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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            listopad 2021 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 

tak tu máme podzim… Můžeme si užívat radosti z každého dne, kdy ještě slunce hřeje. 
Příroda hraje všemi barvami a pomalu se chystá na zimní spánek. Bohužel je podzim také 
obdobím červených nosů od rýmy, respiračních onemocnění a viróz. Již podruhé je před námi 
období nejistot, jak na tom bude Česko, pokud se situace spojená s „covidem“ razantně nezlepší. 
Slyšíme to ze všech médií, a proto se k tomu přidáváme i v tomto zpravodaji. Buďte obezřetní, 
ohleduplní, dodržujte veškerá opatření a pokud je to jen trochu možné, nechte se očkovat. Jedině 
tak se budeme moci setkat ve zdraví a velkém počtu u rozsvíceného vánočního stromu, na 
karnevale, v ostatkovém průvodu nebo na merendě.  

Přejeme vám krásný podzim a příjemné období adventu a hlavně hodně zdraví a 
životního optimismu. 

Zastupitelstvo Obce Ruda 
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SLOVO HEJTMANA 
 

Kraj příští rok přidá peníze do Fondu Vysočiny. Do regionu pošle až o 64 miliónů korun více, než letos 

 

Vysočina podporuje dlouhodobě projekty a aktivity měst, městysů a obcí, spolků, firem i jednotlivců 

prostřednictvím svého Fondu Vysočiny. V letošním roce je k rozdělení připraveno více než 264 miliónů korun 

v rámci 29 programů. Krajské peníze pomáhají obcím při udržení provozu místních prodejen a dalších 

venkovských služeb, jsou klíčové pro zajištění sociálních služeb, mateřských i dobrovolnických center i 

hospicové péče. Bez přispění kraje by se zásadně zpomalila výstavba a modernizace vodohospodářské 

infrastruktury. Kraj velkoryse podporuje také majitele kulturních památek, každoročně přispěje desítkám jejich 

majitelů na realizaci oprav nebo na přípravu předprojektové dokumentace. Další finance pravidelně směřují 

mezi organizátory sportovních, volnočasových i kulturních akcí. Na rozvoj obcí je speciálně vyhlášen program 

Obnova venkova Vysočiny. V rámci něj jsme letos připraveni rozdělit 70 miliónů korun. Každá obec i město si 

mohou jednotlivě sáhnout až na 100 tisíc korun – za ně si opraví místní komunikace, chodníky, veřejné 

osvětlení, fasády, pořídí komunální techniku, vybaví místní hasiče, obnoví veřejnou zeleň, obmění dopravní 

značení. Tento program je jednoduchým, jednoznačně nejoblíbenějším a nejžádanějším krajským dotačním 

titulem. Rada kraje vnímá příznivý vývoj příjmů a na základě toho má zájem do území významně investovat, a 

to i prostřednictvím našich partnerů. V rámci sestavování krajského rozpočtu na rok 2022 proto krajská rada 

navrhne, aby došlo k navýšení celkového objemu dotací rozdělovaných přes Fond Vysočiny až na 6 % 

daňových příjmů kraje (oproti současným 5,5 %). Prakticky to znamená, že chceme v programu Obnova 

venkova Vysočiny mezi obce, městyse a města rozdělit až 89 miliónů korun (127 tisíc korun pro žadatele). 

Další dotační peníze příští rok Kraj Vysočina přidá do ochrany pitné vody, na sport a kulturu.  

 

Fond Vysočiny příští rok nabídne v rámci svých dotačních programů až 330 miliónů korun. A to je 

dobrá zpráva. O další dobré zprávy z hejtmanství se s vámi podělím opět za měsíc. 

 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) POZEMKOVÉ ÚPRAVY – POVINNOST VLASTNÍKŮ NAHLÁSIT NOVÉ ÚDAJE NA FÚ 

 

V květnu nabyly platnosti komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí. 

Výsledky se promítly do nových katastrálních map. Vlastníci jsou povinni nahlásit veškeré změny a podat 

daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto musí udělat osobně v termínu do 31.1.2022 na pobočce 

Finančního úřadu ve Velké Meziříčí. 

