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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            prosinec 2018 
 

 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

jménem celého zastupitelstva mně dovolte opět po roce poděkovat vám všem za 
pomoc a spolupráci v tom letošním pomalu končícím roce. Poděkování patří i letos 
bývalému i tomu současnému zastupitelstvu, stejně tak naší škole – žákům i 
zaměstnankyním školy, rovněž i bývalé paní ředitelce. Je třeba si takové spolupráce 
vážit a je vynikající, že si uvědomujeme, že na prosperitě naší obce se musíme podílet 
všichni, že jedinec sám vše nezvládne. 

Závěrem úvodního slova za Zastupitelstvo Obce Ruda přeji příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 přeji všem hodně osobních i 
pracovních úspěchů, radosti, spokojenosti a hlavně zdraví. 
 
         Karel Dvořák, starosta 
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VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
 

V tomto čísle při příležitosti výročí sta let vzniku republiky si připomeneme historii, jak to vlastně bylo 

před těmi 100 lety. Informace jsme čerpali z Wikipedie (cs.wikipedia.org): 

 

Vznik Československa 

Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním výborem v Praze 

(jehož členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobára František Soukup - „muži 28. října“), 

a to v součinnosti se zahraniční akcí Československé národní rady, která se již o 4 dny dříve prohlásila za 

prozatímní vládu nového státu. Národní výbor prosadil v zájmu uchování veřejného pořádku kontinuitu zákonů 

a vládl prostřednictvím dekretů. Počátečním problémem bylo sestavení československého parlamentu. Jelikož 

volby byly zatím nereálné, byl parlament – Revoluční národní shromáždění – poskládán na základě voleb z 

roku 1911 do rakousko-uherského sněmu. Slovensko bylo zastoupeno 44 jmenovanými poslanci. Národní výbor 

předal své pravomoci na prvním zasedání Národního shromáždění 14. listopadu 1918, kdy byl prezidentem 

zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem 

vojenství Milan Rastislav Štefánik; také byl slavnostně sesazen rod Habsburků a byla přijata prozatímní ústava. 

Němci neměli v tomto parlamentu zastoupení žádné (odmítli se zúčastnit), přestože jich bylo více než Slováků. 

Na základě poválečné deklarace prezidenta USA Thomase Woodrowa Wilsona, která hovoří o právu každého 

člověka na sebeurčení, se většina sudetských Němců hlásila k Německu či Rakousku. Maďaři na jihovýchodě 

Slovenska zase k Maďarsku. 

Mírová konference v Paříži z ledna 1919 uzavřela většinu územních sporů. Československou delegaci 

vedli Karel Kramář a Edvard Beneš. Konference schválila vyhlášení Československé republiky, rozprostírající 

se na území historických zemí Koruny české (Čech, Moravy a malé části Slezska) a části Horních 

Uher (Slovensko a Podkarpatská Rus). Území Lužice, které Beneš nárokoval na základě příslušnosti Českému 

království do třicetileté války a Kladské hrabství, ztracené spolu se Slezskem za Tereziánských válek, zůstaly 

německé. Dohoda stvrzující konferenci byla podepsána 10. září 1919. Stejně tak Československo nezískalo ani 

širší území v okolí Bratislavy, dnes patřící Rakousku, ani rozsáhlejší oblasti v okolí pohoří Mátra a Bük spolu s 

městem Miskolc, které si zachovalo Maďarsko. Do nové republiky tak bylo začleněno 6 etnických skupin s 

různými historickými, politickými a ekonomickými tradicemi. 

Problémem byly samotné hranice státu. S Německem a Rakouskem se větší část průběhu hranic vyřešila 

na základě historického vývoje, saint-germainská konference Československu z důvodu obrany navíc přidělila i 

severní svahy Krkonoš (což se nakonec nezrealizovalo). S Maďarskem však žádné historické hranice 

neexistovaly – ty proto určila zmiňovaná konference v Paříži na základě Benešových 7 memorand. I přes 

potvrzení Trianonské smlouvy z roku 1920 musela na území zasáhnout československáa rumunská armáda. 

