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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda                       říjen 2019 
 

 
 

 

Vážení spoluobčané,  

 

s podzimem přichází třetí číslo obecního zpravodaje, dětmi dlouho očekávané období prázdnin a 

dovolených uteklo jako voda. Věříme, že si děti dva měsíce volna dosyta užily. Pro děti, které nastoupily do 

školky, školy, na střední školu nebo vysokou, začalo něco nového a nepoznaného. Těm nejmenším přejeme, ať 

se jim ve školce líbí, potkají nové kamarády a užijí si spoustu legrace, prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a 

zvládli se naučit všechna ta písmenka a číslice, starším žákům i nejstarším studentům zase úspěšný start ve 

školních lavicích a univerzitních posluchárnách a zároveň doufáme, že si vybrali studijní obory, které jsou pro 

ně zajímavé, zábavné a v budoucím životě naleznou uplatnění. A co my dospělí? Snad jsme přes léto načerpali 

dostatek energie do následujících měsíců, a to ať už jsme dovolené strávili v zahraničí, Česku nebo doma na 

zahrádce.   

Začalo nám podzimní období – koncert barev, poletující pavučiny, vůně dýmu z pálení shrabaného listí 

a brambořiska, sklízení ovoce, šípkové keře podél polní cesty, spadané kaštany a žaludy, ze kterých děti 

vyrábějí zvířátka. Zlatavé paprsky slunce už nepálí, ale šimrají na tváři.  

Příroda se pomalu chystá na zimní spánek, zanedlouho budeme vzpomínat na všechny, kteří již nejsou 

mezi námi, ale na obci bude zase pěkně „živo“. 

Připravujeme na začátek listopadu již tradiční večer rozsvícených dýní. Na konci listopadu budeme 

moci v kulturním domě oslavit poslední leč, kterou pro nás připravil myslivecký spolek Jabloňov - Ruda. 

Chystáme se zahájit advent opět rozsvěcením stromečku na obci, které již tradičně doplní kulturní vystoupení. 

Místo vánočních tvořivých dílen jsme pro vás připravili organizovaný zájezd na adventní trhy. 

Přejeme vám tedy krásné podzimní dny a těším se na setkání s vámi na některé z akcí konaných v naší 

obci. 

 

 

Zastupitelstvo Obce Ruda 
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INFORMACE ZE ŠKOLY 
 

Léto a prázdniny jsou za námi a my jsme se letos snad poprvé trochu bály, že nám 

školní rok nezačne, jak má. Rozsáhlé stavební práce na budově školy chtěly svůj čas.  

3. září se ale mohly slavnostně otevřít dveře i nové prostory školy. Nechyběl 

přípitek a občerstvení. Do lavic usedlo 12 dětí. Z toho 3 z Jabloňova, 8 z Rudy a 1 žák 

z Velkého Meziříčí. Ve škole nejsou letos jenom děti, ale také zvířátka. Pomohla nám 

zpříjemnit nejenom první školní den, ale budou nás provázet celý rok. Rodiče prvňáčků měli za úkol poznat 

podle hmatu zvířátko ukryté v košíku. Velkou jedničku si odnesl pan Jan Žák, který poznal černé skinny morče 

„Ludvíka“. 

4.října jsme oslavili DEN ZVÍŘAT. Žáci si mohli přinést z domu zvířátko a krátké vyprávění o něm. 

Škoda, že jste nemohli být ve škole, vypadalo to tu jako na malé chovatelské výstavě. Viděli jsme: morčata, 

kočku, králíka, rybičky, myšku, štěňátko a dokonce i dva kohouty. Pan starosta podpořil náš Den zvířat 

andulkami. Dostali jsme krásnou klec a dvě morčata. O ty se budeme celý rok společně starat.  
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Můžete se na ně kdykoliv přijít podívat, jak se jim daří. Králíkárna je na naší zahradě. Oslava ale 

nekončila.  

Náš projektový Den uzavřel známý žonglér Milan Ošmera.  