Jako doklad si vezměte s sebou písemné Rozhodnutí ze dne 5.5.2021 ze Státního pozemkového úřadu, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, které každý vlastník obdržel. 

Nezapomeňte tedy na tuto povinnost nahlášení nového stavu a nenechávejte vyřizování na poslední chvíli, 

kdy se pak tvoří fronty na finančním úřadě. 

 

Dále upozorňujeme, že vlastníci, jejichž pozemky byly součástí této pozemkové úpravy, mají možnost si 

nechat tyto svoje pozemky vytyčit 1x zdarma prostřednictvím Státního pozemkového úřadu. Na tento úřad 

posílejte své žádosti. Formulář žádosti každý vlastník obdržel v dopise ze Státního pozemkového úřadu Žďár 

nad Sázavou. 

 

Dále pak Zastupitelstvo Obce Ruda rozhodlo na svém zasedání dne 23.9.2021 o výběru opatření (cest) 

z plánu společných zařízení pro realizaci na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Ruda u Velkého Meziříčí a to v pořadí:  

- č. 1 – cesta z Rudy do Osové Bítýšky, Záblatí – cesta od silnice II/602 kolem Velkého rybníku (v mapách 

vedený jako Rudský) až na hranice katastrálního území s katastrálním územím obce Záblatí, kde se napojí již 

zrealizovanou vyasfaltovanou cestu. 

- č. 2 – cesta z Rudy směr Jabloňov – cesta od hřbitova kolem rybníku Janůvek, přes Stráně na hranici s 

katastrálním územím Jabloňov u Velkého Meziříčí. 
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 Byla tedy podána písemná žádost na Státní pozemkový úřad (dále jako SPÚ) o realizaci v uvedeném pořadí. 

Bude se jednat o zpevnění cest – vyasfaltování, včetně realizace příkopů pro odvodnění atp. Důležité bude, 

kolik financí bude mít SPÚ na realizaci cest. Dle vyjádření vedoucího SPÚ, pobočka Žďár nad Sázavou, je 

zatím reálná realizace jedné cesty. 

 

2) DOTACE NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Do 15. října jste mohli podávat žádosti o finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity za rok 2020. 

Dle předběžných informací to byla asi poslední možnost získat tento příspěvek kvůli stoupající ceně dřeva. 

Vlastníci lesů mohou žádat i o další dotace na lesy – na výsadbu stromků, ožínání, oplocenky atd. Důležité 

je spolupracovat od začátku s lesním hospodářem, kterým je pro naše katastrální území pan Bohumil Teplý 

z Čikova. 

Možnosti finančních příspěvků na hospodaření v lesích můžete sledovat na těchto webových stránkách 

Ministerstva zemědělství: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-

hospodareni-v/ 

 

3) NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE 

 

Díky krajské dotaci z Fondu Vysočiny jsme nechali předělat webové stránky obce na nové, abychom byli 

v souladu s platnou legislativou, která klade podmínky na webové stránky obcí, jež naše současné stránky již 

nesplňovali.  

Nové webové stránky najdete na www.obecruda.eu. Při přihlášení na staré webové stránky budete 

automaticky přepnuti na stránky nové. Doufáme, že se vám nové stránky budou líbit.  

 

4) HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 

 

Hlášení místního rozhlasu rozesíláme všem zájemcům i emailem. Kdo ještě nedostává hlášení emailem a 

měl by o tuto službu zájem, nechť napíše žádost na email obce: obec@obecruda.eu. 

 

5) ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH DARŮ OBCÍM POSTIŽENÝCH TORNÁDEM Z 

TRANSPARENTNÍHO ÚČTU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO 

 

Jak jsme v minulém čísle zpravodaje psali, tak Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko založil 

transparentní účet, kam mohli zájemci z řad obyvatel či obcí přispívat finančními částkami na podporu obcím 

postižených devastujícím tornádem. Sbírka byla ukončena 30.9.2021. Celkem se vybralo na tomto účtu 

1.445.322,- Kč. Rada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko schválila rozdělení této částky čtyřem nejvíce 

postiženým obcím – Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice. Každá obec dostane darovací smlouvou 

361.330,50 Kč. 

Děkujeme všem, kteří přispěli! 