Vznikl i spor o území Těšínska. Z pohledu historického práva náleželo celé Těšínsko k zemím Koruny české, 

nárok si na něj z etnických důvodů ale činilo i nově vzniklé Polsko. Po krátkém československo-polském 

vojenském střetnutí bylo Těšínsko rozhodnutím mezinárodní arbitráže ve Spa rozděleno mezi oba státy. Poslední 

spor byl ohledně průmyslově zaostalé Podkarpatské Rusi, kterou si nárokovala kromě Československa 

také Ukrajinská lidová republika (1918–19), s níž však tehdejší Podkarpatská Rus vůbec nesousedila (byla 

oddělena Polskem a Rumunskem), a také Maďarsko. Situaci opět musela řešit československá armáda, resp. čs. 

legionáři spolu s rumunskou armádou. 

Další problémy nově vzniklého státu byly také výrazné hospodářské a sociální rozdíly mezi tzv. 

historickými zeměmi (Čechy, Morava, Slezsko) a Slovenskem, resp. Podkarpatskou Rusí. Na Slovensko 

odcházeli čeští lékaři, učitelé a úředníci. Roku 1919 byla založena Bratislavská univerzita, 1920 Slovenské 

národní divadlo. Stále se však část Slováků a zejména více než 3 miliony Němců a 700 tisíc Maďarů necítili být 

rovnocennou součástí republiky a postupně tak narůstaly vnitřní rozpory. Mnozí Slováci po vzniku 

Československa pociťovali nostalgii z odštěpení od Uherska, ovšem ve 30. letech se již jednalo o okrajovou 

záležitost.Severně od Slovenska existovala i tzv. Lemko-rusínská republika, jejichž část obyvatel se chtěla 

postupem času připojit k ČSR. Prezident Masaryk, nechtěje po sporu o Těšínsko jitřit česko-polské vztahy, však 

neměl o tuto zemi moc velký zájem, a v březnu 1920 ji proto zabralo Polsko. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor_%C4%8Deskoslovensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Soukup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BEi_28._%C5%99%C3%ADjna
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dekret
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revolu%C4%8Dn%C3%AD_n%C3%A1rodn%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1911
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursko-lotrinsk%C3%A1_dynastie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prozat%C3%ADmn%C3%AD_%C3%BAstava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctrn%C3%A1ct_bod%C5%AF_prezidenta_Wilsona
https://cs.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_m%C3%ADrov%C3%A1_konference_(1919)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Uhry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Uhry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkarpatsk%C3%A1_Rus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsk%C3%A9_hrabstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lky_o_rakousk%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miskolc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trianonsk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsk%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmidenn%C3%AD_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmidenn%C3%AD_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Spa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lemko-rus%C3%ADnsk%C3%A1_republika
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Československá vlajka 

 

Československá vlajka (1920–1939 a 1945–1992) 

 

Československa vlajka (1918–1920) 

Československá vlajka vznikla hned v den po vzniku první československé republiky. Pro větší politické 

problémy se jí stala tehdejší tradiční česká bílo-červená dvojbarevné (horní pruh bílý, dolní pruh červený). 

Vládní návrh zákona, kterým se stanoví vládní barvy a státní vlajka, a jímž vláda se zmocňuje k dalšímu 

opatření ve příčině vlajek, praporů a znaků ze 30. října 1919 stanovuje československou vlajku víceméně v dnešní 

podobě, pouze modrý klín dosahoval pouze do jedné třetiny délky vlajky. 

V ústavě z 30. března 1920 byla schválena nová státní vlajka ČSR, kterou tvořil, stejně jako u předchozí 

vlajky, list o poměru 2:3 se dvěma vodorovnými pruhy (bílým a červeným). V žerďové části byl přidán modrý 

klín sahající do poloviny délky vlajky. Za autora tohoto návrhu je považován Jaroslav Kursa. 

Tato vlajka byla oficiálním státním symbolem v letech 1920–1939 a 1945–1992. Po rozdělení 

Československa přijala vlajku shodného vzhledu Česká republika. 

Po zániku federativního Československa původní česko-slovenskou vlajku převzala Česká republika jako 

jeden z nástupnických států. Tento krok však byl v rozporu s dohodami mezi českou a slovenskou politickou 

reprezentací i s čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 542/1992 Sb., o zániku ČSFR („Česká republika a Slovenská 

republika nesmí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státní symboly České a Slovenské 

Federativní republiky.“). 