 

Mgr. Jana Součková 

 

 
 

Jsme moc rádi, že k nám do školy zavítali bývalí žáci. Společně jsme zavzpomínali na jejich společné zážitky.  
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Protože nám mládí rychle odchází, tak se konalo 14. září 2019  setkání ročníku 1948 plus několika 

mladších i starších občanů. Sešli jsme se v 15 hodin v kulturním domě, kde jsme měli malé pohoštění. V 17 

hodin jsme se odebrali na prohlídku místní školy, kterou jsme navštěvovali před více jak  60-ti roky. Pro ty, 

kteří ve škole nebyli od školních let, to bylo velice dojemné. Zavzpomínali jsme na praktickou a účinnou výuku 

pomocí ukazovátka. Velkým překvapením bylo, že tam jsou loutky, které tam byly před více jak 60-ti roky. 

Také jsme si prohlédli školní družinu s výdejnou obědů. Školou nás provedla paní učitelka Veronika Cahová. 

Potom jsme se vrátili do kulturního domu, kde jsme vzpomínali na naše lumpárny, které jsme prováděli při 

večerních procházkách obcí. Naše vzpomínání se protáhlo do pozdních večerních hodin. 

Do redakce se nám ozvali účastníci tohoto setkání a poprosili nás, abychom touto cestou vyslovili 

poděkování panu Miroslavu Křehlíkovi, který celou akci zorganizoval a postaral se o to, že se bývalí spolužáci 

mohli společně po letech sejít. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) POZEMKOVÉ ÚPRAVY: 

 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí měly být dokončeny 

v letošním kalendářním roce. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka 

Žďár nad Sázavou, vydal Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 

území Ruda u Velkého Meziříčí zpracovaný firmou Georeal s.r.o., Hálkova 12, Plzeň. 

  

Toto rozhodnutí ale nenabylo právní moci z důvodu odvolání D.B., zastoupeného advokátkou 

J.D. Účastníci řízení byli o této skutečnosti vyrozuměni veřejnou vyhláškou  – Oznámení o podaném odvolání 

do rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Přílohou je 

obsah písemného odvolání D.B. Vyhláška včetně přílohy je zveřejněna na úřední desce a i na webových 

stránkách Obce Ruda. Zde si můžete přečíst, co bylo důvodem odvolání. 

  

Následovat bude postoupení odvolání a kompletního spisu odvolacímu orgánu, kterým je  Státní 

pozemkový úřad v Praze. Ten podané odvolání buď potvrdí a vrátí věc zpracovateli na doplnění nebo odvolání 

zamítne. Dojde tedy k časovému zdržení dokončení pozemkových úprav a zapsání na katastrální úřad a to, dle 

dostupných informací, o minimálně půl roku. 

  

Co plyne z nedokončení pozemkových úprav pro vás, fyzické osoby, jako vlastníky pozemků? 

  

- Pořád platí tedy staré pozemkové mapy a nemusíte dávat na Finanční úřad zatím žádné nové daňové přiznání 

na nová čísla pozemků dle návrhu pozemkových úprav. 

- Stále platí nájemní smlouvy na pozemky, které jste písemně nevypověděli. 

- Nemáte nárok na bezplatné vytyčení pozemků dle nových návrhů, na které po dokončení pozemkových úprav 

a zápisu do katastru nemovitostí budete mít nárok. 

- Shrnuto – musíte dále vyčkat na úplné dokončení pozemkových úprav. 

 

Z pohledu obce díky nezapsání nového stavu dle návrhu do katastru nemovitostí tak obec nemůže 

investovat do pozemků, které dle starých map nejsou jejich vlastnictvím. Tzn. obec nemůže žádat o dotace na 

opravu či rekonstrukci komunikací, obec nemůže sázet kolem cest aleje a stromořadí a ani na to nemůže žádat o 

dotace a tak dále. Musíme vyčkat na úplné dokončení pozemkových úprav a zapsání do katastru nemovitostí, 

což může v našem případě trvat i roky. 

 

2) OPRAVA FASÁDY NA KOSTELE – VYSVĚTLENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA: 

 

Rádi bychom uvedli objektivně údaje týkající se opravy fasády na kostele sv. Jiljí v Rudě. V dubnu 2019 

jsme poslali otevřený dopis panu faráři, který obsahoval i schválení příspěvku (dotace) 50 000 Kč na tuto 

opravu.  
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Pan farář na základě našeho dopisu tuto schválenou dotaci 50 000 Kč odmítl a poslal odpověď na Obecní 

úřad Ruda. Tento dopis jsme vyvěsili na úřední desce v Rudě. Pro úplnost uvádíme celou citaci (doslovný 

přepis) dopisu zde: 

 

Věc: smlouva o poskytnutí dotace 

 

Římsko-katolický farní úřad Ruda dne 3. května 2019 obdržel do poštovní schránky od Obecního úřadu 

tiskopisy, kdy jste ochotni formou dotace poskytnout farnosti Ruda 50.000,- Kč na opravu kostela. 

