařazení do jídelníčku zvyšuje peristaltiku střev, proto 
pomáhá při tzv. střevní ochablosti i při zácpě, prospívá rovněž sliznicím střev.“ www.ireceptar.cz; 7.7.2014 
CUKETOVÁ POLÉVKA  
Na másle osmažíme cibulku, přidáme plátky česneku, kostky cukety, hrášku (mraženého nebo sterilovaného), 
kostky brambor. Zalijeme vodou nebo vývarem a povaříme. Když je zelenina měkká, rozmixujeme ponorným 
mixérem, okořeníme (libeček, majoránka, tymián nebo směs koření čubrica apod.), přidáme hrášek a kukuřici 
(sterilované nebo mražené), lze přidat tavený sýr a dle potřeby naředit vodou/vývarem nebo mlékem. 
OMÁČKA NA TĚSTOVINY 
Na olivovém oleji osmahneme cibuli, plátky česneku a maso z konzervy (nebo:mleté maso, nebo šunku, nebo 
párek), pokrájená loupaná rajčata, papriku na kostky a cuketu na kostky. Můžeme přidat rajčatový protlak nebo 
rajčatovou šťávu. Osolíme, opepříme, přidáme bylinky - oregano, bazalka. Můžeme zjemnit smetanou. Horkou 
omáčkou polejeme těstoviny, posypeme parmezánem. 
CUKETOVÝ NÁKYP 
0,5 kg cukety nastrouháme nahrubo, přidáme 100 g nastrouhaného sýra (dle libosti, lze dát i nivu), 150 – 200 g 
měkkého salámu, 2-3 vejce, 3 lžíce oleje (olivového), 1 cibule nakrájená najemno, 3 utřené stroužky česneku, 5 
lžic hladké mouky smíchané s 1 práškem do pečiva, koření (na mletá masa nebo čubrica, záleží na tom, co máte 
po ruce a rádi), sůl. Vše smícháme a osolíme, okořeníme. Směs vylejeme do vymazaného a strouhankou 
vysypaného pekáče a pečeme v troubě cca 30 – 40 minut při 150 – 200 °C. Před konzumací necháme 
vychladnout. 
GRATINOVANÁ ZELENINA 
Nakrájíme si zeleninu na kousky (brokolice, květák, mrkev, cuketa, brambory – případně jiné či další druhy, lze 
přidat i žampiony) a povaříme ve vodě 5 minut. Okapanou povařenou zeleninu dáme do pekáčku vymazaného 
olivovým olejem. Nakrájíme si šunku (uzené maso, jiný salám, klobás, párek nebo slaninu – co máme po ruce) 
na proužky (pokud používáte slaninu nebo uzené, je vhodné ho předtím opéct) – přidáme k zelenině. 
Nastrouháme sýr nahrubo (není špatné použít sýr s modrou plísní, ale pozor se solením, sýr je sám o sobě již 
dost slaný) a rovněž přidáme k zelenině. Opatrně směs v pekáčku zamícháme a zalejeme vejcem rozmíchaným 
ve smetaně nebo mléce (1 vejce a 125 ml smetany stačí na 1 kg zeleniny) – nezapomeneme osolit, opepřit, 
okořenit – paprikou nebo bylinkami. Dáme do trouby vyhřáté na 220°C a zapékáme 20 minut, poté posypeme 
celou směs ještě strouhaným sýrem (eidam, gouda) a necháme zapéct cca 5 minut. 
 
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 