 

6) NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA DĚTSKÉM HŘIŠTI 

 

Na dětském hřišti u kurtu vyrostl nový dřevěný přístřešek, který bude sloužit nejen dětem z mateřské školy, 

ale i dalším návštěvníkům dětského hřiště. Součástí je i tabule na kreslení a celá plocha pod přístřeškem je 

vydlážděna. Zároveň jsme dětské hřiště rozšířili o pískoviště. 

Schází nám ještě dovybavit prostor lavicemi a stolky pro děti (toto zrealizujeme v 1. polovině roku 2022). 

Celkem obec stál přístřešek s kreslící tabulí a s vydlážděním 219.418,- Kč a pískoviště stálo 15.900,- Kč. Na 

přístřešek a nový plot pod mateřskou školou jsme získali krajskou dotaci 100 tisíc Kč z Fondu Vysočiny. 

 

7) STUDIE HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY 

 

Na místě demolovaného domu čp. 71, který postupně mizí, plánujeme postavit hospodářskou budovu, která 

bude hlavně sloužit jako sklad a garáž pro komunální techniku a hasičské dopravní vozidlo s vozíkem (v 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
http://www.obecruda.eu/
mailto:obec@obecruda.eu
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suterénu). Nad nimi pak bude do budoucnosti společenský sál a sociální zařízení. V první etapě bude ale cílem 

postavit a dokončit suterén. 

Vybranou zpracovanou studii návrhu hospodářské budovy si můžete prohlédnout na webových stránkách 

obce nebo je k nahlédnutí na Obecním úřadu Ruda. 

 

8) VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SMNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM 

OKRSKU RUDA 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 

strana počet hlasů procenta VOLIČŮ 

SPOLU 86 40,76 318 

PIRÁTI + STAN 41 19,43   

ANO 31 14,69 ODEVZDÁNO 

ČSSD 13 6,16 211 

PŘÍSAHA 12 5,69   

SPD 9 4,27 PLATNÉ  

KSČM 5 2,37 208 

VOLNÝ BLOK 4 1,90  

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 2 0,95 ÚČAST - % 

STRANA ZELENÝCH 1 0,47 66,35 

TRIKOLORA 1 0,47  

KORUNA ČESKÁ  1 0,47  

MZH 1 0,47  

MORAVANÉ 1 0,47  
 

9) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – NÁKLADY A VÝDAJE 

 

Obec Ruda musí podle nového zákona schválit nové obecně závazné vyhlášky na systém odpadového 

hospodářství a na místní poplatek za systém odpadového hospodářství. Zastupitelstvo bude na dalším zasedání 

projednávat a schvalovat tento místní poplatek Jako podklad má výdaje a příjmy za odpadové hospodářství v 

období 1 roku (září 2020 – srpen 2021): 

VÝDAJE NA ODPADY CELKEM 424 386,85 Kč   

komunální 

odpad  

z popelnic 

separovaný 

odpad 

- plast, papír, 

sklo, kov 

bioodpad  

z velkoobjem. 

kontejnerů 

odpad  

z modrého 

kontejneru 

u hřbitova 

tuky a oleje 
nebezpečný 

odpad 

222 663,28 Kč 130 642,72 Kč 26 105,64 Kč 26 822,04 Kč 1 815,00 Kč 16 338,17 Kč 

 

PŘÍJMY ODPADY ROK 2021     

místní poplatek  217 709,00 Kč     

kontejner u 

hřbitova 600,00 Kč     

EKO-KOM 72 473,50 Kč     

CELKEM 

PŘÍJMY 290 782,50 Kč     

OBEC DOPLATILA Z ROZPOČTU ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI: 133 604,35 Kč. 
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Z DALŠÍHO DĚNÍ 
 

Z ČINNOSTI HASIČŮ SDH RUDA 

 

V druhé polovině letošní hasičské sezóny se pro SDH Ruda stal skutečností největší úspěch sportovní 

historie sboru.  

Na začátku srpna se naše členka Marika Mašková (na fotografii) vydala s českou dorosteneckou 

reprezentací na mistrovství světa do Chorvatského Čakovce. Marika v individuálních disciplínách předvedla 

zodpovědný výkon, který od ní tým očekával a zasloužila se tak o týmový titul mistryň světa v kategorii 

dorostenek. Pro českou dorosteneckou reprezentaci je to první titul mistrů světa od roku 2014. Za tento úspěch 

Marika získala již podruhé v řadě putovní pohár za nejlepší sportovní výkon sezóny našeho okresu.  