Vzhledem k celkové situaci a okolnostem, nemůže farnost Ruda tuto finanční pomoc přijmout. 

 

      S pozdravem 

        Švanda Jiří 

        farář 

 

Je nám skutečně líto, že nám nebylo umožněno přispět na opravu fasády našeho kostela, protože pan 

farář tyto finanční prostředky odmítl. 

 O výsledku sbírky se pak psalo i ve farním zpravodaji, kde ale nebylo objektivně napsáno, že Římsko-

katolický farní úřad Ruda prostřednictvím pana faráře odmítl dotaci 50 000 Kč od Obce Ruda. O tom nebyla ve 

zpravodaji ani zmínka. 

 

Tímto článkem jsme chtěli uvést na pravou míru veškeré skutečnosti, které se dotýkali obce.  

 

Sepsalo Zastupitelstvo Obce Ruda 

 

3) ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD: 

 

Zastupitelstvo Obce Ruda na svém zasedání 3.9.2019 projednalo situaci v odpadovém hospodářství – 

celkové příjmy a výdaje za předchozí roky, kdy Obec Ruda musela např. za rok 2018 doplácet přes 90 tisíc Kč 

z rozpočtu, aby pokrylo veškeré náklady spojené se provozem systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení částky místního poplatku na: 

- 550,- Kč pro občana s trvalým pobytem v Rudě, na Křeptově anebo ve Lhotce, 

- 700,- Kč pro vlastníka nemovitosti sloužící k rekreaci. 

Ostatní pravidla, osvobození od poplatku atd., jsou stejná jako v předchozích letech. Obecně závazná 

vyhláška, která obsahuje toto zvýšení, je pak k přečtení na úředních deskách nebo na webových stránkách Obce 

Ruda v sekci „Úřední deska“. 

 

4) NABÍDKA NA ČIPOVÁNÍ PSŮ V RUDĚ – 26. ŘÍJEN: 
 

V sobotu 26. října v 10:30 hod. přijede před Obecní úřad Ruda paní veterinářka MVDr. Šárka Dresslerová. 

Budete mít možnost si nechat očipovat psa a splnit tím zákonnou povinnost. 

Od 1.1.2020 je dle zákona povinnost očipovat všechny psy (výjimky jsou psi s čitelným tetováním, které 

bylo provedeno před 3.7.2011). 

Čip bez registrace – 350 Kč (majitel si psa může zaregistrovat za úplatu sám dle výběru registru nebo nechá 

zvíře bez registrace). 

Pokud majitel psa nenechá očipovat, nebude mu platit očkování proti vzteklině. 

S sebou přineste prosím očkovací průkaz, kam se musí kód čipu nalepit, náhubek, pes bude na vodítku. 

Pokud majitelé neví, zda jejich zvíře čip má, je možné tato zvířata "přečíst" čtečkou. 

Další případné informace u paní MVDr. Dresslerové – tel. 728 531 052. 

 

5) KÁCENÍ V LESE 

 

Upozorňujeme vlastníky lesů, že je zákaz tahat klády stromů po obecních komunikacích. Obec Ruda jako 

dobrý hospodář se bude domáhat náhrady škody a uvedení stavu cesty do původního stavu. Pakliže bude 

potřebovat někdo si složit dřevo podél obecní cesty na obecní pozemek, tak dopředu se domluví na obecním 
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úřadu, za jakých podmínek mu toto bude umožněno. Obec vynaložila dost finančních prostředků a úsilí, aby 

obecní cesty byly sjízdné a dlouho nám vydržely. 

Tímto chceme vyřešit neoprávněné zabrání obecních pozemků či zatarasení cesty, kdy jako špatný příklad 

můžeme uvést kácení lesů za táborem a uložení dřeva pod rybníkem Janůvek i na obecní pozemky a zatarasení 

komunikace „do Strání“. 

