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Obecní zpravodaj 
 

Obec Ruda            březen 2022 

 
 

Vážení spoluobčané,  

 

s přicházejícím jarem vychází jarní číslo obecního zpravodaje. Příroda se probouzí, na polích a zahradách 

začínáte s jarními pracemi. Přestože tato doba není zrovna zalitá sluncem, velmi mě potěšilo, jak angažovaně jste 

přistoupili k pomoci ukrajinským uprchlíkům. Za to vám velice děkuji. 

Přeji vám, abyste se těšili dobrému zdraví a vaše dny byly pokud možno plné dobrých zpráv a měli jste 

dostatek příležitostí se usmívat. Užijte si krásné velikonoční svátky a radujte se i z maličkostí. 

 

Karel Dvořák, starosta obce 
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ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY – POZVÁNKA 
 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V RUDĚ – POZVÁNKA 
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INFORMACE OD HEJTAMNA KRAJE 

 

Lidé budou uklízet po lidech 

 

Letos to bude už po třinácté, kdy si uklidíme Vysočinu. Spočítali jsme s kolegy, kolik odpadu se lidem 

podařilo za poslední roky sesbírat. Došli jsme k číslu téměř 900 tun. Jen pro srovnání: Přibližně stejné množství 

komunálního odpadu, podle celorepublikových průměrů na jednoho obyvatele, vyprodukuje za celý rok obec s 

cca 1750 obyvateli – třeba Kamenice, Dobronín, Hrotovice nebo Křižanov. Taky se ptáte, kde se odpad kolem 

silnic stále bere? Odpověď všichni známe. Jde o alarmující důsledek lenosti, nevšímavosti, bezohlednosti a 

ignorantství lidí ke svému okolí, k přírodě, ke společnému prostoru. Jedni sobecky, bez studu přírodu zneužívají 

a dělají si z ní veřejné smetiště, druzí po nich přírodu uklízejí – s pokorou a respektem. Taky máte pocit, že tady 

není něco v pořádku? Nechci moralizovat. Ale až si příště pochutnáte na sušence a budete přemýšlet, kam 

s obalem, nebo až dopijete kávu a zůstane vám v ruce prázdný kelímek, zamyslete se, dejte si tu práci a vyhoďte 

jej přímo do odpadu, ještě lépe – do tříděného odpadu. Uklízet po sobě je přece normální.  

Pokud máte chuť zapojit se do letošního jarního úklidu našeho regionu pod tradičním názvem ČISTÁ 

VYSOČINA, informujte se o možnostech krajské podpory. Instrukce jsou k dispozici na webových stránkách 

Kraje Vysočina https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/. Každý dobrovolník se počítá, navíc díky 

chytrým aplikacím celkem přesně víme, kde kdo uklízí a můžeme své síly v terénu lépe rozložit. Na 

registrovaných úsecích pomůže sebraný odpad odvézt Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – tradiční a 

spolehlivý partner akce. Pokud jste nestihli registraci, a přesto máte chuť se zapojit, můžete se obrátit na městský 

nebo obecní úřad a domluvit se na likvidaci sesbíraného odpadu přímo tam. Stejně jako v minulých letech budeme 

rádi, když nám na sociálních sítích dáte vědět, jak právě u Vás jarní úklid probíhal. Zapojit se mohou školy, 

spolky, neziskovky, obce, firmy i jednotlivci. A přidáme se i my z hejtmanství. Všem, kterým není lhostejné, jak 

vypadá příroda a prostor kolem nás a podpoří svou aktivitou Čistou Vysočinu, upřímně děkuji. 

 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 

Vysočina v pohybu 

 

Slíbil jsem, že vám v pravý čas připomenu jednu novinku v našem společensko-sportovním kalendáři. 

