Obecní zpravodaj
Obec Ruda

srpen 2016

POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ

Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 4. září. Obec Ruda ve spolupráci s místním SDH jako
pořadatelé celého víkendu si vás dovolují pozvat na některou z plánovaných akcí.
Program:
Pátek 2. září

Pouťová taneční zábava se skupinou BEAT BAND
- začátek ve 20 hodin na výletišti před Kulturním domem, za
nepříznivého počasí v Kulturním domě

Sobota 3. září

Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí
- začátek ve 14 hodin na hřišti

Neděle 4. září

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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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
-

-

-

Do 31. srpna proběhnou opravy místních komunikací v Rudě díky získané dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj. Celou akci provede firma COLAS. Dotace je ve výši 1.000.000,- Kč. Opraví se tyto
úseky komunikací:
o Hřbitov – bytovka
o Hřbitov – rozcestí nad rybníkem Janůvek
o Rozcestí nad rybníkem Janůvek – cesta k chatám (po lísky)
o Rodinný dům čp. 110 (Dvořákovi) – rodinný dům čp. 145 (Kubíčkovi)
o Rodinný dům čp. 166 (Pavlíkovi) – porodna
Proběhne i rozšíření sítě veřejného osvětlení a přibydou lampy u cest vedoucích ke Kubíčkovým,
Cahovým a více se osvětlí zatáčka kolem domu Holaňových kvůli bezpečnosti chodců.
V srpnu v Rudě proběhla oprava prasklin v komunikacích metodou patch matic, díky níž se
prodlouží životnost cest.
V září bude Obec Ruda podávat žádost o dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače. Termín
vyhlášení výsledků žádostí zatím nevíme.
Neuspěli jsme se žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny na opravu komunikace ve Lhotce od kaple po
potok. Žádost byla bez chyb, ale získali jsme málo bodů, přednost dostaly žádosti oprav komunikací
spojujících místní část s další obcí.
Na zpevněnou plochu naproti škole, kde se vyskytují kontejnery na tříděný odpad, budou umístěny
betonové květináče zabraňující parkování kamionů před kontejnery, které bránily rozhledu při
přecházení silnice ze Dvořišť ke škole či k hospodě.

Co se u nás bude konat
Datum
Pátek 18. srpna – sobota 19. srpna

Víkend 2. – 4. září

Neděle 25. září

Září - říjen
Přelom říjen/listopad
Pátek 25. listopadu

Název akce
Výroba kytiček a věnce na pouť
 Vždy od 15 hodin ve stodole za Kulturním domem.
 Zveme tímto všechny maminky, děti a mládež k
výrobě kytiček a věnce, bez kterých se pouť neobejde.
Program při příležitosti pouti sv. Jiljí
 Pátek: taneční zábava se skupinou BEAT BAND od 20
hodin
 Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti
 Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin
 Neděle: odpolední vyhrávka na návsi s cimbálovou
muzikou KYNIČAN od 14 hodin
Dětský duatlon IRONBABY 2016
 Na fotbalovém hřišti
 Jízda na kole + běh
 Tombola
 Začátek závodu v 14 hodin, začátek přihlašování v 13
hodin
Poděkování pořadatelům za ZKV
Večer rozsvícených dýní
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
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ
Soutěž ve sběru papíru
Ráda bych poděkovala za snahu žáků a jejich rodičů, ale i našich spoluobčanů, kteří přispívali naší škole
v soutěži ve sběru papíru, oceňujeme to a moc ještě jednou děkujeme. Nejlepší žáci byli oceněni dárkem. Za
část zisku jsme koupili dětem do školní družiny nové stavebnice a deskové hry a zaplatili dopravu na výlet do
Záchranné stanice Pavlov a hrad Lipnici. V příštím školním roce chceme určitě v soutěži pokračovat a těšíme se
na další společnou spolupráci.
Výsledky sběru papíru
1.
2.
3.
4.
4.