 

6) POSLEDNÍ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V KRAJI VYSOČINA – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 

23. ŘÍJNA 

 
Základní podmínky pro čerpání dotace: 
1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – vlastník rodinného domu nebo bytového domu s maximálně 3 

bytovými jednotkami. 

2. Nemovitost, ve které má dojít k výměně zdroje, musí být vytápěna kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s 

ručním přikládáním, který je zařazen do emisní třídy 1 nebo 2, nebo nemá žádnou emisní třídu. 

Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace: 
· výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla 

· výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla 

· výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj tepla 

· výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z 

programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů 

či z Kotlíkových dotací 

Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou podporovány následující zdroje tepla splňující 

parametry Ekodesignu: 
· kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč 

· kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, max. 100 000 Kč 

· automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč 

· tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč 

Ve třetím kotle kotlíkových dotací nejsou podporovány nové kotle spalující uhlí. 
KDY a KDE ŽÁDAT o kotlíkovou dotaci: 

- v sídle Kraje Vysočina - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 23. ŘÍJNA. Informace na stránkách https://www.kr-

vysocina.cz/kotliky, v denním tisku a dalších sdělovacích prostředcích. 

UPOZORNĚNÍ 

 

Od 1. 9. 2022 nebude podle platného Zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v 

domácnostech staré, neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2018 je pak zakázán prodej kotlů 3. 

emisní třídy. 

 

7) KONTEJNER NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD U HŘBITOVA 

 

Musíme znovu zopakovat pro všechny, že kontejner u hřbitova v Rudě slouží jen pro odpad ze hřbitova v 

Rudě a pro vlastníky rekreačních nemovitostí v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí na 

směsný komunální odpad.  

V případě zjištění vyhození jinou osobou bude požadována Obcí Ruda úhrada nákladů spojených s 

vývozem kontejneru a uložením odpadu, a to v celé její výši. 

Kontejner se plní všemožným odpadem i tím, co tam nepatří. Odpad tam je nevytříděný. Díky nevytřídění a 

vyhazování odpadu „načerno“ se musí kontejner často nechat vyvážet a tím pádem dochází ke zvýšeným 

nákladům na odpadové hospodářství. A z toho pak vyplývá zdražování místních poplatků za odpad. Dá se tomu 

lehce zabránit, když všichni budeme důslední a všichni budeme dodržovat stejná pravidla – odpad budeme 

poctivě třídit, do kontejneru budou vhazovat odpad jen obyvatelé k tomu oprávnění a ostatní si zajistí sami na 

svoje náklady likvidaci nejčastěji svých objemných odpadů – jako např. v současnosti si někdo vyklidil 

domácnost a v kontejneru jsou vyhozeny staré matrace, televize, sporák, dřevěný rošt z postele atd. Za tyto lidi, 

kteří si „načerno“ vyklízí dům a vyhazují odpad do kontejneru, v závěru zaplatíme za tento odpad a likvidaci 

my ostatní, mezi které se pak náklady rozpočítávají a promítnou se v místním poplatku. 

Proto v případě, že uvidíte někoho u kontejneru, jak tam vyhazuje velké množství odpadu nebo odpad, co 

tam nepatří, tak nebuďte bezohlední a nahlaste takového člověka na obecní úřad nebo na to upozorněte daného 

https://www.kr-vysocina.cz/kotliky
https://www.kr-vysocina.cz/kotliky
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viníka, zeptejte se na jeho jméno a odkud je. Protože když budeme všichni lhostejní, tak se situace bude 

zhoršovat, vyvážení bude častější a náklady se budou zvyšovat, a tedy obec bude muset opět přistoupit ke 

zvýšení místních poplatků za odpad.  

 

Co je to směsný komunální odpad? 

 

Jde vlastně o odpad, který se nedá třídit a který končí na skládkách či spalovnách komunálních odpadů. 

