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JAKÉ BYLY PRVNÍ OSLAVY OBCE A SRAZ RODÁKŮ
Uplynuly 2 měsíce od konce tak dlouho plánovaných oslav obce a srazu rodáků a můžeme bilancovat a
hodnotit naší akci. Můžeme odhadovat, že celých oslav se zúčastnilo přibližně 400 občanů, hostů a rodáků naší
obce. Na základě ohlasů se akce podařila a nezbývá než věřit, že nebudeme muset čekat mnoho roků, než se
podobné oslavy či sraz rodáků uskuteční znova.
Připomeňme si ještě jednou celou akci: Zahájení proběhlo již v 9 hodin kladením kytice a věnce
k pomníku padlým v 1. světové válce a na hlavnímu kříži ve staré části hřbitova. Poté následovala mše
s žehnáním obecního praporu a znaku, průvod obcí na náves, kde byl připraven kulturní program a křest
prvního almanachu o obci Ruda. Ten si mohl zakoupit každý společně s upomínkovou keramikou
zdobenou hlavními symboly naší obce. Zavzpomínat si na dávné časy jsme mohli na výstavě historických
fotografií, které nám zapůjčili občané i rodáci obce. Dětem se pak věnovala skupina historického šermu
„Vyděděnci z Jihlavy“. Po celý den nás provázela hudba – v kostele zahrála Březejčanka a na návsi pak Galáni
z Přibyslavic a Vysočinka z Humpolce. Díky krásnému počasí a vystrojené návsi jsme tak mohli prožít den, na
který budeme dlouho vzpomínat. Někteří z nás se setkali po mnoha letech se svými známými - rodáky, kteří
byli vděční za pozvání, a neváhali k nám přijet z daleka i z blízkého okolí.
Nesmíme zapomenout poděkovat těm, díky kterým se taková akce mohla uspořádat, mnoha občanům,
kteří se zapojili do úklidu kostela a kolem něj, připravili květinovou výzdobu v kostele i na návsi, jezdili do
Velkého Meziříčí připravit bramborový salát s řízky, pomohli při roznášení obědů, při obsluze hostů, připravili
výstavu fotografií a tak dále. Děkujeme i za vystoupení žákům a paním učitelkám z místní školy, Bojanovským
heligonkářům panu Jaroslavovi Drápelovi (rodákovi z Rudy) a panu Karlovi Havlíkovi z Dolních Bojanovic,
hasičům za spolupráci při pořádání, panu faráři za odsloužení mše a všem muzikantům, kteří celý den hráli.
Jak už jsme zmínili, tak se při příležitosti oslav vydala kniha o historii Rudy. Tato 278 stránková
publikace je k prodeji pro případné další zájemce za 270,- Kč vždy o úředních hodinách na obecním úřadě
anebo ji lze zakoupit i v místních hostincích či obchodě. Prozatím jsme prodali zhruba 210 almanachů.
Z celé akce byly pořízeny fotografie a video, které případní zájemci mohou získat. Informace o získání
dostanete na obecním úřadě. Na DVD jsou pak připraveny i snímky z výstavy historických fotografií.
Obrazový průvodce oslavami obce a srazu rodáků:
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Sponzorský vzkaz – PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA.

PROJEKT „PRO OBČANY NAŠÍ OBCE“
Ve čtvrtek 8. srpna proběhla úspěšně závěrečná kontrola provedení projektu „Pro občany naší obce“.
Celkové náklady projektu byly 5.355.193,00 Kč a z té dotace ve výši 3.347.759,00 Kč, kterou obdrží naše obec
na účet do 3 měsíců. Je to nejvyšší získaná dotace v historii obce.
Zopakujme si, co za danou částku se postavilo nebo pořídilo:
1) Vybudovaly se nové komunikace – za Dvořišti jako spojnici 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).
2) Vybudovaly se nové zpevněné plochy, chodníky – chodník ze 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.
3) Pořídil se mobiliář a rozmístil – 3 úřední desky (na návsi, u školy a ve Lhotce), 5 ks odpadkových košů
(před kult. domem, u ZŠ, na hřišti, ve Lhotce u autobus. Zastávky, u hřbitova), 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).
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4) Herní prvek umístěný na Štrece, který obsahuje dvě houpačky, skluzavku, malou horolezeckou stěnu a
lanové žebříky. Na Štrece díky tomu vzniklo malé dětské hřiště.
5) Nový kryt autobusové zastávky ve Lhotce.
6) Plot kolem základní školy (vyměnil se za starý zrezavělý).
7) Bezdrátový rozhlas, který umožňuje oznamovat informace i občanům v Křeptově a ve Lhotce.
8) Vyměnily se stávající lampy veřejného osvětlení za úspornější sodíkové s regulátorem a to celkem 18
kusů.
9) 4 nové sloupy veřejného osvětlení v lokalitě za Dvořišti.
10) 2 informační tabule o Rudě a Lhotce, které stojí u školy v Rudě a vedle kaple ve Lhotce.
11) Parkové úpravy – osázení keři a stromy – kolem základní školy, na Štrece, kolem kaple ve Lhotce, na
nové části hřbitova.
12) Revitalizovalo (laicky řečeno prořezalo) se celkem 28 stromů, kdy na základě posouzení odborníků se
pokácely celkem 4 stromy včetně dvou lip u kostela (místo nich byly vysazeny dvě nové lípy před
hasičskou zbrojnici u silnice).