VOJTA REMER
MATOUŠ SOUČEK
VERČA ČECHMANOVÁ
ZUZKA BÁŇOVÁ
VENĎA PELÁNKOVÁ
KIKA PELÁNKOVÁ
5. KUBA KOMÍNEK

1625kg
810 kg
494 kg
484 kg
484 kg
372 kg

Za ZŠ Ruda přejeme všem krásný zbytek léta a ať se všechny děti nám učitelům vrátí po
prázdninách odpočaty, zdrávy a plny chuti do nového učení.

HEZKÝ ZBYTEK PRÁZDNIN!!!!
Mgr. Eva Bednářová
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NĚCO Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Letošní sezonu jsme začali již v lednu, a to v Brně
štafetami dvojic 4 x 60 m a Jitka Rousová a Kateřina
Mašková obsadily 3. místo.
Koncem dubna Jitka Rousová, Kateřina a Dominik
Maškovi absolvovali třídenní soustředění dorostu v Pacově,
kde si Katka po pádu z kladiny značně sedřela obličej, ale
od dalších tréninků a závodů ji to neodradilo.
Dalším závodem bylo první kolo v Českém poháru
v Třebíči, což je naše nejvyšší republiková soutěž. Katka 7.
místo a Jitka 8. místo. Dominik v první polovině
startovního pole.
21. května v Bystřici nad Perštejnem se konalo
Okresní kolo dorostu. Opět nádherné výsledky. Katka
Mašková 1. místo, Jitka Rousová 2. místo a Dominik
Mašek 1. místo. Lépe už to nešlo!!!! Všichni tři postoupili
do Krajského kola v Pacově. Tam si Katka vybrala smůlu
na celý rok, když v obou pokusech spadla z kladiny, což už
měla natrénované ze soustředění a tak se jÍ postup na
republiku rozplynul. Dominik zaběhl výborně, ale skončil
druhý. Postup mu unikl o pouhých 0,09 setin vteřiny,
škoda! Jitka se pro nemoc nezúčastnila. V soutěži družstev
na republiku postoupili dorostenci i dorostenky z Velkého Meziříčí a hned v Pacově Katku i Dominika požádali
o pomoc na republikovém kole a ti pochopitelně neodmítli a rádi se zúčastnili.
Druhé kolo Českého poháru se konalo v Ostravě, Katka 5. místo a Dominik opět v první polovině
startovního pole. Dominikovi je 17 roků a už musí běhat v kategorii Muži, kde běhá mezi profesionály i
dobráky z celé republiky, kteří to běhají i 10 roků.
Třetí kolo bylo v Olomouci, kde byl jenom Dominik a opět skončil v první půlce.
Čtvrté kolo v Bludově u Šumperka, Katka 9. místo a Dominik 41. místo. Pro zajímavost - v mužích
startovalo 192 účastníků a Dominik je nyní na 73. místě a Katka je na 5. místě z 52 závodnic. Katka běhá i
Moravské stovky, kde je v současném pořadí na 2. místě.
V Třebíči se konalo krajské kolo v běhu na 60 m překážek. Katka 1. místo, Marika Mašková 6. místo a
Michael Kawulok 14. místo.
Na posledním závodě jsme byli v Brně na 60-kách. Katka po velice napínavém souboji s kamarádkou
Anežkou Švrčkovou si to pěkně rozdaly. V prvním pokusu vyhrála Anežka o 0,2 vteřiny a v druhém kole Katka
vyhrála, když překonala osobní rekord i rekord tratě. Marika Mašková taky vyhrála 1. místo a Michael
Kawulok taky osobák, ale 7. místo.