Koncem léta finišoval i český pohár v běhu na 100 m překážek. Ten se naopak velice vydařil Kateřině 

Maškové, které se povedlo udržet TOP 5 v kategorii starších dorostenek. Díky dobrým výkonům se 

kvalifikovala na mistrovství ČR dospělých v Ostravě, kam postoupila z 11. místa v kategorii žen. Bohužel se jí 

v Ostravě příliš nedařilo a brala 22. místo za čas 18,17 sekundy. Hned další den odjela Kateřina s Marikou do 

Širokého Dolu, kde se konalo otevřené mistrovství republiky ve výstupu na cvičnou věž. Marice se i zde 

zadařilo a brala 3. místo, Kateřina ve své kategorii skončila pátá. Dominik Mašek si i přes neúčast na některých 

závodech ČP připsal celkové 22. místo v kategorii mužů. 

         Dominik Mašek, starosta SDH Ruda 

 

 
 

 

 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1. září 2021 jsme zahájili další školní rok. Do základní školy přišlo 10 prvňáčků s rodiči a dalších 8 stávajících 

žáčků naší školy. Na všech byla vidět radost z příchodu do školy a opětovného setkání s kamarády. Výzdoba ve 

třídě všem napověděla, že v tomto školním roce na žáky čeká téma ,,DINOSAUŘI“. I letos nás nezapomněl 

navštívit pan starosta, který přivítal nové prvňáčky a všem nám popřál úspěšný školní rok.  

Tento den byl obzvlášť výjimečný, neboť poprvé zahájila provoz i naše mateřská škola, kterou navštěvuje 20 

dětí. Od 6.30 hodin na děti netrpělivě čekaly naše paní učitelky. Většina dětí zvládla první den s úsměvem a 

některým se pak nechtělo ani domů.  



 6 

 

7. září proběhl v naší škole koncert vážné hudby na kytaru a příčnou flétnu. Pozvali jsme na něj i předškoláky 

ze školky. Koncert měl úspěch a byl zakončen velkým potleskem všech diváků. 

 

30. září pro naše školáky a předškoláky začal školní den v kostele. Pan farář pro nás připravil dětskou mši, 

které se naši školáci aktivně účastnili. Přednesli jsme prosby pánu Ježíši a k tomu jsme si pěkně zazpívali.  

 

4. října jsme všichni slavili DEN ZVÍŘAT. Ve školce jsme si povídali o mazlíčcích celý týden. Kreslili jsme 

obrázky, povídali si a seznamovali jsme se s životem zvířat a správnou péčí. Děti měly také možnost některé 

mazlíčky osobně poznat. Školáci se na tento den vždy velmi těší, protože mohou do školy přinést svého 

mazlíčka, kterého prezentují před svými kamarády. Na tuto výstavu jsme pozvali i děti ze školky, pro které to 

byl velký zážitek. Mohly tak vidět morčata, zakrslé králíky, želvy, pavouky, kocoura a dokonce i kohouta. Po 

této výstavě už na nás před školou netrpělivě čekala policie ČR. Tentokrát přijeli nejen policisté, ale i psovodi 

s pejsky. Předvedli nám, jak cvičí svého psa a nechyběla ani ukázka zadržení zloděje. Vyzkoušeli jsme si také 

policejní auto a neprůstřelnou vestu. Zejména kluky zaujaly zbraně. Ti odvážnější se nechali dokonce i spoutat 

nebo si podržet policejní zbraň. Všem se nám toto dopoledne moc líbilo a už teď se těšíme na příští výstavu 

zvířat a návštěvu policie ČR. 