 

Podoba vlajky 
 

Historickou vlajkou Čech byla bíločervená bikolóra, podobně jako u sousedního Polska. Tato bikolóra 

měla svou historickou tradici v královském (státním) vojenském praporu, využívající barvy (tzv. 

tinktury) erbu Českého království. Podle heraldických pravidel se na českém praporu objevovala na horní 

polovině bílá barva (symbolizující stříbrného českého lva) a na dolní polovině červená barva (symbolizující 

červené pole štítu). Proto se také tento český prapor nelišil od polského státního praporu (stříbrná orlice na 

červeném poli). Tato historická bikolóra v dobách národního obrození, kdy se začaly 

razit panslovanské myšlenky, začala pomalu ustupovat slovanské (fakticky ruské) trikolóře, která obsahuje 

(kromě červené a bílé) rovněž modrou barvu a vychází z nizozemské vlajky. Pro odlišení od ostatních trikolór, 

dělící své národní barvy ve vlajce do pruhů, bylo r. 1920 zákonem rozhodnuto, že pole přidané modré barvy bude 

mít tvar klínu, směřující do poloviny vlajky. Význam tohoto modrého klínu byl obvykle vykládán jako 

symbol Slovenska. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kursa
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bikol%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_(heraldika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldika
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panslavismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trikol%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsk%C3%A1_vlajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bohemia.svg
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Ruda: 

Celkem voličů v seznamu - 312 

Odevzdané obálky – 182 

Volební účast – 58,33 % 

 

Výsledky: 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název počet v % 

1. JAN ŽÁK 153 84,07% 

1. ZDENĚK PELÁNEK 153 84,07% 

3. Ing. KAREL DVOŘÁK 131 71,98% 

4. MARTIN HLADÍK 125 68,68% 

5. PETR CAHA 118 64,84% 

6. ANNA BAHENSKÁ 110 60,44% 

7. ZDEŇKA ŠVANDOVÁ 108 59,34% 

8. Ing. JIŘÍ KUBÍČEK 76 41,76% 

9. MICHAL HLADÍK 62 34,07% 

 

Prvních sedm jmenovaných se stalo novými členy Zastupitelstva Obce Ruda pro volební období 2018 – 

2022. Na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva Obce Ruda byl starostou zvolen Ing. Karel Dvořák a 

místostarostou Jan Žák.  

 

INFORMACE ZE ŠKOLY 
 

Ryba na talíři             

 
     V prosinci jsme pro naše žáky připravili projekt: RYBA NA TALÍŘI, jehož cílem je 

zlepšení povědomí o pozitivech konzumace sladkovodních ryb. Projekt byl zaměřen na prezentaci rybí kuchyně 

a poukazuje na to, že rybí maso je nejen chutné, ale především obsahuje lehce stravitelné bílkoviny, zdraví 

prospěšné tuky, minerály a vitaminy.  

     Nejdříve se žáci seznámili s druhy sladkovodních ryb. Zjistili, že hlavní rybou českého produkčního rybářství 

je tradiční kapr, který platí za vysoce kvalitní rybu jak na zahraničním, tak domácím trhu. Roční produkce kapra 

pravidelně dosahuje více než 18 tisíc tun. Tradice konzumace ryb je stará jako lidstvo samo. Různými studiemi 

a výzkumy se prokazuje, že národy, které konzumují rybí maso ve větším množství, vykazují podstatně lepší 

zdravotní kondici než ty, kde je spotřeba rybího masa nízká. To je bohužel i případ České republiky, kdy 

v přepočtu konzumuje občan naší vlasti necelou čtvrtinu množství, které během roku sní průměrný obyvatel 

Evropy. Po zajímavé prezentaci na interaktivní tabuli na žáky čekalo velké překvapení. V jídelně byl připravený 

kapr (bohužel už naporcovaný) a různé recepty. Žáci vybrali klasiku: smažený kapr a kapr na kmíně. S velkou 
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chutí a elánem se všichni pustili do práce. Za chvíli se po škole linula vůně čerstvých řízečků a pečeného kapra, 

kterého jsme s chutí snědli. Měla jsem radost, protože kapra ochutnali všichni žáci, i ti, kteří rybu rádi nemají. 

Mňam. Už teď se těším na toho vánočního kapra.  