Co se u nás dělo
ZLATÉ KOLO VYSOČINY
Tak máme další ročník Zlatého kola Vysočiny za sebou.
Letos se již popatnácté sjeli všichni hobby-cyklisté v Rudě, aby
poměřili své síly a porvali se se třemi tratěmi 50, 100 a 200 km.
A jelikož nám počasí přálo a bylo slunečno, tak odstartovalo
pravděpodobně rekordních 411 závodníků. Nejvíce jich jako
obvykle bylo na trase 50 km - 241, pak na 100 km trasu vyrazilo
126 cyklistů a na 200 km trasu se hned ráno vydalo 44 nadšenců.
Podrobné výsledky, stejně tak i fotodokumentace, jsou na
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stránkách závodu www.zlatekolovysociny.cz a nebo na obecních stránkách pořadatele www.obecruda.cz.
Podívat se můžete i na záznamy ze vzduchu díky natáčení z dronu.
Ze závodníků za zmínku stojí zmínit Radima Kuřinu z Blatnice pod Svatým Antonínkem, který se
úspěšně, jako nejmladší účastník v celé historii závodu, porval s trasou 200 km a dokončil ji na krásném 13.
místě v kategorii 0 - 39 let této trati. Zde stojí za zmínku, že jeho maminka, za svobodna Radka Březnová,
pochází z Rudy. A dále nejmladším závodníkem byl 6-letý Albín Prokop a nejstarším 73 letý Josef Kučera.
Akce se zúčastnilo poněkolikáté i několik občanů ze Slovenska a tudíž lze závod označit za již mezinárodní.
Krásný den nám pak před vyhlašováním výsledků zpříjemnilo excelentní hudební vystoupení Tanečního
orchestru při Základní umělecké škole ve Velkém Meziříčí.
Je třeba poděkovat velkému množství pořadatelů, díky jejichž ochotě se mohl uspořádat tento oblíbený
závod, a samozřejmě všem sponzorům, díky nimž se může závod v takovém rozsahu konat. A letos už podruhé
bylo i díky tomuto závodu naší Obci Ruda věnována celá stránka v okresním týdeníku Vysočina.
Tak opět na viděnou na příštím ročníku 17. června 2017!

Z DALŠÍHO DĚNÍ
Od posledního vydání zpravodaje proběhlo několik dalších akcí.
Za zmínku určitě stojí sbírka použitého šatstva pro Diakonii Broumov, která letos byla rekordní, a diakonii
jsme museli upozornit, aby přijela prázdnou dodávkou, aby všechno oblečení v pytlech a krabicích odvezla.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.
Dále jsme se zúčastnili každoročního úklidu kolem silnic v rámci akce „Čistá Vysočina“. Letošní raritou
byla asi vyhozená kompletní sedací souprava a cca 30 pneumatik na jednom místě. Nejhorší situace s odpadky - jako
obvykle - byla nad sjezdem z dálnice.
Poslední den v dubnu se uskutečnil lampionový průvod se závěrečným upálením ručně vyrobených
čarodějnic na kopci Strážník, letos jich bylo 6.
Pro děti jsme pak uspořádali zájezd, ze kterého se vrátily spokojeny a největší ohlas sklidila návštěva
jeskyně Balcarka v Moravském krasu.

Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz.

