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VESELÉ VELIKONOCE…ANEB JARO BUDIŽ POCHVÁLENO…
Velice jsou svým původem svátky jara. Před více než třemi tisíci lety dali svátku jara nový význam Židé
svým svátkem Paschy – oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví- Před dvěma
tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Historicky lze symboly Velikonoce vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti například až do
starověkého Egypta. Velikonoční beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. V křesťanství je jedním ze symbolů Ježíše Krista (on je beránek obětovaný za spásu světa).
Nejdůležitějším z křesťanských symbolů je kříž, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento
symbol je ale mnohem starší, odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života. V mnoha kulturách je vejce symbolem
plodnosti, života a vzkříšení. Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista. Zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavujících příchod jara. Tato
symbolika pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo
Easter (angl. název velikonoc). Podle legendy tato bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On
pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Tento zvyk
– pojídání křenu – se udržuje především v Polsku, Rakousku a Slovinsku. Odpovídá židovské tradici, kdy se o
pesachu pojídá jako hořká bylina. Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše
symbolizuje svým tvarem provaz Jidáše Iškariotského. Mléko a strdí symbolizuje zaslíbenou zem z Exodu, což
je přejato i do legendy o Praotci Čechovi.
Svátky jara jsou časem oslav a veselí. Příroda se probouzí ze zimního spánku a my se probouzíme s ní na
našich zahrádkách. Letošní zima se sice tvářila, že více méně nepřišla, ale jaro klepe na dveře. Podle pranostiky
„Zelené Vánoce – bílé Velikonoce“ nám možná ještě trochu nasněží, ale bude to patrně již ten poslední záchvěv
„rádoby zimy“. A tak tedy hurá do zahrady nebo jen tak do přírody, zkrátka, jaro je už skoro tady, tak ho
přivítejme a užívejme…

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
Kontakt na odborného lesního hospodáře
Pro katastrální území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí je nový odborný lesní
hospodář:
pí Kučerová 702 188 524
Původní lesní hospodář p. Láznička odchází do starobního důchodu.

OPRAVA II/602
V loňském roce proběhla oprava silnice II/602 z Velkého Meziříčí po začátek Jabloňova. Toho jsme si
všichni všimli. Správně měla být opravena komunikace až po Křeptov, problémem ale bylo nedokončené
vykoupení pozemků potřebných pro realizaci opravy komunikace v celé plánované délce.
Písemně jsme se dotázali na Kraji Vysočina, jak to vypadá s dokončením opravy. Bylo nám z odboru
dopravy sděleno, že oprava není dokončena z důvodu nedokončeného majetkoprávního vypořádání. Celkem se
to týká 8 pozemků v našem katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí, jejichž vlastníci jsou i občané Rudy.
Díky těmto vlastníkům tedy budeme dále jezdit po staré vozovce, kde se množí výtluky, obzvláště v úseku Ruda
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– Křeptov, a dál se budeme dívat na ohyzdné zábradlí s rozpadající se opěrnou zdí mezi popisnými čísly 128 a
80. Kraj Vysočina zatím nepřikročil k možnosti vyvlastnění, ač mu to zákon umožňuje, a tak dle vyjádření odboru
dopravy nebude do roku 2020 silnice opravena, protože se náklady na opravu nedají spojit s žádným dotačním
titulem, umožňujícím opravu s pomocí dotace. Vyplývá z toho tedy, že nejprve musí Kraj Vysočina získat
pozemky potřebné pro opravu komunikace, a pak opravu provést buď z vlastního rozpočtu, nebo až po roce 2020
čekat na případný dotační titul.
Apelujeme tedy touto cestou, aby všichni ti, kteří se doposud nedomluvili s Krajem Vysočina, aby se
snažili domluvit na prodeji. Nechceme tady moralizovat a vytýkat těmto vlastníkům jejich postup, ale žádáme
tímto o snahu se s Krajem Vysočina domluvit. Je spravedlivé, aby to bylo za stejných podmínek, na jakých se
domluvili ostatní vlastníci. Kraj Vysočina si nemůže dovolit vyhovět některým požadavkům, které požadují kupní
cenu v řádu stovek korun až jednoho tisíce Kč za 1 m2. Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádíme vlastníky,
kterých se to týká. Až po nabytí všech pozemků potřebných pro opravu komunikace pak Kraj může plánovat
opravu komunikace dle projektu a může získat stavební povolení.