     Tímto děkujeme panu Ing. Karlu Báňovi z Jabloňova za věnované kapry.                                                                                           

 

Mgr. Jana Součková 

 

 
 

INFORMACE Z SDH RUDA 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ oznamuje: 
 

POZVÁNKA 

 

V sobotu 5. ledna se koná výroční valná hromada SDH Ruda. 

 

Začátek valné hromady: 17:00 hodin 

Místo konání valné hromady: malý sál v kulturním domě v Rudě 

 
 V roce 2018 se naše SDH Ruda zúčastnilo velké spousty závodů, ale také se podílelo na kulturních akcích.  

Na začátku roku odstartovaly naše žákyně Kateřina a Marika Maškovy nejvyšší šedesátkovou ligu v ČR, 

ve které brala Kateřina celkovou bronzovou příčku. Marika odběhla poprvé celou ligu a zajistila si celkově 9. 

místo. Skvělé výkony ale nekončily a díky Dominikovi Maškovi se dres našeho týmu objevil na mistrovství 

republiky ve výstupu na cvičnou věž v Liberci, kde se umístil na 9. místě.  

Dominik s Kateřinou byli pro letošní rok členové juniorských a dorosteneckých reprezentací a zúčastnili 

se tak mezinárodních závodů. Katka závodila za Českou republiku ,,A" na Visegrádském závodě v Ostravě a za 

Českou republiku ,,B" v Lotyšsku. Dominik se s juniorskou reprezentací podíval do Německa, kam byla Česká 

republika pozvána jako host.  

Dále se tým SDH Ruda zúčastnil soutěže „klasického způsobu", kde okrskové kolo vyhráli a kvalifikovali 

na okresní kolo do Bobrové a brali nádherné 4. místo, a ve stejný den se závodilo ještě v Tasově, v disciplíně 
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požární útok, kde brali 3. místo. Celkově se SDH Ruda zúčastnilo 27 závodů a získalo 17 cenných kovů v roce 

2018. 

Zapsala: Kateřina Mašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se u nás dělo 
 

POUŤ SV. JILJÍ 
 

První zářijový víkend jsme v Rudě měli tradiční pouť. Počasí bylo opět proměnlivé. Naštěstí nedělní 

dopoledne nebylo deštivé, a tak mohl proběhnout krojovaný průvod dle plánu.  

 Poděkování patří všem, kteří pomohli nějakým způsobem s pořádáním pouti a programu po celý víkend. 

Fotografie z letošního průvodu najdete na obecruda.cz. 
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DĚTSKÝ DUATLON 
 

Za krásného počasí jsme mohli opět uspořádat další ročník dětského duatlonu IRONBABY 2018. Po 

závodě se poprvé vyhlašovalo umístění a rozdělovaly se odměny a medaile, a poté se uskutečnila tombola pro 

závodníky.  

Následovala pak volná zábava a opékání špekáčků. 

Poděkování patří firmě POEX Velké Meziříčí a.s. za jejich sladký sponzorský dar, díky nimž děti mohly dostat 

sladké odměny.  A také děkujeme dýdžejovi Vojtovi Pavlíkovi za hudební doprovod po celé odpoledne. 

Fotografie můžete vidět na obecruda.cz. 

 

VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ 
 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 37 tvůrců dýňových světel, světýlek a aranžmá. Děkujeme za 

účast. Úroveň nám každý rok vzrůstá. Děkujeme také skupině SARCINA za nádhernou ohnivou show a Bílé paní 

za návštěvu Rudy. 

Fotografie letošních výtvorů a ohnivé show můžete vidět na www.obecruda.cz. 
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OSLAVA 100 LET REPUBLIKY 
 

Při příležitosti výročí vzniku republiky jsme uspořádali posezení při české lidové muzice. Připraven byl 

sál v národních barvách. Sobotním podvečerem nás provázeli a hráli nám heligonkáři páni Jaroslav Drápela a 

Karel Havlík z Dolních Bojanovic a cimbálová kapela Kyničan z Moravských Knínic. Velký zájem byl o možnost 

si prohlédnout fotografie z historie obce a hasičského sboru. 