 

13. října mateřskou školu poctil svou návštěvou pan starosta. Děti o jeho návštěvě předem věděly a netrpělivě 

na něj čekaly. Jakmile vešel do třídy, vyhlásil, aby se všichni pěkně posadili na koberec. Všem se nejprve 

představil a děti jemu také. Na otázku, „Co dělá pan starosta nejčastěji?“ děti odpovídaly: „hlásí, píše 

v kanceláři, pije kafíčko, připravuje pozemky, staví školky“… Pak následovaly různé soutěže, při které 

soupeřily děti proti panu starostovi. Co myslíte, kdo vyhrál? V pexesu byl pan starosta poražen předškolačkou, 

kresba sluníčka se mu moc nepodařila, uznáváme, měl zavázané oči a určitě méně zkušeností v kreslení, než 

naše paní učitelka, která ho na plné čáře porazila. Komín z kostek se mu opravdu povedl a výsledek končil 

remízou. Pokud chcete vidět, jak pan starosta usnul v postýlce a jak si užil dopoledne u nás ve školce, podívejte 

se na naši fotogalerii na stránkách: www.skola-ruda.cz 

 

15. října jsme pozvali děti ze školky na divadelní představení pohádek O Červené karkulce a Perníková 

chaloupka. Školáci krásně nejen zahráli pohádky, ale také připravili rekvizity, vstupenky a nezapomněli ani na 

bufet, ve kterém si o přestávce mohly děti za vyrobené peníze nakoupit malou sladkost. 

 

20. října jsme s velkým zájmem poslouchali vypravování a četbu paní Dvořákové, která nás pozvala do místní 

knihovny. Tímto jí děkujeme za připravenou besedu, děti byly nadšené a my také.  

 

22. října jsme v mateřské škole zakončili týden s názvem Čas kouzel a světýlek HALLOWEENSKÝM 

REJEM, při kterém jsme společně vyzdobili naši školku, zasoutěžili si v maskách, čarovali a na závěr si i 

zatancovali na ,,strašidelné písničky”.  

 

25. října jsme v základní škole oslavili HALLOWEEN, od 10:00 žáky učily slečny: Drápalka a Drátěnka. Děti 

měly za úkol přijít v tmavém oblečení, nejlépe roztrhaném, starém i mírně zatuchlém, případně v kostýmu. 

Vyučování probíhalo v kotelně a na půdě. Všichni jsme si tento den náramně užili.  

 

Naše mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou. Věříme, že díky této spolupráci bude pro naše 

budoucí prvňáčky příjemnější a snazší přechod do školy.  

 

Mgr. Jana Součková, Bc.Petra Dohnalová DiS. 

http://www.skola-ruda.cz/
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Co se u nás dělo 

 

POUŤ SV. JILJÍ 
 

Letošní pouť se podařilo uspořádat v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení. Jen to počasí bylo nejisté, 

tak hlavní poutová zábava se uskutečnila v kulturním domě. V pátek nám zahrála skupina Flašinet z Ořechova a 

k radosti pořadatelů přišlo dost návštěvníků. 

Jinak ale zbylý program již byl ve venkovních prostorách. Lidé si pochvalovali, že nedělní vyhrávka 

byla za kulturním domem, kde hudební vystoupení folklorní skupiny Lhotár nerušila hudba od kolotočů, které 

ale neoddělitelně patří ke každé pouti. 

Hlavním bodem celého víkendu byla tradičně pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými 

věnci, kytičkami a pouťovými buchtami. Níže máte možnost si prohlédnout krojáky ze všech tří obcí naší 

farnosti. 

Děkujeme touto cestou všem, kdo se jakoukoli měrou podíleli na přípravách a uspořádání celého 

pouťového víkendu. Bez těchto dobrovolníků bychom naši krásnou pouť nemohli uspořádat. 

Fotografie z letošního průvodu najdete na obecruda.cz nebo obecruda.eu. 
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SVĚCENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO ZÁSAHOVOU JEDNOTKU 

HASIČŮ 
 

Po vzoru okolních obcí jsme nechali v neděli 26. září posvětit dopravní automobil Ford Tranzit, který 

má sloužit pro zásahovou jednotku požární ochrany. Vozidlo jsme pořídili díky státním a krajským dotacím. 

Vlastního svěcení se zúčastnili i zástupci Sboru dobrovolných hasičů Ruda. A nezbývá si než přát, aby 

automobil nemusel často jezdit k požárům, ale radši sloužil i pro jiné účely hasičům či obci.  