OKÉNKO VETERINÁŘE – POŘIZUJEME KOŤÁTKO
Před pořízením nového člena domácnosti je třeba zvážit, zda chci kočku určitého plemene s průkazem
původu, toulavého sirotka nebo si vezmu kotě z nekontrolovaného chovu.
Průkaz původu nezavazuje k návštěvám výstav, jak se mnozí domnívají, ale garantuje Vám, že si
pořizujete kotě právě takového plemene, jaké jste si vybrali. Bude mít vlastnosti, vzhled a povahu typickou pro
toto dané plemeno. Registrovaný chovatel, který má chovatelskou stanici, musí chovat zvířata dle určitých
pravidel v zájmu etiky, zdraví a psychické pohody. Koťata musí být 2x naočkovaná a 4x odčervená. Odběr od
matky nesmí být dřív než ve 12týdnu věku! Kotě v období mezi 8. a 12.týdnem prochází tzv. socializací - hraje
si se sourozenci, matkou, poznává svět a pro budoucího majitele to znamená, že si vezme vyrovnané a
socializované kotě a s takovým zvířetem je pak radost žít. Pokud koťátku připravíme vhodné podmínky pro
sdílení Vaší domácnosti, dokáže Vás odměnit láskou a svým vrněním uklidnit každou stresovou situaci.
Kočka se v bytě dostane úplně všude, proto je nutné od počátku vyhradit místnosti, kam jí povolíme
chodit. Nezbytností je škrabadlo, kočičí záchod, místo ke krmení a v neposlední řadě pelíšek. Misku na krmivo
dáme do jiných míst než misku na vodu. Kočičí toaletu umístíme do klidného koutu bytu a vždy máme o jednu
víc než je počet koček v domácnosti. Chtěla bych připomenout, že dlouhosrstá plemena je třeba pravidelně
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česat (navykat na tuto péči již od malička), jinak se ze srsti vytvoří plst, kočka je nervózní až zlá a nakonec je
nutno takovou kočku zcela ostříhat (a i to může být někdy problém). Kočka žijící pouze uvnitř – indoor - bez
možnosti jít ven může být velice spokojená. Na trhu existuje spoustu hraček, jak ji zabavit a podporovat ji k
pohybu. Pokud se rozhodnete pouštět kočku i ven, je třeba klást velký důraz na ošetření proti parazitům.
Ochrana proti červům, tasemnicím, blechám i svrabu je základ a garance, že nezvaného hosta nepřinese do
domácnosti. Likvidace blech v domě je velice nepříjemnou záležitostí. Očkování je vhodné provádět i u koček
žijících jenom v bytě, neboť virová onemocnění lze přenést vzduchem, na botách nebo šatech. Očkuje se proti
herpesviróze, kaliciviróze a panleukopenii, dále proti chlamydióze, kočičí leukemii. Vakcinace koček proti
vzteklině u nás není povinná, ale je doporučována.
O rizicích spojených s péčí o nalezená koťata v některém dalším článku.
Krásné letní dny přeje MVDr. Šárka Dresslerová
Prodej krmiv a chovatelských potřeb, veterinární služby – Tasov 130
ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod., jinak dle domluvy, tel.728 531 052

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14.4.2016 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 7. Rozpočtové opatření č.1/2016,
doplnění programu o bod 8. Rozpočtové opatření č.2/2016,
doplnění programu o bod 9. Nabídka na administraci projektu „Oprava silnic v Rudě“, dotovaného
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ( dále jako MMR ),
program zasedání jako celek,
smlouvu o dílo na akci „Oprava místní komunikace kostel - hřbitov“ s firmou COLAS CZ, a.s., Ke
Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 za cenu 267 818,83- Kč vč. DPH. Termín dokončení této opravy je
31.5.2016.
vybudování příčného odvodňovače a kanalizační vpusti na komunikaci k porodně,
vybudování veřejného osvětlení směrem ke Kubíčkovým,
rozpočtové opatření č.2/2016,
administraci projektu „Oprava silnic v Rudě“, dotovaného z programu MMR paní Ivanou Tužinskou,
Jihlava. V tomto rozsahu: výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – 10 000,-Kč vč. DPH,
příprava dokumentace „Rozhodnutí“, podání závěrečného vyúčtování – 15 000,-Kč vč. DPH.
bylo seznámeno:
že Obec Ruda uspěla s žádostí o dotaci na akci „Oprava silnic v Rudě“, na MMR. Výše dotace činí
1 000 000,-Kč z celkových nákladů 2 334 804,-Kč,
s možností zapůjčení krojů na pouť,
s výběrovým řízením na novou účetní Obecního úřadu Ruda. Ze dvou doručených životopisů byla
vybrána Kateřina Čejková, která nejlépe splňovala požadovaná kritéria.
starostou s rozpočtovým opatřením č.1/2016
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se dohodlo:
s O.B., že do 30.6.2016 si vybuduje podél cesty na obecním pozemku p.č. 1798/1 a 1798/3 v k.ú. Ruda
u Velkého Meziříčí od porodny směrem do vesnice kanalizaci, aby následně nedošlo k poškození a
podmáčení této komunikace,
že materiál odbagrovaný během oprav komunikací bude použit na opravu děr v komunikaci za
Cahovými,