Tak tedy pár řádků o Vysočině v pohybu. Vysočina v pohybu je speciální krajský projekt, který nabídne 

veřejnosti týden sportu zdarma. V termínu od 25. dubna do 1. května 2022 bude mít kdokoli jedinečnou možnost 

využít volné kapacity sportovišť napříč celým regionem. I přesto, že nás v tento čas zaměstnávají a ovlivňují jiné 

události, na potřebě hýbat se a dělat něco pro své zdraví se nic nemění. Dluh vůči našim tělům nezmizel. 

Na stránkách projektu www.vysocinavpohybu.cz se bude už od začátku dubna plnit nabídka termínů a 

časů, ve kterých naši partneři umožní komukoli hýbat se a sportovat zdarma. Veškeré náklady na provoz 

zapojených vnitřních sportovišť za všechny návštěvníky uhradí Kraj Vysočina. Dá to trochu papírování, ale my 

víme, že za vaši radost z pohybu to stojí. Přestaňme hledat výmluvy a začněme se pořádně hýbat. Najděme 

společně cestu, jak se zbavit zdravotních neduhů způsobených nedostatkem pohybu.  

Do letošní Vysočiny v pohybu se zapojila čtyřicítka sportovních areálů, jsou to školní tělocvičny, fitness 

centra, sokolovny, tenisová centra, bazény i taneční škola. Většina z nich pro vás chystá ve speciálních časech i 

doprovodný program nebo zajímavé ukázky sportu.  

Využijte naší nabídky a v rámci krajského týdne sportu zdarma čerpejte maximum bezplatných výhod, 

které budou k dispozici. Přiveďte na svá oblíbená sportoviště své blízké nebo objevte ve svém okolí nové 

sportovní aktivity a sportovní kluby.  

Vysočina bude v pohybu od 25. dubna do 1. května 2022. Sportoviště, která nabídnou v konkrétních 

termínech a časech své kapacity veřejnosti zcela zdarma, budou postupně zveřejňována celý duben na 

www.vysocinavpohybu.cz. Důležité je se na tyto stránky vracet, aby Vám žádná nabídka neunikla. 

Lidé si často dávají předsevzetí a hledají výzvy. Čas strávený sportováním by mohl být jednou z nich. 

Těším se, že se při sportu budeme stále častěji potkávat. 

 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 

  

http://www.vysocinavpohybu.cz/
http://www.vysocinavpohybu.cz/
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) Pomoc Ukrajině  

 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo po invazi Ruska na Ukrajinu pomoci a schválilo 24.2.2022 finanční dar 

Ukrajině ve výši 50.000,- Kč, který poslalo prostřednictvím Charity České republiky úzce spolupracující 

s Charitou Ukrajiny. 

Doporučení pro obyvatele: 

V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. Hlavní 

významné aktéry jsme zveřejnili na krajském Facebooku – jde o Charitu ČR, Český červený kříž, dále o 

organizace ADRA a Člověk v tísni. 

 

Charita ČR – www.charita.cz 

Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104 

 

Český červený kříž – www.cervenykriz.eu 

Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502 

 

ADRA – www.adra.cz 

Sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500 

 

Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz 

Sbírkový účet: 0093209320/0300 

 

Na webových stránkách obce zveřejňujeme aktuální informace ohledně možné případné pomoci 

uprchlíkům. Tyto informace získáváme převážně z Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

 

2) Dokončení územního plánu 

 

V současné době pořizovatel územního plánu Ruda MÚ Velké Meziříčí, odbor územního plánování, 

obeslal nadřízené orgány s vyhodnocením námitek a připomínek územního plánu po opakovaném projednávání 

návrhu územního plánu Ruda. Následovat by mělo koncem března 2022 vlastní schvalování územního plánu 

zastupitelstvem po obdržení soupisu návrhu usnesení od pořizovatele. 