ÚSPĚŠNÉ ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH DOTACÍ PRO NAŠI OBCE
Ve druhém čtvrtletí jsme podali další dvě žádosti z Fondu Vysočiny o dotace a obě byly úspěšné.
Díky dotacím tedy můžeme zrealizovat zabezpečení kulturního domu bezpečnostními prvky a pak
pořídit a zprovoznit dva zpomalovací semafory, které budou umístěny na vjezdech do obce a budou hlídat
dodržování rychlosti vozidel při vjezdech do obce.
První akce se provede do konce roku. Termín pro dokončení instalace a zprovoznění zpomalovacích
semaforů je 30. duben 2014.

NAŘÍZENÍ Č. 1/2013, KTERÝM SE STANOVUJE ZÁKAZ PODOMNÍHO
PRODEJE
Zastupitelstvo Obce Ruda se na svém zasedání dne 22. 8. 2013 usneslo vydat na základě zmocnění dle § 18
odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Základní pojmy
Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno,
prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.
Čl. 2
Podomní prodej
Podomní prodej je na území obce Ruda i v jeho částech Křeptov a Lhotka zakázán.
Čl. 3
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obec Ruda prostřednictvím pověřených zaměstnanců, eventuelně
zastupitelů.
Čl. 4
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti
povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu1 uložena pokuta až do
výše 200.000 Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního
předpisu2 uložena pokuta do výše 30.000 Kč.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23.8.2013.

___________________________
1
2

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
V tomto školním roce jsme opět vyhráli 1. místo ve sběru papíru a
dokonce i 1. místo ve sběru víček. Této soutěže se zúčastnilo 38 základních škol.
Naše škola byla nejlepší! Nasbírali jsme 10 030 kg papíru a 372 kg víček. Všem,
kteří jste nám pomohli sbírat velmi děkujeme. Vyhráli jsme 9000 Kč.
Samozřejmě, že se děti těšily hlavně na výhru. Každý dostal tričko a
poukázku do obchodu hraček a papírnictví.
Částka poukázky se odvíjela od pořadí
nasbíraných kilogramů každým zúčastněným
žákem. Do školy jsme za peníze získané ze
sběru zakoupili barevné papíry a barvy, které
využijeme ve školní družině ve výtvarném
kroužku - Šikula. Největší díl z výhry byl
použit na koupi nových dětských šatních boxů.
Takže děti čeká na začátek školy překvapení.
Protože jsme velmi spokojeni s aktivitou,
kterou ukazují nejen děti, ale především
rodiče, budeme ve sběru pokračovat i v tomto
školním roce. Prosíme, můžete se zapojit i vy.
První sběr plánujeme koncem září. Za vaši
spolupráci jsme nesmírně vděčni a vážíme si ji a i zde platí i někdy málo je ve skutečnosti hodně.
V pátek 21.6.2013 u příležitosti 650 let výročí obce proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro
veřejnost. Školu navštívilo 148 malých i velkých občanů, kteří měli příležitost zavzpomínat na staré časy
strávené na naší škole, nebo vůbec poprvé nahlédnout do prostor této budovy. Hned u příchodu se mohli
občerstvit ve školním baru. Míchali se zde nápoje typické pro školu: „Čeština, Matika.“ Ve třídě v přízemí
probíhala prezentace fotek na interaktivní tabuli. Na minulost se vzpomínalo převážně ve třídě v prvním patře.
Zde se uskutečnila výstava školních
historických pomůcek, fotek a nechyběly ani
učebnice „osahané“ i několika generacemi. Na
závěr návštěvy bylo nachystané občerstvení
v nové jídelně, kde s námi i dalšími příchozími
návštěvníky zavzpomínaly bývalé paní
učitelky naší školy paní Marie Požárová a paní
Marie Prudíková (druhá fotografie tohoto
článku). Byla úsměvná i dojemná některá
setkání paní učitelek s jejich bývalými žáky.
Celou dobu byl přítomen rovněž pan starosta
Ing. Karel Dvořák, který rovněž jako i
současní zaměstnanci školy je absolventem
naší školy, což můžeme brát jako další
specifikum školy.
Mgr. Eva Bednářová, Mgr. Jana Součková
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NĚCO Z ČINNOSTI HASIČŮ
Již v měsíci březnu jsem znovu začal cvičit mladé hasiče s tím, že se zúčastníme celostátní hry
"PLAMEN". Jelikož zájem nebyl velký, tak jsem se rozhodl o výcvik jednotlivců v běhu na 60 m překážek. Ti,
co chodí cvičit, se velice snaží.
Do této doby jsme se zúčastnili dvou soutěží. První byla 1. června v Počátkách na Pelhřimovsku.
Jednalo se o krajské kolo v běhu na 60 m s překážkami. V mladší kategorii skončila na 3. místě Katka
Mašková, na 6. místě Jitka Rousová z 15 závodnic. Ve starší kategorii Nikolka Musilová doběhla na 11. místě
ze 17 dívek a Dominik Mašek na 12. místě ze 30 startujících. Na první závody prostě skvělé.
Druhé závody se konaly 27. července v Brně-Líšni za úmorného vedra. A opět jsme se v davu neztratili.
Jitka Rousová obsadila nádherné 4. místo a Katka Mašková 6. místo z 16 závodnic. Ve starších žácích skončil
Lukáš Horký 10. a Dominik Mašek 12. z 24 soutěžících. Této soutěže se zúčastnili i národní reprezentanti.
Většina těchto soutěžících má možnost trénovat denně na tartanové dráze a na originálních překážkách. My
běháme na travnatém hřišti, které je do kopečka a na bariéru jezdíme do Lhotek.
Letošní sezona ještě nekončí. 7. září jedeme závodit na Chrudimskou ligu do Zderazu u Skutče. A snad
se ještě něco najde.
Trénujeme většinou v pátek v 18 hodin na hřišti. Kdo z dětí by měl zájem, může za námi přijít.
Jaromír Křehlík - vedoucí mladých hasičů