Nepatří sem: 

- Nebezpečné odpady 

- Využitelné odpady (např. papír, sklo, plasty, kovy) 

- Objemný odpad – koberce, židle sedačky a další vybavení domácností 

- Stavební odpad 

- Bioodpad 

 

Ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s., která byla zřízena státem, tak budeme postupně dělat osvětu ve 

zpravodaji, protože se domníváme, že otázka odpadů je teď velice důležitá třeba i ve spojitosti s blížícím se 

ukončením ukládání odpadu na skládce u Velkého Meziříčí a pak bude následovat již spalování odpadu ve 

spalovně v Brně, a tudíž velké navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (zdroj www.ekokom.cz) 

 

DÍL 1. – OBECNÝ ÚVOD 

 

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony 

 

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů 

mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit 

podle jejich vlastností a tak s nimi nakládat. 

 

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. 

Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který 

běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů, údržby 

chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.   

 

Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme 

prakticky většinu z celkového objemu komunálního odpadu. Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery. Stejně 

tak můžeme ale odpad na některých místech ČR třídit do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a střediscích, 

výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech, především v malých obcích.  

 

Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru. Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo ve 

spalovnách.  

 

O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně 

závaznou vyhláškou, a ta je platná pro každého občana dané obce. Proto doporučujeme se s touto vyhláškou 

seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro 

odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají sběrové akce, jaké 

jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co 

jste byli zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu, neplatí nebo funguje úplně 

jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.  
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DÍL 2. – JAK FUNGUJE V ČR SYSTÉM TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU? 

 

Češi mohou třídit odpad už do více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob. 

S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně 

vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. V roce 2018 lidé v obcích a městech vytřídili přes  665 tisíc tun 

papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům, tak díky třídění dali 

druhou šanci. V barevných kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného 

odpadu nekončí, ale naopak začíná.  

 

Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a 

upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. 

Tady obsluha linky odpady dál dotřídí na různé druhy, podle materiálového složení nebo podle požadavků 

konečných zpracovatelů. Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné druhy odpadů a shazují je do velké klece, 

která je umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům 

– buď jako druhotná surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou surovinu se pak 

pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky, většinou se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu 

nových předmětů. To je třeba případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a skleněné střepy přidávají 

k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití vrací v podobě nových 

výrobků.  

 

Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního pásu a 

vyřazují se do odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se 

využívá k výrobě tepla a elektrické energie.  Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete i na 

www.jaktridit.cz. 

 

V Rudě, Lhotce a Křeptově máme 28 kontejnerů na třídění odpadu (plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, 

jedlé oleje a tuky, bioodpad, kovy). Dvakrát ročně se koná svoz nebezpečného odpadu. Prostřednictvím SDH 

Ruda se koná jednou za 1 - 2 roky sběr objemného železného odpadu. Sami pak můžete za poplatek vyvézt 

odpad do sběrných dvorů ve Velkém Meziříčí nebo ve Velké Bíteši.  

 

Co se u nás dělo 
 

POUŤ SV. JILJÍ 
 

Letošní pouti počasí přálo, a tak se mohl uskutečnit program v celé své šíři. Na páteční pouťovou 

zábavu přišlo přes 200 lidí. V sobotu po obědě se konal tradiční fotbal, kde opět vyhráli ženatí. Večer se pak 

sedělo na výletišti pod lipou. Rozradostněná nálada všech vyvrcholila nápadem udělat na výletišti veřejný 

bazén a mládež to dotáhla do konce, takže se i koupalo. 

V neděli proběhly už důstojnější akce – dopolední krojovaný průvod se sváteční mší a odpoledne 

vyhrávka na návsi s folklórní skupinou Lhotár.  

Věříme, že každý si během víkendu našel aspoň kousek toho svého, co se mu líbilo. 

http://www.jaktridit.cz/
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Fotografie z letošního průvodu najdete na obecruda.cz. 

 

PODZIMNÍ PŘÍRODŇÁK 
 

V neděli 6. října jsme pro děti připravili novou akci – orientační výlet, kdy naším cílem bylo děti dostat 

do přírody a zabavit je i jejich doprovod. Na šesti stanovištích je čekaly různé úkoly, kdy musely namáhat nejen 

tělo, ale i mozek.  Poznávaly například zvěř a jejich potravu, střílely na terč airsoftovou puškou, přelézaly po 

laně, vyzkoušely si opičí dráhu nebo jak je těžké se pohybovat po tmě v lese, kdy jim ku pomoci bylo jen lano, 

které je vedlo. Zaskákaly si v pytli, ale také jako žáby; vyzkoušely si poznat podzimní přírodniny po hmatu, 

přiřadit paroží ke správnému zvířeti. 