 

3) Zákaz tranzitu kamionů přes obec  

 

Od pátku 4. března platí zákaz tranzitu vozidel těžších než 12 tun po silnici II/602 v úseku 

od devíti křížů po Velké Meziříčí. Znamená to tedy, že i přes Rudu platí tento zákaz 

Tuto akci jsme inicializovali a do projektu se zapojily i obce Jabloňov, Nové Sady a 

Přibyslavice a město Velká Bíteš. Projektovou dokumentaci, projednání s dotčenými orgány 

včetně jejich vyjádření a zajištění schválení u silničních úřadů zajistila firma ZNAKOM, 

v zastoupení Ing. Ošmerou, kterému touto cestou děkujeme za úspěšné dosažení cíle. 

Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat pouze Dopravní inspektorát Policie České republiky, kterého 

budeme objednávat na kontroly, v případě podezření na větší porušování tohoto zákazu. 

 

4) Odpadové hospodářství za rok 2021 

 

V souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Zveřejňujeme výsledky odpadového hospodářství obce 

včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství za rok 2021. 

 

Náklady v roce 2021:  

 

- pevný domovní odpad (popelnice)     232 374,46 Kč 

- separovaný odpad (plast, papír, sklo)    122 043,61 Kč 
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- bioodpad          28 107,22  Kč 

- objemný odpad         25 329,88 Kč 

- nebezpečný odpad         13 929,06 Kč 

- evidence odpadů           4 840,00 Kč 

- jedlý tuk a olej           1 815,00 Kč 

- CELKEM        428 439,23 Kč 

 

Příjmy v roce 2021: 

 

- místní poplatek za systém shromažďování a třídění   220 855,00 Kč 

- odměny EKO-KOM za třídění odpadu     97 592,50 Kč 

- kontejner u hřbitova          1 140,00 Kč 

- CELKEM       319 587,50 Kč 

 

Množství odpadu z obce Ruda za jednotlivé roky: 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvatel 

k 1.1. 

daného roku 

(www.czso.cz) 

371 

 
369 375 373 386 398 392 

Druh odpadu 
množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

množství 

v tunách 

směsný 

komunální odpad 
70,21 71,11 73,75 77,38 74,78 69,89 77,82 

plasty 5,98 6,74 7,23 7,95 7,85 8,83 8,66 

papír a lepenka 6,63 8,38 8,37 7,95 12,77 9,45 10,60 

sklo 4,72 5,18 6,38 5,03 8,96 7,78 7,258 

biologický 

rozložitelný odpad 

neevidoval 

se 
61,60 30,46 30,76 35,48 62,12 57,94 

jiný biologicky 

nerozložitelný 

odpad 

11,30 8,60 11,16 13,50 10,24 7,74 0 

jedlý tuk a olej 
neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 
0,03 0,08 0,14 

objemný odpad 
neevidoval 

se 
1,90 0,68 

neevidoval 

se 
1,28 7,68 15,04 

kovové obaly 
neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 
0,06 0,45 14,81 

hliník 
neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 
0,04 

neevidoval 

se 

neevidoval 

se 

nebezpečný odpad - - - - - 0,21 0,31 

 

Z výše uvedených údajů a množství vidíme všichni, že se oproti roku 2020 třídění odpadu v naší obci zhoršilo 

– máme více komunálního odpadu, který končí v popelnicích a méně vytříděného odpadu. 

Nový zákon o odpadech, který má účinnost již od 1.1.2021, chce po lidech, aby více třídili. Je stanoveno kolik 

kg komunálního odpadu na jednoho poplatníka může být za základní cenu. Je stanoveno každým rokem se 

snižující max. množství tohoto komunálního odpadu. Pro rok 2021 to bylo 200 kg. Pro letošní rok to je již jen 

190 kg a tato váha bude dále klesat až na 120 kg pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek za uložení 

na skládku v letošním roce činit již 900 korun za tunu odpadu, tato částka každoročně poroste, až na 1850 korun 

za tunu v roce 2029. Toto zvyšování poplatku má být motivací pro obce a občany, aby více třídili. Ty obce a 

jejich obyvatelé, kteří budou třídit méně a vyprodukují letos více než 190 kg komunálního odpadu na poplatníka, 

tak budou platit více. 