NABÍDKA PRO OBČANY – MOŽNOST NIŽŠÍCH CEN PLYNU A ELEKTŘINY
Obec Ruda oslovil zástupce projektu „Obec občanům“ - pana Rovenského s nabídkou pro místní obyvatele
získat možnost nižších cen plynu a elektřiny. Požádali jsme ho, aby naše obyvatele seznámil s tímto projektem
v našem zpravodaji. Níže tedy vyjádření pana Rovenského o projektu:
„Projekt je realizován od roku 2013 v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, spolu se současným rozšířením do
všech částí naší republiky.
Projekt vznikl ve spolupráci se samotnými obcemi, kterým jsme v minulosti dražili obecní energie a které
reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu, společně se
zárukou transparentních smluvních podmínek a zajištění jednoduchého procesu případné změny dodavatele,
který děláme za klienta tzv. "na klíč" (na základě plné moci vypovídáme, řešíme dosledování připojení, občan
má u nás bezplatný servis po celou dobu jeho spolupráce a právní oporu v případě krizových situací).
Občané zapojení do projektu mají možnost ušetřit běžně přes 20 % nákladů na dodávku
energií prostřednictvím tzv. hromadné elektronické aukce.
Spojením jednotlivých občanů v rámci zapojených měst a obcí se daří získat velkoobjemový balík, který ve
veřejné soutěži vyhraje společnost, jež garantuje nejnižší cenu po dobu 24 měsíců od zahájení dodávky a
zároveň dodrží poctivé smluvní podmínky (smlouva bez automatického prodloužení, nehrozí změna ceníku a tím
i zdražení po určitém čas, transparentní smluvní vztah bez jakýchkoliv zamlčovaných skutečností). Dodavatelé,
které do aukce zveme, jsou licencovaní a dlouhodobě prověření.
Celý projekt funguje na součinnosti obce a koordinátora, kdy obec poskytuje informační kanály pro občany
spolu s prezentačním zázemím (jedno kolo projektu / jeden měsíční cyklus = 2 x 2 hodinové osobní konzultace
v předem určené dny) a koordinátor občanům poskytuje aukční, administrativní a edukační systém ve kterém
koncové osoby dostanou nejenom velkoobjemové ceny komodit, informace k vyúčtování, ale také silné servisní
zázemí, individuální přístup a odbornou pomoc. Navíc je od nového roku možnost zapojit se do projektu
ONLINE na stránkách: www.obecobcanum.cz
Obec tím získá nejenom efektivní způsob jak se zbavit podomního prodeje energií (jelikož prodejci nemají co
nabídnout), který je i přes vyhlášky stále porušován, ale také kvalitního a seriozního partnera na energetickém
poli.
Spolupráce v projektu je definována tzv. "Dohodou o součinnosti" mezi správním subjektem a námi (aukční a
servisní společností). V té je kromě samotného postupu propagace kampaně stejně jako u ostatních projektů
(Skautská energie, Fotbalová energie a řada dalších) definovaná "odměna" za zapojené odběrné místo (1
domácnost - elektřina, plyn = 2 odběrná místa) při určitém dohodnutém naplnění odběrných míst. Snažíme se
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tímto způsobem vracet část peněz ze samotné dražby (placena soutěžícími dodavateli, občan má aukci zdarma!)
do partnerského subjektu formou nějakého finančního plnění na předem definovaný dar (nákup cen na obecní
ples, stůl na ping-pong, dresy pro sportovce, skluzavka na dětské hřiště atd.).
V měsíci prosinci byla spočítána průměrná úspora v projektu 26,8%, což dělá u jednotlivých domácností
přes 8500 Kč/ročně.
Občanům před samotnou aukcí navíc garantujeme stejně jako u firem určitý cenový strop (dnes přibližně 18
procent), pokud náhledově odešlete namátkovou fakturaci ze svého okolí (elektřina nebo plyn) rád Vám udělám
analýzu odběrného místa a nezávazně propočtu rozdíl oproti vyvolávací ceně tak i oproti vydražené v měsíci
prosinci (dobré pro názorný příklad).“
V jedné větě : „Projekt je hlavně šancí pro občana zajistit si lepší ceny za energie, transparentní smluvní
vztahy a získat osvětu na energetickém poli."

