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Vánoční zpravodaj obce Ruda 
Obec Ruda            prosinec 2021 

 
Vážení spoluobčané, 
 
oslovuji vás opět po roce prostřednictvím vánočního vydání obecního zpravodaje. 
Uteklo to jako voda a jsou zde zase Vánoce. Doufám, že vám letošní rok, se kterým 
se zanedlouho rozloučíme, zanechal alespoň jednu dobrou vzpomínku, přestože 
situace nebyla vždy jednoduchá. Věřím, že si letošní vánoční svátky užijete v co 
největší pohodě a do nového roku 2022 vstoupíte tou pravou nohou. Přeji vám 
v následujícím roce hodně zdraví, úspěchů a pohody jménem svým, i celého 
zastupitelstva naší obce. 

Ing. Karel Dvořák 
Starosta obce Ruda 
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Adventní čas v obci Ruda 

 

Adventní období jsme zahájili v pátek 26. listopadu rozsvícením obecního vánočního stromu a 

vystoupením dětí a žáků místní školky a školy. Pan Anděl Strážný nás po loňské přestávce opět navštívil a 

vybral od dětí dopisy adresované Ježíškovi. Letos jsme si připravili pro obyvatele adventní novinku – věnec, 

který zdobí prostranství před kulturním domem. Během celého adventního období chodí rodiny zapalovat 

svíčky. Inspirovali jsme se v Osové Bítýšce, a i pro naši obec tento věnec vytvořila paní zastupitelka Anna 

Bahenská. V pátek 3. prosince navštívila obec družina čertů s Mikulášem a andělem a rozdávala nadílku dětem 

z Rudy a Křeptova. Ve Lhotce se Mikuláš, anděl a čerti objevili na koních v neděli 5. prosince. V tento den se 

objevil Mikuláš s andělem a čertem také v místním kostele, kde děti po přednesu básničky nebo písničky 

obdržely sladkou odměnu. 

Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal za dodržení všech protiepidemických opatření dle nařízení 

KHS v sobotu 11. prosince svou výroční schůzi. 

Přestože byl letošní advent poznamenán nouzovým stavem, věříme, že jsme vám ho alespoň trochu 

zpříjemnili a naladili jsme vás na vlnu předvánoční pohody, k čemuž určitě přispěla i bohatá sněhová nadílka, 

která v naší obci a jejím okolí navodila krásnou zimní atmosféru. 

Zároveň vám na tomto místě připomínáme, že na druhý svátek vánoční můžete využít ledovou plochu 

ve Velké Bíteši: 

 

26. 12. 2021 

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. 

 

Plány na rok 2022 
 

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

se operativně přizpůsobovat aktuálním vládním a hygienickým nařízením. Akce tedy budou uzpůsobeny 

nařízením v dané době. Jedná se o tradiční akce, jako je ostatkový průvod, merenda, dětský karneval, letní kino, 

posezení u muziky, tradiční pouť a podobné kulturní a společenské události. 

Dále jsme naplánovali stavební akce, které jsou zahrnuty v schváleném rozpočtu Obce Ruda. V základní 

škole proběhnou stavební úpravy ve spodní třídě, na chodbách a v ředitelně.  

Co se týče sakrálních staveb, jsou naplánovány opravy kaple sv. Jana Nepomuckého, kapličky nad 

hřbitovem, božích muk a kaple ve Lhotce. 

V kulturním domě proběhnou opravy předsálí, místnosti před knihovnou a schodů na galerii. Rovněž 

proběhne čištění obecních studen v obci a na některých stávajících studnách budou umístěny pumpy. 

Dokončena by měla být demolice domu čp. 71, resp. bude zlikvidován odpad vzniklý při bourání. Dále by měla 

být vypracována projektová dokumentace na hospodářskou budovu umístěnou na místě po demolici tohoto 

domu a na účelovou komunikaci za ní. 

Na nově vzniklých zastávkách u školy budou vybudovány přístřešky. A v neposlední řadě se budeme 

snažit o získání stavebního povolení na akci „Ruda – ČOV a splašková kanalizace“ a, pořízení dokumentace 

skutečného provedení na tuto akci. 
 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY                                                                          

 

Před zahájením adventu jsme přivítali 11. listopadu sv. Martina. Nevíme, jak se to stalo, ale před školou 

jsme našli krásnou kresbu koně. Šli jsme po jeho stopách, plnili různé úkoly. Na konci cesty jsme našli 

podkovy, které jsme si odnesli domů.  

Ve školce i škole jsme pilně trénovali na naše vystoupení, které jste mohli vidět na rozsvěcování 

vánočního stromu. Moc jsme si to užili. 
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Naši školu navštívil svatý Mikuláš s andělem a čertem. Přestože měl čert 

velký pytel, letos si žádné dítě neodnesl. Ti zlobivější slíbili, že se polepší, ale 

nakonec od andílka dostali všichni sladkou odměnu. 