Proto se zde musí zvýšit motivace na třídění k zabránění výraznějšímu zvyšování místního poplatku. 
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Pro porovnání, jak si na tom stojí naše obec, může sloužit soutěž „My třídíme nejlépe“ (https://www.kr-

vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2021/ds-304709/p1=111291), kde se sleduje, jaká obec vytřídí kolik odpadu. 

Zde zveřejňujeme umístění naší obce včetně Lhotky - v kategorii obcí 301 – 1 500 obyvatel: 

- rok 2018 - 64. místo, 

- rok 2019 - 88. místo, 

- rok 2020 – 111. místo 

- rok 2021 – 97. místo průběžně (rok není ještě firmou EKOKOM uzavřen, nemají spočítány všechny 

výsledky) 

 

Do soutěže je v naší kategorii v Kraji Vysočina zapojeno celkem 218 obcí. Nejsme sice nejhorší, ale máme 

se co učit ohledně třídění od ostatních obcí a měla by být motivace více třídit. 

V Rudě máme celkem čtyři sběrná místa na tříděný odpad – před kulturním domem, naproti hostinci U Malců 

u silnice, u fotbalového hřiště a u hřbitova. Na Křeptově je jedno sběrné místo u bytovky a ve Lhotce u autobusové 

zastávky. Do modrých kontejnerů se odkládá papír, do žlutých patří plasty a nápojové kartony, do zelených 

kontejnerů patří sklo (odlišeno samolepkami – bílá samolepka označuje kontejner na sklo čiré, zeleně je označený 

kontejner na barevné sklo), do červeného kontejneru u kulturního domu se vkládá kov, jedlé oleje a tuky lze 

vhazovat do černé popelnice, bioodpad patří do velkoobjemového zeleného kontejneru u hřbitova a hřiště. 

Prosíme vás tedy, zlepšeme se všichni v třídění odpadů a snižme jeho objem v popelnicích! 

Předem děkujeme za spolupráci a pomoc. 

 

5) Úprava dopravního značení v Rudě a ve Lhotce 

 

V loňském roce se zastupitelstvo rozhodlo a schválilo vypracování projektové dokumentace a vlastní 

provedení místní úpravy dopravního značení na místních komunikacích v Rudě a ve Lhotce. Důvodem bylo 

zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel v naší obci a uživatelů základní a mateřské školy. Řešení 

dopravního značení zadala obec firmě ZNAKOM, která předložila návrh zastupitelstvu, který zastupitelstvo 

schválilo. Nejvýraznější změny budou kolem budovy Základní školy a mateřské školy Ruda, p.o. Komunikace 

od hlavní silnice kolem Holaňových, Pelánkových, Kotenových a školy, končící na křižovatce pod školou před 

čp. 52, bude jednosměrná ve směru od silnice a tím pádem vzniknou podélná parkovací místa pro základní a 

mateřskou školu. Najíždět na hlavní silnici se bude na křižovatce před hostincem u Malců. Mateřská škola bude 

mít pak ještě jedno parkovací místo u tarasu plotu školky před čp. 1. Vše bude vyznačeno vodorovným dopravním 

značením. Upozorňujeme, že tato parkovací místa jsou určena pro základní a mateřskou školu a nezřizujeme je 

pro parkování obyvatel sousedících nemovitostí nebo jejich návštěv. 

Dále v obci budou vodorovnými dopravními značkami vyznačeny přednosti jízdy upozorňující na 

přednost zprava. A z hlediska bezpečnosti bude umístěno jedno dopravní zrcadlo na Vejpustku. Ve Lhotce bude 

pak omezení pro těžší vozidla než 3,5 tuny pro vjezd do obce mimo povolení obecního úřadu. 