 
 

SÁZENÍ LÍPY PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100 LET REPUBLIKY 
 

Stejně jako mnoho okolních obcí i my jsme při příležitosti 

výročí vzniku republiky vysadili národní strom - lípu. Lípu 

jsme zasadili na kopci Strážník, kde bude mít dostatek 

prostoru pro růst a lze od ní vidět na celou ves.  
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ZAHÁJENÍ ADVENTU 
 

Opět po roce se celá ves sešla o prvním adventním víkendu v pátek, abychom zahájili nejhezčí období 

v roce. Hned na začátku nás navštívil Anděl Strážný, který vystoupil i v kulturním programu s žáky naší základní 

školy, kteří letos měli nápadité oblečení zasněžených vánočních stromů.  Po naší základce nám všem zazpívaly 

a zahrály slečny Bára Bojanovská a Petra Macková, po kterých vystoupil již tradičně Marek Musil ve hře na 

harmoniku, a pak následovaly básničky od přítomných dětí. 

 

Stejně jako vloni i letos se několik místních žen rozhodlo zahájení adventu obohatit o hřejivý pocit udělat 

radost i někomu jinému. Proto se rozhodly letos podpořit dobrovolnými příspěvky další organizaci, která se 

věnuje dětem. V letošním roce padla volba na Centrum Kociánka Dětské středisko Březejc.  

 

V letošním roce se vybrala krásná částka 7007 Kč. Vám všem, kteří jste přispěli, děkují jak organizátorky 

této akce, tak paní Marie Doležalová – vedoucí pracoviště Kociánka Březejc.  

 
Příjmový pokladní doklad o předání vybrané částky 7007,- Kč (sken) je k nahlédnutí na webových 

stránkách obce, stejně jako další fotografie z večera. 
 

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNY 
 

Za zvuku koled mohli obyvatelé strávit 

druhou adventní neděli v kulturním domě, kde 

mohli vyzkoušet svou zručnost a vyrobit si pod 

vedením zkušenějších tvořitelů a tvořitelek 

vánoční dekorace nebo svítící betlém, vyřezat 

si ozdoby na stromek anebo připravit i krmítko 

pro ptáčky. Vzhledem k hojnému počtu 

zúčastněných a kladným ohlasům budeme 

určitě dílny opakovat i příští rok. 
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Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 

Středa 26. prosince VÁNOČNÍ BRUSLENÍ ROUĎÁKŮ A 

JABLOŇOVÁKŮ 

(zimní stadion ve Velké Bíteši) 

- hokejové utkání Ruda vs. Jabloňov 16,00 – 17,00 

- volné bruslení 17,00 – 18,00 

Sobota 5. ledna Výroční schůze SDH Ruda  

 začátek v 18:00 hodin v kulturním domě 

Neděle 10. února Dětský karneval  

 Začátek ve 14:00 hod. 

Sobota 16. února Masopustní průvod po obci  

 Začátek v 11:00 hodin u kulturního domu.  

 Zveme tímto obyvatele k hojné účasti v maskách do 

průvodu 

Sobota 16. března Ostatková merenda  

 Hraje kapela Fr. Kratochvíl 

 Začátek ve 20:00 hod. 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE  

 

KOČKA A VÁNOCE 

 
Péče o naše chlupaté mazlíčky by se o Vánocích neměla příliš měnit oproti běžným dnům. Ale chápu, že 

majitelé koček by rádi svým svěřencům o svátcích nějak přilepšili. Kočka je masožravec a její strava by měla 

obecně obsahovat vyšší obsah bílkovin. V zásadě jsou kočky konzervativci – nevyžadují velké změny v krmivu, 

ale je to velice individuální. Kočce, která je zvyklá pouze na granule, můžeme koupit pro oživení jídelníčku 

kvalitní konzervu, paštiku nebo kapsičku. Zdravé zvíře potěšíme i vařenou rybou, syrovými játry, kousky 

hovězího masa. Zcela nevhodné jsou sladkosti, kořeněná nebo přesolená jídla, ořechy. Čokoláda a hrozinky jsou 

pro kočky /i psy/ jedovaté. Smažené či pečené tučné maso může způsobit závažný akutní zánět slinivky. Pitný 

režim je neméně důležitý, příjem tekutin podporujeme rozmístěním více misek po domě, napuštěním umyvadla 

ev. pořízením vodní fontánky. Mléko lze podat v menším množství (zředěné vodou), kočky také nepohrdnou 

smetanou, tatra mlékem či jogurtem. Někteří jedinci mají problém strávit laktózu v mléce a to se pak projevuje 

průjmem. 