Videoreference :
https://www.youtube.com/watch?v=_VXc2sVS4e8 - Skautská energie (rozhovor)
https://www.youtube.com/watch?t=5&v=9zDtlEIrOR4 - Obec občanům (rozhovor se starostou zapojené obce)
https://www.youtube.com/watch?v=dkrGhYN59JA - Obec občanům (rozhovor se starostou zapojené obce)
https://www.youtube.com/watch?v=yxiVLM-lhis - Odborový svaz policie ČR (rozhovor s předsedou)

Přínos projektu Obec občanům:
- Projekt směřuje k úplnému odstranění podomního prodeje
- Objektivně snižuje náklady na energie pomocí elektronické aukce
- Bezplatný právní servis
- Bezplatné poradenství s našim energetikem
- Osvěta
- Odstranění nevýhodných smluv a zajištění transparentních smluvních vztahů
- Trvalá dlouhodobá individualní péče o každého klienta
Více na: www.obecobcanum.cz
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA
Zápis dětí do školy pro školní rok 2016/2017
Dne 2.2.2016 proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku školního
roku 2015/2016. Letos opět pomáhali žáci naší školy, kteří si zahráli na
učitele. Děti plnily spoustu ne úplně lehkých úkolů a musely dokázat, že
mohou od září zasednout do školních lavic a úspěšně zvládnout školní
povinnosti, které k vyučování patří. My se už moc na budoucí prvňáčky
těšíme a přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, měli ve škole hodně úspěchů
a prožívali zde hezké chvíle. Bylo přijato: 2 chlapci a 1 dívka. :-)

Výuka v 1. ročníku
Učební plán 1. ročníku:
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

9 hodin
4 hodiny
2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
2 hodiny

V prvním ročníku lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, v menších časových celcích než jedna
vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti lze kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní dotace
pro jednotlivé vyučovací předměty. Některé hodiny vyučujeme tak, že dělíme ročníky, a vyučování probíhá
samostatně – záleží na počtu žáků v ročnících. Žáci jsou vyučováni v souladu s ŠVP školy.
Vyučování v 1. ročníku začíná v 8. 00 a končí v 11. 40 hodin.
Ve škole pracuje školní družina. Podle zájmu rodičů ji mohou navštěvovat žáci prvního ročníku. Pracovní
doba školní družiny je od 11.45 do 15. 00 hodin každý školní den.
Spolupráce rodiny a školy
jednotná výchova rodiny a školy,
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každodenní rozhovor o školní práci,
důsledná kontrola pomůcek,
dohled při psaní domácích úkolů,
pravidelné návštěvy třídních schůzek,
při obtížích prvňáčka spolupracovat s učitelkou.

Několik informací o škole
Od 1.9.2007 v naší škole probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
„Moje, tvoje, naše škola.“
Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a
matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát
dobré základy anglického jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.
Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: nepovinný
předmět náboženství, zájmové útvary, které probíhají v rámci školní družiny. (tělovýchovná činnost, výtvarná
činnost, keramika, hra na flétnu, angličtina od 1. roč…)
Školu nyní navštěvuje 17 žáků, kteří se učí ve společné jedné třídě a na některé předměty jsou děleni.
Školní družina má oddělení, které navštěvuje 17 žáků ( 1. až 4. ročníku) .
Ve škole pracuje 1 ředitelka Mgr. Eva Bednářová, 1 učitelka a vychovatelka školní družiny Mgr. Dana
Jeřábková, 1 provozní zaměstnanec Alena Remerová.
Žáci mají denně možnost výběru ze tří jídel k obědu, který se vydává ve školní výdejně obědů.
Za ZŠ Ruda Mgr. Eva Bednářová, ředitelka

Co se u nás bude konat
Datum
Čtvrtek 14. dubna
11. – 24. dubna
RUDA jde sbírat v pátek 15. dubna
Sobota 30. dubna
Přelom května a června
Sobota 18. června