V současnosti probíhá vyjadřování dotčených správních orgánů a posléze bude vydáno rozhodnutí o 

povolení umístění dopravního značení v případě, že nebudou námitky od úřadů. Projektová dokumentace je 

k nahlédnutí na obecním úřadu. Po vydání rozhodnutí pak bude zveřejněna i na webových stránkách a na úředních 

deskách. 

 

6) Čištění studní a osazení pump 

 

Na veřejných prostranstvích v Rudě se vyskytují 4 studně, které necháváme vyčistit od nánosů bahna. 

Studny nebyly desetiletí vyčištěné. Zároveň studny před hasičskou zbrojnicí a nad návsí před domem čp. 7 budou 

osazeny pumpami pro ruční čerpání vody. Doufáme, že studny budou dále sloužit občanům další desítky let a 

oceníte umístění pump. Tato akce by měla být dokončena do konce května. 

 

7) Oprava sakrálních staveb 

 

V letošním roce jsme se rozhodli opravit a obnovit sakrální stavby, které jsme získali do svého vlastnictví. 

Opravovat budeme boží muka u silnice II/602 směr na Jabloňov a boží muka nad hřbitovem. Jedná se o 

kulturní památky a tak je administrativně náročnější sehnat veškerá povolení, souhlasy a stanoviska a být ve 

shodě s památkovou péčí a ostatními dotčenými orgány.  

Dále se opraví a odizoluje i kaple sv. Jana Nepomuckého, která je v lokalitě za Dvořišti u silnice. 
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U všech těchto staveb se budeme hlavně snažit zabránit či omezit vzlínání zemní vlhkosti, díky které 

hlavně omítky opadají. Na tyto stavební práce jsme zažádali o dotace a uvidíme, zda budeme úspěšní. 

Dále necháváme opravit i „Obrázek“. Většina z vás ví, o které místo se jedná. Toto místo je v našem 

katastru, severozápadním směrem od obce v Březejckém lese. Je s ním spojena historka, kdy pravděpodobně 

v 19. století zde hajný nachytal pytláky, ti ho však přivázali za nohy na strom, hlavou do mraveniště. Nebohý 

hajný umřel. Na počest jeho památky zde byl umístěn tento obrázek. Necháváme opravit nejen vitrínu a obraz. 

Na místě Obrázku je i turistický rozcestník. 

Ve Lhotce pak v letošním roce necháme opravit vstupní dveře do kaple. 

 

8) Rekonstrukce v kulturním domě 

 

Od března bude zahájena rekonstrukce v kulturním domě. Týkat se bude chodby v přízemí, kde bude 

vyměněno kanalizační potrubí v podlaze, nevyhovující hydrant se slabým tlakem vody, opraveny omítky, 

vyměněny dřevěné dveře a položena nová dlažba. Toto se týká i prostor před knihovnou. Dále se pak na velkém 

sále vymění linoleum na galerii a na schodech, které ke galerii vedou a konstrukce schodiště se natře. 

 

9) Oprava uličky z návsi ke kostelu 

 

V březnu až dubnu proběhne oprava obecního pozemku zvaný „Ulička“, který vede z návsi k silnici. 

Původní vrstva frézovaného asfaltu byla vodou splavena a voda vymlela i koryto. Současný stav ztěžuje 

obyvatelům průchod. Z tohoto důvodu bude navezena nová vrstva frézovaná, která se rozhrne a zhutní a která 

nám zase několik let vydrží. 

 

10) Další postup v projektování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod 

 

Během dubna a května osloví projektant pan Marek Charvát zbývající vlastníky nemovitostí s číslem 

popisným v Rudě k dořešení a naprojektování a odsouhlasení přípojky splaškové kanalizace do vaší nemovitosti. 

Projekt včetně povolení stav. úřadu hradí Obec Ruda. 