Na začátku prosince jsme si udělali malý výlet do kina na kreslený příběh: Rozbitý 

robot Ron. Po skončení filmu nás čekal krátký program v kostele, zakončený 

poslechem vánočních koled. 

Ve středu 8. prosince přišli všichni do školy a školky jako vždy. Začala první 

hodina. Po ní si chodíme číst přání do adventního kalendáře. Na lístku bylo napsáno: 

DNES  NAVŠTÍVÍTE PEKLO. 

Všichni se radovali. Než jsme se oblékli, čekal před školou autobus. Cesta 

nám rychle utekla a stáli jsme před peklem Čertovina. Tam nás čekal zábavný 

program a nechyběl ani pekelný řízek s bramborovou kaší. 

V předvánočním týdnu k nám přijela paní spisovatelka dětských knih Jana Mifková. Představila nám 

svoji knížku Hastrmanská pohádka. Popsala dětem, jak kniha vzniká a část příběhu nám i zahrála.  

Věříme, že se letošní advent ve školce a ve škole dětem i žáčkům líbil a přejeme jim bohatou nadílku a 

krásně strávený čas vánočních prázdnin. 

       Paní učitelky 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Zastupitelstvo Obce Ruda schválilo zvýšení místního poplatku za odpadové hospodářství. Od 

1.1.2022 se zvyšuje částka na 600,- Kč za občana s trvalým pobytem. Stejná částka je pak za nemovitost 

sloužící k rekreaci. Důvodem zdražování jsou zvyšující se náklady za odpady a zvyšující se částka, kterou 

musí obec uhradit navíc nad rámec vybrané celkové částky z místních poplatků (o tomto jsme psali 

v minulém čísle zpravodaje). Od 1. ledna 2022 se také zvyšují ceny Technických služeb Velké Meziříčí i 

ceny za uložení odpadu dle Zákona o odpadech.  

Vybírání místního poplatku za odpadové hospodářství a místního poplatku za psy bude probíhat jako 

obvykle – v lednu 2022. Dle obecně závazné vyhlášky musíte uhradit místní poplatky jako občané s trvalým 

pobytem do 31. ledna daného roku. 

Vzhledem k současné situaci kvůli koronaviru, abychom zamezili velkému shromažďování obyvatel a 

omezili tak riziko nákazy, bude vybírání poplatků probíhat stejně jako v lednu 2021. Občané jsou rozděleni 

podle čísel popisných a pro jednotlivá čísla popisná jsou pak určeny termíny. Žádáme vás tedy, abyste přišli 

zaplatit místní poplatek na obecní úřad (vybírat se bude na malém sále kulturního domu kvůli zajištění 

rozestupů) v těchto termínech: 

Čísla popisná Termín Časové rozmezí 

1 – 40 čtvrtek 13. ledna 16:00 – 17:00 

41 – 80 čtvrtek 13. ledna 17:00 – 18:00 

81 – 110 čtvrtek 20. ledna 16:00 – 17:00 

111 – 140 čtvrtek 20. ledna 17:00 – 18:00 

141 - 173 čtvrtek 27. ledna 16:00 – 17:00 

Lhotka čtvrtek 27. ledna 17:00 – 18:00 
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Místní poplatky pro rok 2022: 

 

- odpady: 600,- Kč za občana 

600,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci (chata, chalupa) 

- psi:   100,- Kč za 1. psa 

150,- Kč za 2. a dalšího psa 

 

Předem děkujeme za spolupráci a pochopení. Děláme to pro ochranu zdraví nás všech. 

 

2) ZMĚNA TERMÍNU SVOZOVÉHO DNE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

Od 1. 1. 2022 se bude v naší obci svážet komunální odpad vždy v úterý (zimní svoz-každé úterý, letní 

svoz – 1x za 14 dní). Tuto informaci nám sdělily Technické služby Velké Meziříčí. 

 

3) ROZŠÍŘENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH HNÍZD NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

 

V Rudě jsme rozšířili sběrná hnízda o další místo u fotbalového hřiště, kam jsme umístili nové 

kontejnery na papír a na plast. Na Křeptově jsme přemístili sběrné nádoby k bytovce po domluvě 

s majitelem pozemku. Důvodem přesunu bylo odstěhování všech obyvatel horního a spodního dvora na 

Křeptově a přiblížení nádob trvale přihlášeným občanům, kteří teď jsou na Křeptově již jen v bytovce a 

v okálech. 

 Věříme, že tato opatření budou mít dobrý ohlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční zpravodaj pro vás připravili: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Mgr. Jana Součková, Petra 

Malinská 

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

http://www.obecruda.eu/