Název akce
Sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov
Akce „Čistá Vysočina“
Sraz všech účastníků je 15. dubna v 16:00 hod. před
kulturním domem
Pálení čarodějnic, lampiónový průvod:
 začátek ve 20 hodin před kulturním domem, vyrobené
čarodějnice s sebou.
Zájezd ke Dni dětí
15. ročník cyklistického závodu Zlaté kolo Vysočiny
 Více informací o letošním závodě se dozvíte na
webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz
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Co se u nás dělo
ZAHÁJENÍ ADVENTU
Stalo se již tradicí, že advent zahajujeme na návsi rozsvícením vánočního
stromku a kulturním pásmem, kde vystupují žáci místní ZŠ Ruda a další
dobrovolníci. Letos nás navštívil i „Anděl Strážný“, který vybíral od
přítomných dětí dopisy Ježíškovi. Víme, že Ježíšek všem dětem na dopis
odpověděl a poslal i malý dáreček. Kdo jste tedy vloni zapomněli, určitě se na
příště nachystejte a přineste si s sebou dopis pro Ježíška.
Poděkování patří všem účinkujícím za jejich snahu přispět svým dílem ke
zdaru pěkného večera.
.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ + LOUTKOVÉ DIVADLO
Jako zpestření předvánočního období jsme poprvé uspořádali vánoční dílny. „Předskokanem“ dílen bylo loutkové
divadlo pro děti v podání Divadla Úsměv ze Žďáru nad Sázavou. Po jeho skončení následovaly vánoční dílny
pro všechny příchozí. Celá akce se setkala s velkým úspěchem. Mezi návštěvníky patřily nejen děti a ženy, ale
překvapivě i muži, a to v nemalém počtu. Bylo připraveno několik stanovišť a návštěvníci si mohli například
vyrobit okrasné záložky do knih, vánoční přání, adventní kalendář ve formě kapra, sněhuláka, vánoční výzdoby
na stůl a na zeď, drátkované ozdoby, nebo mohli vyřezávat dřevěné vánoční ozdoby na stromek či malovat na
sklo.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení – jídlo i pití zdarma, resp. za „dobrovolné vstupné“.
Takže, díky kladnému ohlasu, za rok se bude tato akce určitě opakovat.

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
Stalo se již tradicí, že se jezdí o vánočních prázdninách hromadně bruslit na zimní stadion do Velké Bíteše.
Tradice porušena nebyla, a tak bylo uspořádáno na 2. svátek vánoční pro naše občany veřejné bruslení a také
vánoční hokejový zápas mezi Rudou a Jabloňovem – bohužel pro nás skončilo toto derby 7:2.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
Každoroční ostatky se v Rudě letos velice vydařily. Především díky hojné účasti masek, kterých se sešlo
celkem 43. A hýřilo to opět nápady. Bylo patrné, že většina se již dlouho předem připravovala a věnovala výrobě
masek a kulis svůj volný čas. Nejstarší byla Nasťa, dlouholetý držák ostatek, která oslaví příští rok již 70 let, a
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nejmladším účastníkem byl pětiletý Šmoula. Mohli jsme vidět převážně postavičky z pohádkové říše, ale i
postavy z historie. Za krásného slunečného počasí tak "pochod smrti", jak se ležérně také říká místnímu průvodu,
dopadl ke spokojenosti masek i diváků. Poděkování patří nejen maskám za účast, ale i muzikantům a také
oficiálnímu kuchaři místního hasičského sboru, který během průvodu uvařil pro masky a doprovod v obecní
stodole ostatkový guláš, který pak masky dostaly za odměnu na konci průvodu.

OSTATKOVÁ MERENDA
Letos na sebe plesání ve velkém sále kulturního domu nechalo
čekat téměř měsíc. Bylo tomu tak z toho důvodu, že jsme chtěli zajistit
trochu jinou kapelu a hledali jsme velmi těžko volný termín. Všichni se
však dočkali a v osm hodin večer v sobotu 5. března byl sál plný do
posledního místa (skoro) a za půl hodiny byl plný i taneční parket. Patrně
se všichni opravdu celý ten měsíc po ostatkách už nemohli dočkat, a proto
přišli ve velkém počtu a včas. A měli se na co těšit. Bohatá tombola, ve
které každý vyhrál alespoň maličkost, ve slosovatelné tombole hodnotné
ceny, velký výběr vín… Předzvěstí svátku všech žen byla také růže,
kterou zástupci místního SDH předávali každé příchozí ženě – jistě
každou potěšila. Výzdoba sálu byla laděna do příjemných růžovofialových barev a květiny na stolech napověděly, že jaro je skutečně za
dveřmi.
Sečteno-podtrženo: pořadatelům patří velký dík, protože snad všechny příjemně nastartovali do jarní
sezóny a doufáme, že se zase za rok sejdeme a dobře se pobavíme…