Co se u nás dělo
ZLATÉ KOLO VYSOČINY
Letošního už dvanáctého ročníku se
účastnilo celkem 372 závodníků různého věku.
Závod bychom mohli označit za mezinárodní
díky účasti jednoho anglického cyklisty na trati
50 km. Pro závodníky byly připraveny jako
obvykle tři trasy – 50, 100 a 200 km. Oproti
minulým ročníkům byla jedna větší změna, čas
byl měřen pomocí čipů. Dodaná technologie
ale nebyla dokonalá, a tak bylo mnoho
reklamací výsledků, které se musely neustále
opravovat. To byla jediná komplikace na jinak
jako obvykle dokonale zorganizovaném
závodě, kterému opět přálo krásné slunečné
počasí. Oproti předchozím ročníkům závodníci
letos často padali a tak nebyla nouze o odřené
lokty a kolena. Nezbývá než se těšit na další
rok, kdy se sejdeme na již 13. ročníku našeho
závodu.
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Co se u nás bude konat
Datum
Pátek 30. srpna – neděle 1. září

Název akce
Pouť sv. Jiljí
• Pátek 30.8. – taneční zábava se
skupinami Renovace a Beat Band
• Sobota 31.8. – od 14 hodin fotbalové
utkání Svobodní – Ženatí, od 20 hodin
posezení se skupinou MIX – BAND
• Neděle 1.9. – od 9:30 – mše svatá, od 14
do 19 hodin vyhrávka na návsi –
dechová kapela GALÁNI
Dětský duatlon Ironbaby
Poděkování pořadatelům za pomoc při
organizaci Zlatého kola Vysočiny a Oslavy obce
a srazu rodáků
• Pro pořadatele
• Ve stodole za kulturním domem
• Začátek ve 20 hodin
Večer rozsvícených dýní
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 či dospělí
Vánoční výstava nejen betlémů, ale i vánočních
ozdob, vazeb, svícnů, výšivek apod.
• vystavovat můžete i vy dobrovolníci