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 2.6.2016 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 13. Vyřešení problému s bezpečným přecházením silnice II/602 a parkováním
kamionů naproti ZŠ před kontejnery na tříděný odpad,
program zasedání jako celek,
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2015 a závěrečný účet Obce Ruda za
rok 2015 bez výhrad,
účetní závěrku Obce Ruda za rok 2015,
inventarizaci Obce Ruda za rok 2015 bez výhrad,
účetní závěrku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58 ke dni 31.12.2015 s výsledkem
hospodaření: zlepšený hospodářský výsledek – 93 726,12 Kč,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58, za rok 2015 ve výši
93 726,12 Kč takto:

 do fondu odměn 0,- Kč
 do fondu rezervního 93 726,12 Kč
dodavatele na výrobu a montáž kuchyňské linky v kulturním domě Pavla Musila, Ruda 112 za částku
39 800,- Kč vč. DPH. Realizace začne probíhat v měsíci září.
koupi rotavátoru KIOTI HCE šířka 120 cm za cenu 54 909,80-Kč vč. DPH od firmy P&L, spol. s r.o.,
Biskupice 206, Biskupice u Luhačovic,
na základě výběrového řízení jako dodavatele na akci „Oprava silnic v Rudě“ firmu COLAS CZ s.r.o.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Divize Silničního stavitelství JIH za částku 2 229 346,-Kč vč. DPH se
zárukou 36 měsíců.
stavební dozor na akci „Oprava silnic v Rudě“. Stavební dozor bude provádět Zdeněk Sedmidubský,
Čechova 1671/19, 594 01 Velké Meziříčí. Práce bude provádět na dohodu o provedení prací a to za
celkovou částku 12 000,-Kč.

bylo seznámeno:
 s dotazem pana T. D., vlastníka pozemku 873/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, ohledně umístění
oplocení kolem pozemku p.č.873/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. ZO navrhuje místní šetření a
domluvu na místě samotném. ZO nesouhlasí s odkupem pozemku až k obrubníku.
 s žádostí B a J.H., Holubí Zhoř 23, 595 01 Velká Bíteš na změnu územního plánu. ZO na doporučení
Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, odkládá tuto žádost na dobu,
jakmile bude schváleno pořízení nového územního plánu,
s problémem parkování nákladních vozidel na parkovišti u školy, které brání bezpečnému přecházení a
přejíždění komunikace II/602 z chodníku z lokality Dvořiště a z místní komunikace u fary. ZO schválilo
nákup a umístění betonových květináčů bránících zaparkování nákladním vozidlům. Zároveň souhlasí
se započetím vyřízení umístění dopravního značení omezující parkování.
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Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14.7.2016 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 8. Rozpočtové opatření č. 4/2016,
program zasedání jako celek,
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na realizaci akce oprava místní komunikace
„Kostel-hřbitov“. Kraj poskytuje příjemci na akci dotaci ve výši 110 000,-Kč,
darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda na podporu převodu vzdělávacích činností
základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času,
zprávu uplatňování o územního plánu Ruda, období 5/2008-3/2016,
realizaci veřejného osvětlení k domu č.p.149 Ruda. Realizaci provede firma VM REKOSTAV, s.r.o.,
Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí za cenu 37 829,-Kč,
rozpočtové opatření č.4/2016

bylo seznámeno:
 s rozpočtovým opatřením č.3/2016.

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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