Na závěr se všichni setkali u tábora, kde účastníci byli odměněni i medailí. Krásný slunečný den jsme 

pak společně zakončili opékáním špekáčků. 
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Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 

Pátek 1. listopadu Večer rozsvícených dýní  

 Sraz v pátek 1.11. v 16:30 hod. před 

kulturním domem 

Sobota 23. listopadu POSLEDNÍ LEČ  

 pořádá Myslivecké sdružení Jabloňov – Ruda   

 začátek ve 20:00 hodin v kulturním domě 

 hraje skupina Mix band Milana Čecha 

 připraveno občerstvení a tombola 

Pátek 29. listopadu Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromku 

 začátek v 17:30 hodin na návsi 

 vystoupení dětí místní základní školy a všech 

dalších dobrovolníků 

 občerstvení zajištěno – svařák, horký čaj 

 prodej adventních věnců a vazeb 

1. nebo 2. adventní víkend ADVENTNÍ ZÁJEZD DO OLOMOUCE 

 místo vánočních dílen 

Pátek 6. prosince Návštěva Mikuláše s andělem a s čerty 

Sobota 14. prosince Výroční schůze SDH Ruda  

 začátek v 18:00 hodin v kulturním domě 

Čtvrtek 26. prosince VÁNOČNÍ BRUSLENÍ (zimní stadion ve Velké 

Bíteši) 

- bruslení – 15:30 – 17:00 hod. 

 hokejové utkání 15:30 – 16:00 hod. 

 veřejné bruslení 16:00 – 17:00 hod. 

Neděle 2. února Dětský karneval  

 Začátek ve 14:00 hod. 

Sobota 8. února Masopustní průvod po obci  

 Začátek v 11:00 hodin u kulturního domu. 

 Hrát bude folklórní skupina LHOTÁR 

 Zveme tímto obyvatele k hojné účasti v maskách do 

průvodu 

Sobota 22. února Ostatková merenda  

 Hraje kapela TOTO BAND 

 Začátek ve 20:00 hod. 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE  
 

Čipování psů aktuálně 
 

Od 1.1.2020 je dle novely veterinárního zákona povinnost očipovat všechny psy (výjimkou jsou psi s 

čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3.7.2011). 

Čip je malý váleček, který se aplikuje z duté, asi 3 mm široké jehly, která je sterilní a velmi ostrá. Vpich 

se provádí podobně jako u očkování pod kůži a to na levou stranu krku zvířete. 

Štěňatům se aplikuje mezi 3. a 6. měsícem věku, zároveň s povinným očkováním proti vzteklině. 

Čip zůstává po celý život v těle zvířete a jeho kód nezaměnitelně identifikuje daného jedince. Povinností 

je číslo čipu zaznamenat v očkovacím průkazu zvířete. Pokud bude pes bez identifikace, nebude mu z právního 

hlediska platit očkování proti vzteklině, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě poranění člověka 

jejich psem. 

Čipování provádí veterinární lékař a na něm je také správný výběr čipu, aby ho bylo možné přečíst 
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čtečkou jakéhokoliv výrobce (tzv. dle ISO normy). 

Čipované zvíře je vhodné zaregistrovat do databáze/registru. Státní registr zvířat v současné době 

neexistuje, několik registrů provozují soukromé firmy a za úplatu vedou jejich provoz. Registrace zvířete není 

zatím povinná, ale určitě je doporučovaná, zvýší se tak pravděpodobnost setkání majitele se zatoulaným 

zvířetem. 
 

       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  

 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 3.9.2019 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku 

Švandovou, 

- doplnění programu zasedání o: 

- 15. Darovací smlouva mezi Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko a Obcí Ruda. 