Všechny fotografie můžete shlédnout na těchto stránkách:
http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Ostatky_v_Rude_-_7.2.2016

DĚTSKÝ KARNEVAL
V březnu se děti dočkaly svého karnevalu. Program pro krásných 60 masek připravilo letos Divadlo
Pinder z Jihlavy. Připravilo netradiční pásmo, kdy na podiu si postupně odvážlivé děti zasoutěžily a zazpívaly a
to i se svými rodiči. I letos vystoupily žákyně místní základní školy se svým tanečním číslem. A na závěr jako
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obvykle se konala velká tombola, kde hlavní ceny byl krásné a chutné dorty (viz obrázek). Závěrem patří
poděkování všem sponzorům, díky kterým se mohl konat takto štědrý dětský karneval.

Všechny fotografie z karnevalu můžete shlédnout na těchto stránkách:
http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_-_13.3.2016
Fotogalerie z dalších uskutečněných akcí, které jsme zde nezmínili, také najdete na webových stránkách
Obce Ruda: www.obecruda.cz.
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OKÉNKO VETERINÁŘE – POŘIZUJEME ŠŤĚŇÁTKO
Pořízení štěněte by měli odsouhlasit všichni členové domácnosti. Jak vybrat štěně, aby nám dělalo co
nejdéle radost?
Plemen existuje celá řada. Výběr závisí na tom, jestli chceme hlídače, společníka k dětem, starým lidem,
jestli se chceme věnovat sportovnímu výcviku nebo jezdit po výstavách.
V zásadě dané plemeno může být s průkazem původu nebo bez něj.
Zvíře s průkazem původu je z prověřeného chovu, pokud splní určitá kritéria (výstavy, svody), lze
takového jedince do budoucna rozmnožovat.
U zvířat bez průkazu původu si někdy nemůžeme být jisti plemenem (pokud nevidíme oba rodiče). Při
výběru štěňátka si určitě prohlédněte i jejich matku a zajímejte se o její povahu. Povahové rysy se většinou dědí
z rodičů na potomky. Už na malých štěňatech lze poznat, jaké budou mít vlastnosti v dospělosti.
Odběr štěňátka se obecně doporučuje v 8. týdnu věku, kdy by mělo mít za sebou minimálně 2 odčervení
a jedno očkování. Odběrem před 8. týdnem ochuzujeme štěně o sourozenecké hry, které jsou nesmírně důležité
pro pozdější komunikaci mezi psy a utváření hierarchie mezi členy smečky. Často se stává, že brzký odstav od
matky vyvolá později poruchy chování. Nejdříve bereme štěně v 6. týdnu věku, mladší nikdy – takové štěně musí
být ještě s matkou (výjimku tvoří osiřelá mláďata).
Všímáme si i zdravotního stavu, vždy je lepší vybírat z více jedinců. Nebereme štěně hubené, s průjmem,
s vrozenými vývojovými vadami. Jestliže chceme zachraňovat nemocná a špatně živená štěňata, je třeba si
uvědomit, že zdravotní problémy je mohou trápit po celý život, nemluvě o finanční náročnosti léčby. Zdravé
štěně je veselé, hravé, zajímá se o okolí, má lesklou srst, jasné oči bez výtoku, čisté okolí konečníku.
Přinesené štěňátko seznamujeme z domácím prostředním, všemi členy domácnosti včetně zvířat a již od prvého
dne vychováváme a socializujeme. Do roku věku seznamujeme pejska s mnoha podněty – chůzí na vodítku,
jízdou dopravními prostředky, s hospodářskými zvířaty, jedoucími auty, cyklisty, různými zvuky.
Po několika dnech adaptace a pozorování zvířete je dobré navštívit veterinárního lékaře, který odborně
zhodnotí zdravotní stav, upozorní na vady, které nemusel laik zaznamenat a navrhne optimální preventivní
program. Jedná se hlavně o odčervení, odblešení a řádnou vakcinaci.
Základní očkování je proti psince, parvoviróze, hepatitidě, para influenze, leptospiróze. Povinná je
vakcinace proti vzteklině. Dále je možné naočkovat štěňátko proti borelióze, tetanu, korona viróze.
Výživa štěněte je samostatnou kapitolou. Chovatel většinou dává se štěnětem krmivo, na které je pejsek
zvyklý. O vhodné stravě je dobré se poradit s odborníkem.
Přeji Vám šťastnou ruku při výběru svého zvířecího kamaráda.
MVDr. Šárka Dresslerová
Obchod s krmivy a chovatelskými potřebami v Tasově je Vám stále k dispozici v úterý a v sobotu od 8
do 10hodin, ve čtvrtek a v pátek od 15 do 17hodin.
Pacienty ošetřím přednostně v úterý a v sobotu dopoledne a ve čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou nejlépe po
telefonické domluvě (tel. 728531052).