V letošním roce se bude žádat o stavební povolení na splaškovou kanalizaci a ČOV a projekční firma 

zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu. Vlastní realizace 

stavby bude odhadem až asi v roce 2024, po výběrovém řízení a sehnání dotací. Důležité bude ale i vědět podle 

položkového rozpočtu, kolik bude celá akce obec stát a zda i po získání dotací se obci podaří sehnat úvěr na 

obecní podíl a zda bude obec schopna takovou stavbu ufinancovat. Záleží dost na položkovém rozpočtu od 

projektanta a pak na výběrovém řízení, jaká cena se vysoutěží. 

 

11) OČKOVÁNÍ PSŮ 

 

Očkování psů proti vzteklině proběhne letos v sobotu 26.3.2022 v 10:30 hodin v Rudě na návsi. Platí 

obvyklé požadavky – pes musí být na vodítku a musí mít náhubek a musíte mít s sebou očkovací průkaz 

Když budete mít někdo zájem o nějakou jinou, speciální vakcínu, např. na odčervení, tak zavolejte paní 

veterinářce MVDr. Dresslerové na telefonní číslo 728 531 052 a objednejte si to u ní. Ona v den očkování vše 

přiveze a objednanou vakcínu použije. 

 

12) Sbírka pro Diakonii Broumov 

 

Opět po dvou letech pořádáme sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov. Sbírka byla již domluvena 

dříve před sbírkou na pomoc Ukrajině. 

Šatstvo a sbírané věci můžete donést do kulturního domu na velký sál v úterý 29. března a 5. dubna od 9 

do 11 hodin nebo ve čtvrtky 31. března a 7. dubna v době od 16 do 19 hodin. 

Donést můžete – letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i 

černé, skleničky – vše nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky 

– nepoškozené a kompletní. 

Upozorňujeme, že vše musíte donést v zavázaných pytlech nebo zavázaných krabicích. Šatstvo nemá být 

špinavé. 
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SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍRKY: 

• Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské (nepoškozené a s fungujícími zipy) 

• Obuv (nepoškozená, zavázaná v igelitové tašce) 

• Kabelky, batohy (nepoškozené a s fungujícími zipy) 

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky a utěrky (čisté i mírně poškozené) 

• Přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové) 

• Záclony, závěsy (nepoškozené) 

• Látky min. 1 m2 (ne odřezky a zbytky látek) 

• Knihy 

• Menší elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční) 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

• Znečištěný a vlhký textil 

• Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce 

• Nábytek, jízdní kola, kočárky 

• Lyže a lyžáky 

• Nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán 

 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY RUDA 

 

 

 

ZŠ Ruda lyžuje 

I v tomto školním roce pořádala škola lyžařský kurz pro naše žáky 1. až 4. ročníku. Covid a karanténa se 

nám nevyhnuli, přesto jsme kurz v pondělí 17. ledna zahájili. Sešli jsme se v dobré náladě na Fajtově kopci. Tam 

si nás naši instruktoři Zdeněk Blaha a Veronika Floumová rozdělili do družstev podle zkušeností. Kopec byl 

prázdný a do 9.00 hodin jen pro nás. Někteří na lyžích stáli poprvé, ale měli obrovskou motivaci. Na konci celého 

kurzu všichni žáci zvládli sjezd na velkém kopci. Oslavili jsme to spolu s instruktory vynikajícím obědem 

v místní restauraci. Mám velkou radost, že se děti na kopec vrací a lyžují s rodiči dál. Chtěla bych poděkovat 

instruktorům za jejich skvělé vedení, trpělivost a pohodu při výuce. Všichni jsme si to moc užili a nasmáli jsme 

se.   

 

Zimní olympiáda v MŠ 

Ve školce jsme si užili týden zimních sportů, při kterém jsme se dozvěděli, jaké zimní sporty existují 

a co k nim potřebujeme. Nezapomněli jsme také na bezpečnost při sportování a některé druhy sportů jsme si 

také vyzkoušeli, ať už doopravdy (bobování, klouzání se na zmrzlých kalužích, koulování, či jízda na 

plackách) nebo jsme improvizovali. Propojili jsme to i se zimní olympiádou, která měla každým dnem začít. 