- program zasedání jako celek, 

- Obecně závaznou vyhlášku Obce Ruda č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

Obce Ruda, 

- Obecně závaznou vyhlášku Obce Ruda č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

- Řád veřejného pohřebiště Obce Ruda, 

- rozpočtové opatření č. 6/2019, 

- jako technický dozor pana V.D. na akce “5.1a – Realizace úspor energie ZŠ Ruda“, „5.1b – Realizace 

úspor energie ZŠ Ruda“, „Realizace úspor energie ZŠ Ruda – střecha“, 

- jako autorský dozor pana B.B. na akce “5.1a – Realizace úspor energie ZŠ Ruda“, „5.1b – Realizace 

úspor energie ZŠ Ruda“, „Realizace úspor energie ZŠ Ruda – střecha“, 

- na přemístění autobusových zastávek u základní školy cenovou nabídku na projektovou dokumentaci od 

pana L.P. a cenovou nabídku paní I.T. na podání žádosti o dotaci na SFDI, výběrové řízení a 

administraci projektu, 

- na stavbu mateřské školy v Rudě cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro 

provádění staveb (položkový rozpočet, prováděcí dokumentace) od firmy IMC projekce s.r.o., Velké 

Meziříčí, cenovou nabídku paní I.T.- pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí, výběrové 

řízení a administraci projektu, 

- finanční dar ve výši 6 000,- Kč na činnost Domácího hospice Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě, 

na rok 2019, 

- na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v Obci Ruda“ cenovou nabídku paní I.T. - výběrové řízení, 

příprava podkladů pro aktualizaci Rozhodnutí, změnová hlášení po výběru dodavatele, žádosti o platbu, 

zprávy o realizaci (12 000 Kč), závěrečné vyhodnocení akce, 

- s průběhem zjišťování nabídek na zabezpečení hasičské zbrojnice, 

- s předběžným výsledkem dotace na dopravní hasičské auto, kdy Obec Ruda je mezi obcemi, které 

obdrží dotaci. 

- Darovací smlouvu mezi obdarovaným Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko a dárcem Obcí Ruda. 

Dárce poskytne finanční dar ve výši 70 425,- Kč. Finanční dar poslouží k financování projektu 
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“Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko“, registrační číslo 

CZ.05.3.29//0.0/0.0/17_068/0005497“. 

 

 bylo seznámeno: 

- seznámeno s výběrovým řízením na obsazení pracovního místa Obce Ruda – údržbář, uklízeč veřejných 

prostranství. Vybrán byl uchazeč M.P. 

- s rozpočtovým opatřením č. 5/20019, 

- s podpisem Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda, 

- s průběhem projektu „Zlepšení nakládání s odpady v Obci Ruda“, 

- s průběhem zjišťování nabídek na zabezpečení hasičské zbrojnice, 

- s předběžným výsledkem dotace na dopravní hasičské auto, kdy Obec Ruda je mezi obcemi, které 

obdrží dotaci. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 19.9.2019 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

 schválilo: 

- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku 

Švandovou, 

- doplnění programu zasedání o: 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2019. 

7. Zabezpečovací zařízení v hasičské zbrojnici. 

- program zasedání jako celek, 

- Zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková 

organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, s účinností od 1.9.2020, 

- znění Smlouvy o výpůjčce č. 1/2019 mezi Obcí Ruda a Základní školou a mateřskou školou Ruda, 

příspěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, která se týká výpůjčky: 

- objektu Ruda čp. 58 (školní budova),  

- pozemků p. č. 5 – stavební plocha, p.č 592/1, 592/2 – zahrada v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

- znění Smlouvy o výpůjčce na movitý majetek mezi Obcí Ruda a Základní školou a mateřskou školou 

Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí,  

- Cenovou nabídku na zabezpečovací zařízení v hasičské zbrojnici od firmy TCS net s.r.o., Brno, 

v hodnotě 26 111,- Kč, 

 

 bylo seznámeno: 

- s rozpočtovým opatřením č. 7/20019, 

 

 bere na vědomí: 

- zápisy kontrolního výboru č. 1/2019 a 2/2019, 

- zápisy finančního výboru č. 1/2019 a 2/2019, 

 

 zrušuje usnesení: 

- ze zasedání ze dne 22.2.2018 - bod 3. - Oprava střechy, pavlače a vrat na domě Ruda čp. 71 a úprava 

okolního terénu kolem tohoto domu, 

- ze zasedání ze dne 22.2.2018 - bod 13. – Úprava elektroinstalace na domě Ruda čp. 71 a vybudování 

elektrického rozvaděče. 
 

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/