Pamlsky podáváme speciálně vyrobené pro kočky, ale je třeba počítat s jejich kalorickou hodnotou. 

Překrmování zvířat způsobuje obezitu a s ní související zdravotní problémy – cukrovka, onemocnění srdce, cév, 

kloubů… 

Pokud byste rádi vzali venkovní kočku domů ke stromečku, doporučuji minimálně dva dny před 

přemístěním řádně ošetřit proti zevním i vnitřním parazitům. 

Vánoční výzdoba bývá pro kočky velice atraktivní, je vhodné dobře upevnit vánoční stromeček, volit 

přírodní ozdoby bez ostrých háčků, vánoční řetězy a baňky jsou pro kočku často loveckým cílem.  Cizí tělesa v 

dutině ústní či v trávicím traktu nejsou ojedinělou záležitostí. Bezpečnou hračku pro svou kočku můžete koupit, 

a nebo ji vyrobit doma. Stačí ke klacíku připevnit provázek a na konec přivázat větší korálku nebo pírko a kočka 

vás bude milovat. Na trhu je i velký výběr tzv. interaktivních hraček, které vzbuzují přirozený lovecký instinkt a 

trénují obratnost zvířete. 

Bohužel konec roku bývá pro některé kočky velkým stresem ať už změnou chodu domácnosti nebo 

nadměrným hlukem z ohňostrojů. Vyděšené zvíře se snáz ztratí, proto zdůrazňuji zavřít své svěřence, i venkovní 

kočky lze umístit do bezpečí. Stres se u kočky žijící v bytě projevuje často nežádoucím chováním (ničením 

nábytku, močením zvířat mimo toaletu, agresivitou vůči členům domácnosti). Reakce na extrémní hluk jsou různé 

(schovávání se, panické běhání po bytě, hlasité mňoukání, třes, skřípání zubů). K potlačení stresových reakcí u 
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koček lze po dohodě s veterinářem podat sedativa či látky na bázi feromonů ve formě sprejů či difuzérů. 

 

Děkuji všem klientům i zákazníkům za důvěru při péči o jejich zvířátka, přeji poklidné vánoční svátky a 

v novém roce se budu na Vás opět těšit.              

 

       MVDr. Šárka Dresslerová, tel 728531052 

 

Otevírací doba prodejny Tasov: ÚT, SO 8-10hod, ČT, PÁ 15-17hod. 

27.12.2018  ČT 15-17hod. 

28.12.2018  PÁ 15-17hod. 

29.12.2018  SO 8-10hod. 

1.1.2019  ÚT ZAVŘENO  

Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě. 
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 

 
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 20.9.2018 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 

 schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Zdeňka Pelánka, 

- doplnění programu o bod: 4. Rozpočtové opatření č.6/2018, 

- doplnění programu o bod: 5. Obsazení pracovního místa – uklízeč veřejných prostranství, 

- na základě žádosti společnosti COOP družstvo Velké Meziříčí úhradu elektrické energie na prodejně 

v Rudě za rok 2018. 

- Rozpočtové opatření č.6/2018, 

 

 

 bylo seznámeno: 
- s možnostmi financování pracovního místa na Obci Ruda. V současné době je jediná možnost financování 

přes MAS Kraje Vysočina (Místní akční skupina). Starosta je pověřen získáním potřebných informací. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 1.11.2018 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 schválilo: 

 

- ověřovateli zápisu Annu Bahenskou a Zdeňku Švandovou a zapisovatelem Kateřinu Čejkovou. 

- změnu názvu v bodě 6 - bod 6 bude znít: Projednání žádosti o návratnou finanční pomoc a 

projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Mikroregionem 

Velkomeziříčsko-Bítešsko a Obcí Ruda. 

- doplnění programu ustavujícího zasedání o bod 10, který bude znít: Stanovení určeného 

zastupitele dle stavebního zákona, který bude pověřený jednat ve věcech územního plánu a 

posunutí diskuze na bod 11. 

- celý program ustavujícího zasedání. 

- zvolení jednoho místostarosty. 

- pro výkon funkce starosty Obce Ruda bude člen zastupitelstva uvolněn a to od 1.1.2019. 

- způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

- starostou Obce Ruda Ing. Karla Dvořáka (RČ: 750305/4823). 