 

 
 

DRAKIÁDA A PODZIMNÍ ČARODĚJNICE 
 

V sobotu 16. října jsme spojili dvě akce najednou. Pro děti a zájemce jsme naplánovali drakiádu a po ní 

jsme uskutečnili letošní druhé pálení čarodějnice. Dřeva se totiž od jara shromáždilo spoustu a bylo třeba ho 

spálit, aby se udělal prostor pro další dřevní odpad, který se nashromáždí během dalších měsíců až do 

tradičního jarního pálení čarodějnice. 

Počasí účastníkům přálo, létajících draků se nám sešla spousta a každý účastník si odnesl sladkou 

odměnu. Po drakiádě pak děti mohly vidět ukázky mladých hasičů z SDH Jabloňov, kteří přijeli ukázat, jak 

trénují a soutěží. Po ukázkách následovalo zapálení podzimní čarodějnice. O bezpečnost při pálení ohně se 

postarali jako požární hlídka naši hasiči ze zásahové jednotky a zapůjčená hasičská cisterna z Jabloňova. 

Všem, co pomohli s organizací a pořádáním této akce patří samozřejmě velké díky. 

 

VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ 
 

Opět po dvou letech jsme se mohli všichni sejít na oblíbeném večeru 

rozsvícených dýní. Obec se ponořila do tmy, děti si svítily svítícími meči a my si 

mohli prohlížet krásné výtvory z dýní. Bylo vidět, že tvořitelé neztratili um po 

tom loňském přerušení. Celkem se do akce zapojilo 29 tvořitelů. Všem za to 

děkujeme. A děkujeme i Bílé paní, která se na nás opět přišla podívat. 

 

 

Od posledního vydání zpravodaje proběhly i další akce jako např. letní posezení při hudbě za kulturním 

domem, kdy nám opět zahráli Petr Jašek a Aleš Toman. Nebo se občané mohli zúčastnit besedy týkající se 

vedení vysokorychlostní tratě, o které píšeme na jiném místě tohoto zpravodaje. A také jsme po dvou letech 

opět mohli uspořádat a uskutečnit zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě. 
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Co se u nás bude konat 
 

Připravili jsme pro vás tradiční akce, ale vše závisí na aktuální „covidové“ situaci v republice. Budeme 

se operativně přizpůsobovat aktuálním vládním a hygienickým nařízením. Věříme však, že každý z nás se 

v současné době chová zodpovědně a že již nechce žádné drastické zavírání škol, obchodů a rušení akcí. Akce 

tedy budou uzpůsobeny nařízením v dané době (v případě nařízení budeme muset vyžadovat potvrzení o 

očkování či o testech nebo budeme muset vyžadovat pohyb v respirátorech.) 

 

Datum Název akce 

Pátek 26. listopadu Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromku 

• začátek v 17:30 hodin za kulturním domem 

• vystoupení dětí místní základní školy a mateřské 

školy a všech dalších dobrovolníků 

• občerstvení zajištěno – svařák, horký čaj 

• prodej adventních věnců a vazeb 

Pátek 3. prosince Návštěva Mikuláše s andělem a s čerty 

Sobota 11. prosince Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Ruda 

• V malém sálu kulturního domu v Rudě 

• Začátek bude upřesněn na pozvánkách a 

v hlášení a na webu obce 

Neděle 26. prosince VÁNOČNÍ BRUSLENÍ (zimní stadion ve Velké 

Bíteši) 

• hokejové utkání – 14:45 – 15:45 hod. 

• veřejné bruslení - 15:45 – 16:45 hod. 

 

Hokejisti mají být na stadionu už půl hodiny před 

začátkem, tzn. ve 14:15 hod. 

Sobota 12. 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 26. února Ostatková merenda  

• Hraje kapela TOTO BAND 

• Začátek ve 20:00 hod. 