VÍTE, ŽE…
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA SVATOU
Už popáté se obyvatelé blízkých obcí kolem kopce Svatá hora sešli na novoročním výšlapu na vrchol tohoto v
okolí nejvyššího kopce - 680 m n.m. Celkem se dle odhadů sešlo na vrcholu 100 až 150 obyvatel z celkem 10
obcí. I z Rudy se dva turisté - poutníci akce zúčastnili. Půjde nás na tuto krásnou procházku příští rok více?
Pojďte se taky zúčastnit!
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BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. Jednalo se o zvláštní akci s cílem propagace knih tak,
aby byly přístupné všem občanům. Páteří Měsíce knihy byly knihovny y knihkupectví, které pořádaly soutěže i
ve spolupráci se školami (např. Celá třída čte).
Po roce 1989 přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí, ale i nadále se v mnoha knihovnách
můžeme v tomto měsíci setkat s různými propagačními akcemi. Český svaz knihovníků a informačních
pracovníků v několika posledních letech také organizoval akci Březen – měsíc internetu a v roce 2010 byl
vyhlášen nultý ročník akce Březen – měsíc čtenářů.
Je březen ještě měsícem knihy? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Ale co si takhle zajít
nějakou neděli do místní knihovny a půjčit si nějakou knížku… A nejen v březnu!
S přicházejícím jarem nás napadlo, že vás necháme nahlédnout do jednoho dílka, které by mohlo nalákat
svou tematikou mladé čtenáře, a ti starší si jistě s nostalgií rádi zavzpomínají:
„A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa
jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci - ale ti se něco nacvrčeli! A Janinka už byla u Broučka, a
kmotříček a kmotřička a Beruška, a čekali, až jen slunko zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Seděl vedle
Janinky, radost mu zářila z očí, ale neříkal pranic. Maminka se nemohla zdržet, samou radostí až plakala, a
snídaně by tak honem nebyla uvařená, kdyby jí Beruška nebyla pomohla. Měli čokoládu - nevím, kde ji vzali - a
k ní smažené věnečky. Pomodlili se, nasnídali se, a - že už slunko zapadlo. Brouček byl první venku. Povznesl se
do výšky, letěl třikrát dokola - jakoby nic! - a u Janinky se zas spustil na zem. Všichni si stoupli kolem něho, a
tatínek, že má něco na srdci.
"Milý Broučku! Já mám radost, maminka má radost, a my máme všichni radost, že už dnes poletíš. To je dobře,
Pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám
o tebe strach. Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný, a
budeš-li pořád pěkně svítit, jak to Pán Bůh chce! Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také, a
my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat."
A přitom tatínek div neplakal, a maminka opravdu plakala.
Janince také stály slzy v očích, a i Broučka by byli honem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček: "Milý
Broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že
kdybys neměl pěkně poslouchat, ty sám bys nejhůř přitom pochodil. A teď už ve jménu Páně poletíme." A letěli,
ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka a Beruška stačit - až přiletěli tam
za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko, do širého světa. Tu kmotříček, aby prý ony se už vrátily.
A vrátily se a Brouček letěl pryč a pryč do širého světa. Ony ještě za nimi: "S Pánem Bohem!" "Sprovázej Pán
Bůh!" "Šťastné navrácení!" "Sám Pán Bůh tě nauč poslouchat!" - ale Brouček už byl daleko, a už to snad
všechno ani neslyšel. A tak se vracely a povídaly si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotřička myslila, že je
krásné žluté jako zlato; mamince se zdálo víc doběla, hodně jasné; Beruška tvrdila, že je dorůžova; Janinka pak
měla za to, že je takové, jaké mívají Broučci, kdy ponejprv letí, a že jen aby Brouček poslouchal, že ona má
strach, že poslouchat nebude.“
Asi jste poznali, že se jedná o první českou původní autorskou pohádku pro děti „Broučci“, kterou napsal již
v 19. století rodák z nedalekého Jimramova – Jan Karafiát.
Knihovna v Rudě je otevřena každou neděli od 10 do 11 hodin dopoledne.
V měsících červenec a srpen má knihovna prázdninový režim, kdy je
otevřena jen první neděli v měsíci.
Roční poplatek pro dospělé je 20 Kč, pro děti 10 Kč.
HTTP://WWW.OBECRUDA.CZ/KNIHOVNA
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 12.11.2015 v 19.00 hodin v Kulturním domě
v Rudě
Zastupitelstvo obce:











zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava Koudelu
doplnění programu o bod 9. Smlouva o zřízení služebnosti – věcné břemeno – mezi Obcí Ruda a Českou
telekomunikační infrastrukturou, Praha 3 – Žižkov
doplnění programu o bod 10. Vodorovné dopravní značení „POZOR DĚTI“
program zasedání jako celek
„Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 06/2015“ – CONTENT, s.r.o. – rozšíření dešťové kanalizace – stoka D1
– vícepráce
„Doplněk č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/EN/11 ze dne 1.9.2011“ – ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o..
rozpočtové opatření č.7/2015
pokácení jasanu před domem č.p. 44
smlouvu o zřízení služebnosti – věcné břemeno – mezi Obcí Ruda a Českou telekomunikační
infrastrukturou, Praha 3 – Žižkov. Zatíženou nemovitostí je parc.č. 1225/1 a 1224 v k.ú. Lhotka u Velkého
Meziříčí.





bylo seznámeno:

s rozpočtovým opatřením č. 6/2015
s možností umístění vodorovného dopravního značení „POZOR DĚTI“




schválilo:

odložilo:

žádost o finanční příspěvek – Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 10.12.2015 v 19.00 hodin v Kulturním domě
v Rudě
Zastupitelstvo obce:










schválilo:

zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava Koudelu
doplnění programu o bod 5. Rozpočtový výhled na rok 2018
doplnění programu o bod 6. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.
9402006529/3696 mezi Obcí Ruda a RWE GasNet, s.r.o.
doplnění programu o bod 7. Seznámení s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny
doplnění programu o bod 8. Schválení Stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
doplnění programu o bod 9. Žádost o finanční příspěvek- Domácí hospic, o.p.s., Nové Město na Moravě
doplnění programu o bod 10. Nabídka na zpracování dotační žádosti v Operačním programu Životní
prostředí
program zasedání jako celek
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aktualizované 2. vydání Strategického plánu rozvoje Obce Ruda
rozpočtový výhled na rok 2018
dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3696 mezi Obcí Ruda
a RWE GasNet, s.r.o.
Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
finanční příspěvek na činnost v roce 2015 pro Domácí hospic, o.p.s., Nové Město na Moravě ve výši
5 000,-Kč
nabídku Ing. Jana Čáslavského, projektová kancelář, Štefáčkova 7, Brno na zpracování dotační žádosti
v Operačním programu Životní prostředí v Prioritní ose 3, Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů




bylo seznámeno:

s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny


starosta pověřil:

inventarizací majetku Obce Ruda k 31.12.2015 místostarostu Jana Žáka
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 29.12.2015 v 19.00 hodin v Kulturním domě
v Rudě








schválilo:

zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Jaromíra Březnu a pana Miloslava Koudelu
doplnění programu o bod 5. Dodatek č.7 – Smlouvy o jiných pracech a výkonech č.29/TKO/2009 ze dne
1.12.2008 mezi Technickými službami VM s.r.o., Velké Meziříčí a obcí Ruda
program zasedání jako celek
rozpočet Obce Ruda na rok 2016
Smlouvu o veřejných službách číslo: 70/2016 mezi ICOM transport a.s., Jihlava a obcí Ruda
Dodatek č.7 – Smlouvy o jiných pracích a výkonech č.29/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 mezi Technickými
službami VM s.r.o., Velké Meziříčí a obcí Ruda

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