Závěrem týdne jsme si v naší školce udělali vlastní zimní olympiádu, kde se děti proměnily v soutěžící a plnily 

předem připravené úkoly na stanovištích. Na závěr všichni soutěžící byli odměněni diplomem, medailí a 

malým sladkým dárečkem pro radost.  

 

Kosmická show 

V únoru jsme si povídali o vesmíru a planetách. Aby si učivo žáci lépe upevnili a malé děti ve školce 

představily, přijelo k nám pojízdné planetárium. Celý program byl rozdělen do dvou části. Nejdříve jsme si 

prohlíželi noční oblohu ve speciálním stanu s projektorem, dozvěděli jsme se, jak se Země točí kolem Slunce, 

jaké existují planety, jaká zvířátka vyletěla raketou do vesmíru a mnoho dalšího. Ve druhé části jsme si zahráli 

různé pohybové vesmírné hry. Program mile zpestřil a obohatil naši výuku. Děti si tento neobvyklý zážitek 

náramně užily a mohly tak zažít něco nového a zajímavého. 

 

Karneval 

Každý rok se všichni těšíme na karnevalový rej. Tento rok jsme si jej užili dne 25. 2. 2022. Ve školce 

se na děti těšila pirátka a paní doktorka. Přivítali jsme zde rytíře, princezny, víly, čarodějky, Spidermana, 

Ferdu mravence, potápěče, bojovníka, piráta, hasiče, ale také zloděje. Děti nejprve předvedly na promenádě 

svůj kostým a představily se. Následovalo několik disciplín, které byly zakončené tancem a diskotékou s 

balónky. Na děti čekala malá odměna. 
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Školáci začali s přípravou třídy už den dopředu a naladili se tak na dlouho očekávaný karneval. Některé 

děti přišly už v masce do školy, jiné se proměnily až v družině, ve které se uskutečnila opravdová zábava. Už 

na obědě na nás čekala paní kuchařka v kostýmu brokolice, následně jsme se přesunuli do naší družiny, kde 

byly připravené pestré úkoly a taneční program.  

Závěrem karnevalu si děti daly dort a následovala bohatá tombola, na které se podíleli naši žáci a jejich 

rodiče, čímž jim moc děkujeme.  

 

Mgr. Jana Součková - ředitelka, Bc. Petra Dohnalová, Dis.- učitelka 

 
Fotografie z našich krásných zážitků naleznete na webových stránkách: www.skola-ruda.cz 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE – ABY NÁM SLEPICE SNÁŠELY… 

 
Blíží se Velikonoce a chovatelé slepic se rádi pochlubí spoustou vajec. Vajíčko 

můžeme brát z hlediska výživy lidí jako kompletní potravinu. Obsahuje 6 gramů bílkovin, 

5 gramů tuku a skoro žádné sacharidy. Kromě bílkovin nabízí také vápník, železo, hořčík, 

fosfor, draslík a sodík. Z vitamínů se pyšní zejména skupinou B, konkrétně B1, B2, B3, B6 

a B12. Nechybí mu však ani vitamín D. Podle nejnovějších studií si můžeme dopřát až 2 

vejce denně, aniž bychom si v krvi zvýšili hladinu tzv. zlého cholesterolu. 

Domácí chov slepic má na vesnici velkou tradici. Na prvním místě je třeba slepičkám 

zařídit vhodné bydlení. Zateplený, dobře čistitelný kurník s pohodlnými snáškovými hnízdy 

by měl být samozřejmostí. Kvalitní strava je velice důležitá. Nejméně časově náročné je 

podávat nosnicím kompletní krmné směsi (sypké nebo granulované, v kterých je vyvážený poměr všech živin). 