Neděle 12. března Dětský karneval  

• Začátek ve 14:00 hod. ve velkém sále kulturního 

domu 

• Děti v maskách čeká bohatá tombola, soutěže. 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE  
 

Myxomatóza králíků 
 

V letošním i loňském roce se setkávám v chovech králíků s 

myxomatózou. Je to virové onemocnění, které dokáže zlikvidovat celý 

chov. Inkubační doba (což je doba od nakažení po objevení klinických 

příznaků) trvá 4 - 10 dní. Onemocnění probíhá „pomalu“ na rozdíl od 

moru. Králíci mají přivřené oči s hlenovitým výtokem, zduří jim oblast 

krku, báze uší a okolí genitálií, dále se objevuje výtok z nosu a králíkům 

se špatně dýchá. Další průběh závisí na imunitním stavu jedince. Pokud 

dojde k přidružené bakteriální infekci dýchacího aparátu, králík uhyne na 
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zápal plic. K přenosu onemocnění dochází nejčastěji přes krev sající hmyz, mouchy. Dále je možný přenos 

nepřímo přes předměty kontaminované sekrety nakažených zvířat. Pokud si pořizujeme králíka z jiného chovu, 

je dobré ho nechat 10 – 14 dní v karanténě (a to i když byl naočkovaný). Karanténou se rozumí zcela jiný kotec, 

nejlépe na jiném místě než máme ostatní králíky, na kotec by měla být instalována ochranná síť proti komárům. 

Takového jedince ošetřujeme a krmíme jako posledního, na čištění kotce používáme jiné nářadí než u 

stávajícího chovu. Pokud se onemocnění v chovu objeví, doporučuji postižené jedince utratit a neškodně 

zlikvidovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření choroby. U zvlášť vzácných a chovných jedinců se lze pokusit o 

léčbu, která ale nemusí být úspěšná. Prevencí proti virovým infekcím obecně je správná péče – kvalitní a časté 

krmení včetně přísunu vhodných vitamínů a minerálů, čistota kotců, sítě proti hmyzu a v neposlední řadě 

vakcinace. 

Žádná vakcína není stoprocentní, je důležité očkovat zdravé jedince bez příznaků v dobré kondici a ve 

správný čas, jinak nedojde k dostatečné tvorbě protilátek. Pokud je nákazová situace špatná, lze očkovat již od 

4týdnů věku, s tím, že je nutné minimálně jedenkrát revakcinovat po 10.týdnu věku, pak by imunita měla držet 

4 - 6měsíců. Chovné jedince je vhodné očkovat na jaře, a pak zopakovat v létě. 

Pokud jste letos přišli o celý chov králíků, je nutné udělat důkladnou očistu králíkáren (desinfekce 

Chloraminem), veškerého zařízení a nejdřív po měsíci osídlit novými (vakcinovanými) králíky. 

 

Přeji krásné podzimní dny a ať Vám králíci „jdou“!   

 

 

      MVDr. Šárka Dresslerová, tel 728531052 

prodej krmiv a veterinární služby v provozu 

 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 15.7.2021 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

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

Švandovou, 

- doplnění programu zasedání o: 

9. Seznámení s podpisem smluv o poskytnutí dotace: 

▪ Fond Vysočiny – program „Obnova venkova Vysočiny 2021“ – projekt „Dovybavení 

prostor pro mateřskou školu“, 

▪ Fond Vysočiny – program „Venkovské služby 2021“ – projekt „Zachování prodejny 

v obci Ruda“, 

▪ Fond Vysočiny – program „Informační a komunikační technologie 2021“ - projekt 

"Elektronické služby Obec Ruda", 

10. Schválení cenové nabídky na projekt zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun na silnici II/602 od EXIT 146 

po EXIT 168. 

11. Rozpočtové opatření č. 4/2021 – seznámení. 

12. Zvýšení příspěvku na provoz Základní školy a mateřské školy Ruda, příspěvková organizace od 

1.9.2021. 

13. Rozpočtové opatření č. 5/2021 – schválení. 

- program zasedání jako celek, 

- finanční dar ve výši 50.000,- Kč obcím postiženým živelní katastrofou tornádem na jižní Moravě 

prostřednictvím transparentního účtu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, 

- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2673 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2674 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2672 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 621/17 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

- pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti zastupitelů za újmu způsobenou obcí, 
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- cenovou nabídku na projekt vyloučení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/602 v úseku mezi MÚK 

Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) a MÚK Devět Křížů (EXIT 168) od firmy ZNAKOM s.r.o., 

- zvýšení příspěvku na provoz Základní školy a mateřské školy Ruda, příspěvková organizace, Ruda 

58,59 401 Velké Meziříčí, od 1.9.2021 z částky dosavadní 30.000,- Kč na částku 50.000,- Kč na měsíc, 