Neděle 15. září
Sobota 28. září

Listopad 2013
Pátek 29. listopadu

Prosinec 2013

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 8.6.2013 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Jaromíra Březny a ověřovateli zápisu Zdeňka Pelánka a Miloslava Koudelu.
doplnění programu zasedání:
o bod 5. Koupě vozidla pro potřeby Obce Ruda na svoz posečené trávy a dřeva.
program zasedání jako celek.
směnnou smlouvu mezi M. P.-L.,Velké Meziříčí, a J. P.-L., Velké Meziříčí, a Obcí Ruda, Ruda 32, 594
01 Velké Meziříčí. Předmětem smlouvy je parc.č. 833/1 o výměře 2377 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, zapsaný v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda, okres Žďár nad
Sázavou zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí na LV
č.341, se všemi spojenými právy a povinnostmi k těmto nemovitostem, ve spoluvlastnictví M.P.-L. a J.
P.–L., každý z id.1/2, za pozemek p.č. 1241/6 o výměře 851 m2, druh pozemku trvalý travní porost
zapsaný v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda, okres Žďár nad Sázavou zapsaný u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí na LV č. 1 a část pozemku p.č.
PK 1820 o výměře 1807m2, kdy tento pozemek vznikl oddělením z pozemku parc.č. PK 1820 o
původní výměře 2485 m2 a to na základě geometrického plánu č.: 308-141/2011-díl b ze dne 19.3.2013,
který byl schválen Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí dne
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-

-

•

-

25.3.2013 pod č.:179/2013 za podmínky za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi M. P.-L.,Velké Meziříčí, a J. P.-L., Velké Meziříčí a Obcí Ruda, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí
týkající se věcného břemene odpovídající právu bezplatného práva chůze a jízdy nemovitosti bez
omezení na pozemku p.č. st.212 o výměře 2479 m2 v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí,
obec Ruda.
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi M. P.-L., Velké Meziříčí, a J. P.-L., Velké Meziříčí, a Obcí
Ruda, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí týkající se věcného břemene odpovídající právu bezplatného
práva chůze a jízdy nemovitosti bez omezení na pozemku p.č. st.212 o výměře 2479 m2 v katastrálním
území Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda.
závěrečný účet Obce Ruda za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za
rok 2012 s výhradou. Nápravné opatření: ZO projedná závěrečný účet Obce Ruda za rok 2013 do
30.6.2014. Zodpovědná osoba: Karel Dvořák, starosta.
bylo seznámeno:
s problémem chybějící techniky Obce Ruda na odvoz posečené trávy a dřeva.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 11.7.2013 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu Jaromíra Křehlíka a Miloslava Koudelu.
program zasedání jako celek.
prodej pozemku p.č. 873/24 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 639 m2 za cenu 490,- Kč/m2.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 22.8.2013 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Jaromíra Březny a ověřovateli zápisu Zdeňka Pelánka a Miloslava Koudelu.
doplnění programu zasedání:
6. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
7. Nařízení č. 1/2013 – zákaz podomního prodeje.
8. Projekt „Pro občany naší obce“- výsledek kontroly.
9. Obnovení zasypaných cest k táboru a ke Kyjováku.
10. Využití přijaté částky za prodaný pozemek p.č. 873/24.
11. Návrh zhotovení cesty k č.p. 144.
12. Zpomalovací semafory – získání dotace, realizace.
13. Pouť 2013 – příspěvek na kapelu.
14. Křížem krážem Vysočinou 2 – možnost umístění obce v této publikaci.
program zasedání jako celek.
návrh koncepce „Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“.
realizaci zabezpečení kulturního domu s využitím dotace z Fondu Vysočiny. Dotace činí 25 670,-Kč,
náš podíl činí 17 068,- Kč. Realizaci provede firma TCS net. s.r.o. Brno.
„Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Ruda za období 2008 až 2012“.
rozpočtové opatření č. 3/2013.
nařízení obce č. 1/2013 – Zákaz podomního prodeje.
uhrazení částky 200.000,- Kč za práce na komunikaci za Dvořišti, které nebyly součásti projektu „Pro
občany naší obce“.
obnovení a zprůjezdnění zasypaných cest od Janůvku k táboru a cesty od Puštěnce k rybníku Kyjovák.
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převést 50 % z uhrazené platby za prodaný pozemek p.č. 873/24 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí
z běžného účtu na mimořádnou splátku úvěru, který si obec vzala na realizaci stavebních pozemků za
Dvořišti.
realizovat opravu příjezdové komunikace k domu čp. 144.
uhradit částku za kapelu Galáni, která bude hrát o pouti v neděli 1.9.2013 na návsi od 14 do 19 hodin.
zaplatit poplatek za umístění textu o obci Ruda v turistickém průvodci „Křížem krážem Vysočinou II“.
Částka bude činit cca 4.000 Kč.
bylo seznámeno:
s úspěšným výsledkem kontroly projektu „Pro občany naší obce“.
s úspěšnou žádostí o dotaci na realizaci umístění dvou inteligentních dynamických zpomalovacích
semaforů na začátcích obce Ruda.

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména
a příjmení jsou uváděny jen iniciály (výjimkou jsou členové zastupitelstva). 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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