- místostarostou Jana Žáka (RČ: 850829/5345). 

- zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné. 

- předsedou finančního výboru Zdeňku Švandovou. 

- předsedou kontrolního výboru Annu Bahenskou. 

- členy finančního výboru Petra Cahu a Annu Bahenskou. 

- členy kontrolního výboru Zdeňka Pelánka a Martina Hladíka. 

- pro období 1.11.2018 až 31.12.2018 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 

výši 20 000,00 Kč za měsíc, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 18 000,00 Kč za měsíc, odměnu za výkon funkce předsedy výboru 

zastupitelstva obce ve výši 2 000,00 Kč za měsíc a člena výboru ve výši 2 000,00 Kč za měsíc. 

Při souběhu výkonu více funkcí nebudou neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány 

odměny v souhrnné výši. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, 

místostarosty, předsedy a člena výboru zastupitelstva. 

- pro období od 1.1.2019 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
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5 000,00 Kč za měsíc, odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 

2 000,00 Kč za měsíc a člena výboru zastupitelstva ve výši 2 000,00 Kč za měsíc. Při souběhu 

výkonu více funkcí nebudou neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány odměny 

v souhrnné výši. Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2019. 

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Mikroregionem 

Velkomeziříčsko-Bítešsko a Obcí Ruda.  

- zástupcem v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko starostu obce Ing. Karla Dvořáka. 

- svým zástupcem pro jednání ve věcech územního plánu starostu obce Ing. Karla Dvořáka. 

 

 bylo seznámeno: 

 

- starostou obce s podpisem smlouvy Kraj Vysočina x Obec Ruda –dotace z Programu obnovy 

venkova na opravu místní komunikace v místní části Lhotka. 

- starostou obce s podpisem smlouvy Kraj Vysočina x Obec Ruda –dotace z Fondu Vysočiny na 

akci „ Zachování prodejny v obci Ruda“. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 29.11.2018 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 

 schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Martina Hladíka, 

- doplnění programu o bod: 6. Návrh rozpočtu Obce Ruda na rok 2019, 

- doplnění programu o bod: 7. Územní plán Obce Ruda, 

- doplnění programu o bod:8. Základní škola – oprava školy, zateplení, 

- doplnění programu o bod:9. Kompostéry – informace o projektu, 

- doplnění programu o bod:10. Informace o průběhu likvidace dřeva napadeného kůrovcem, 

- doplnění programu o bod:11. Návrh na pořízení nového topidla do stodoly 

- program zasedání jako celek, 

- Rozpočtové opatření č. 7/2018, 

- Dodatek č.10 ke smlouvě o jiných pracech a výkonech č.29/TKO/2009  se společností Technické služby 

VM s.r.o., Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí, 

- finanční dar pro Římskokatolický farní úřad, Ruda 45, 594 01 Velké Meziříčí ve výši 15 000,- Kč. 

Finanční prostředky budou využity k opravě či údržbě kostela. 

- podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Název projektu: 

„5.1a – Realizace úspor energie ŽŠ Ruda“ 

- nákup nového topidla do stodoly. Byl schválen nákup kamen FALCO ECO 20 kW od výrobce LS Kamna, 

s.r.o. za pořizovací cenu 43 439,- Kč, 

 

 bylo seznámeno: 
- s návrhem rozpočtu Obce Ruda na rok 2019 a souhlasí s jeho zveřejněním, 

- s průběhem projednávání změn v územním plánu Obce Ruda. ZO se dohodlo dát požadavek pořizovateli 

a zpracovateli: zrušit lokalitu pro výstavbu RD Z13 – pod Strážníkem a zrušit v územním plánu etapizaci. 

- s průběhem úspěšné dotace na kompostéry. Termín dodání kompostérů byl posunut do 28.2.2019. 

- s průběhem likvidace dřeva napadeného kůrovcem. Bude vyhlášeno 3. kolo prodeje palivového dřeva pro 

občany. 

 

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména 

a příjmení jsou uváděna jen iniciály. Plné verze usnesení a zápisů jsou k nahlédnutí v úředních hodinách 

na Obecním úřadě v Rudě.  

 

Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková. 

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 

mailto:obec.ruda@tiscali.cz
http://www.obecruda.cz/