- rozpočtové opatření č. 5/2021, 

 

• bylo seznámeno: 

- s podpisem smluv o poskytnutí dotace: 

▪ Fond Vysočiny – program „Obnova venkova Vysočiny 2021“ – projekt „Dovybavení 

prostor pro mateřskou školu“, 

▪ Fond Vysočiny – program „Venkovské služby 2021“ – projekt „Zachování prodejny 

v obci Ruda“, 

▪ Fond Vysočiny – program „Informační a komunikační technologie 2021“ - projekt 

"Elektronické služby Obec Ruda", 

- s rozpočtový opatřením č. 4/2021. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 23.9.2021 v Kulturním domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

 

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

Švandovou, 

- doplnění programu zasedání o: 

19. Výběr opatření z plánu společných zařízení z komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Ruda u 

Velkého Meziříčí. 

20. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.1.2017. 

- přeřazení bodu 15. z pozvánky až jako poslední bod zasedání zastupitelstva, 

- program zasedání jako celek, 

- prodej pozemku p.č. 2673 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 40 m2 panu J.D. za cenu 20,- Kč za 

1 m2, 

- prodej pozemku p.č. 2674 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 15 m2 panu M.D. za cenu 20,- Kč 

za 1 m2, 

- prodej pozemku p.č. 2672 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 35 m2 paní A.B. za cenu 20,- Kč za 

1 m2, 

- prodej pozemku p.č. 621/17 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 28 m2 panu J.C. za cenu 20,- Kč 

za 1 m2 a zároveň schválila koupi pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 22 m2od 

pana J.C. za cenu 20,- Kč za 1 m2. 

- zrušení předkupního práva Obce Ruda k pozemkům p.č. 621/20 a p.č. 621/21 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí, jehož vlastníky jsou SJM M.P. a M.J., Ruda 140, 594 01 Velké Meziříčí, 

- pacht zemědělského pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velké Meziříčí o výměře 56 802 m2 za cenu 2.500,- Kč 

za 1 ha Hospodářskému družstvu Jabloňov – Ruda, Jabloňov 121, 594 01 Velké Meziříčí, 

- rozdíly mezi hranicemi pozemků mezi p.č. st. 65 a p.č. 876 (vlastník Římskokatolická farnost Ruda) a 

p.č. 1777/1 (vlastník Obec Ruda) budou dořešeny směnou až po splatnění nového mapování v roce 

2022, 

- darování nově vzniklého pozemku p.č. st. 271  o výměře 14 m2 (dle GP č. 536-8/2021, vyhotovitel: 

Geodezie Vysočina s.r.o., Velké Meziříčí) Římskokatolické farnosti Ruda, 

- žádost zhotovitele dřevěného přístřešku na dětském hřišti Truhlářství Petr Musil, Ruda 140, 594 01 

Velké Meziříčí, o navýšení ceny ve výši 14.300,- Kč kvůli vícenákladům na materiál, 

- smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330068265/001-YPM. Jedná se o stavbu: “Ruda, rozš. 

DSNNk, p.č.367/1, Blažek“, 

- žádost ZŠ a MŠ Ruda, p.o. o finanční prostředky ve výši 150.000,- Kč na dokončení vybavení mateřské 

školy a školní jídelny, 
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- realizaci položení optické sítě v rámci budoucí realizace splaškové kanalizace a schválilo cenovou 

nabídku a spolupráci v dané věci s Bc. Jiřím Kratochvílem, PETNet s.r.o., Petráveč 54, 594 01 Velké 

Meziříčí, 

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/20201, kterou se vydává požární řád obce, 

- pořízení projektové dokumentace dopravního značení kolem ZŠ a MŠ Ruda, p.o., 

 

• neschválilo: 

 

- žádost o finanční dar pro zapsaný spolek Naše odpadky, z.s., Uherčice 339, 691 62 Uherčice, 

 

• bylo seznámeno: 

 

- s rozpočtovým opatřením č. 6/2021. 
 

 

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. 

Autorka koláže na úvodní straně: Petra Malinská 

Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec@obecruda.eu 

Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.eu 

 

mailto:obec@obecruda.eu
http://www.obecruda.eu/