Ve volném výběhu si slepičky doplní svůj jídelníček žížalami a drobným hmyzem. Při krmení statkovými krmivy 

jsou vhodné obiloviny jako pšenice, kukuřice, ječmen, sója – nejlépe ve formě šrotu, doplněno o vitamíny a 

minerály, dále masokostní moučka, vařené hovězí maso, v menší míře i zbytky z kuchyně…). Pro správné trávení 

je u drůbeže nutné podávat grit (písek). 

Z hlediska pohody zvířat je důležitý pohyb, možnost hrabání, popelení.  Pokud je výběh malý, je možné 

http://www.skola-ruda.cz/
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vymyslet pro slepice zábavu – houpačka (větev zavěšená na řetízkách), zavěšení nějakého ovoce či zeleniny na 

provázek pro zobání. Nuda, nedostatek prostoru společně s nedostatečnou výživou vede ke vzájemnému 

oštipování peří až kanibalismu. Snížení až zastavení snášky v hejnu slepic může být dáno špatným zdravotním 

stavem. Zdravotní problematiku, ale i prevenci v chovu drůbeže můžete konzultovat s veterinárním lékařem. 

    

 Krásné jarní dny přeje  

MVDr. Šárka Dresslerová    

          tel.728531052 

 

 

Obec Ruda přijímá objednávky na regionální deskovou hru  
 

"JAK DOBŘE TO U NÁS ZNÁŠ?"  
 

pro okres Žďár nad Sázavou 

 
Jedná se o vědomostní strategickou hru pro 2 – 4 hráče od 10 let.  

Cílem hry je obsazovat svými figurkami barevné regiony, budovat v nich co největší převahu nad ostatními hráči 

a díky tomu získávat vítězné boty. 

Naše obec bude zakreslena do mapy na herním plánu a bude mít vlastní herní kartu s otázkami. 

Cena hry se bude odvíjet od celkového nákladu hry v okrese Žďár nad Sázavou.  

Přibližná cena za hru je 590,- Kč vč. DPH. 

Termín naskladnění her je konec roku 2022. 

Pokud budete mít zájem o hru, zašlete objednávku na obec@obecruda.eu nebo se nahlaste na Obecním úřadu 

Ruda nebo volejte na tel. číslo 774 873 654. 

 

 

Příjem objednávek je do 15. 4. 2022.  

 

Co se u nás bude konat 
 

Kvůli covidu, jeho šíření v obci a omezením jsme museli zrušit ostatky, merendu i karneval. Budeme 

se snažit je nahradit v jarních měsících akcemi uspořádanými ve venkovních prostorách. 

 

Přihlásili jsme se opět do akce Čistá Vysočina, která se týká úklidu veřejných prostranství, a hlavně 

prostranství podél silnic II. třídy, které vedou přes naše katastry. Letošní termíny jsou – od 11. do 24. dubna. 
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Hrkání – vracíme se k tradičnímu hrkání. Termíny hrkání jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Velikonoční strom – pojďme opět po roce vyzdobit velikonoční strom 

v parčíku na návsi. Snažíme se vytvořit novou tradici, abychom si ty velikonoce 

zpříjemnili i prostředí kolem nás. V loňském roce se zapojilo již několik 

dobrovolníků, které musíme pochválit za jejich snahu a ochotu. Letos slíbila 

základní škola a mateřská škola velké zapojení do výzdoby obce, tedy nejen 

velikonočního stromu. 

Jako velikonoční strom vybíráme magnolii uprostřed parčíku na návsi, 

kterou nazdobíme všemi vejci z loňského roku.  

A vyzýváme vás ostatní, nejen děti - chcete-li vidět na velikonočním 

stromě i svoje vajíčka, tak se nebojte, a své výtvory – vajíčka pověste sami na 

strom. Můžete každý pověsit i více vajíček. Budeme rádi, když se do akce zapojí 

co nejvíce obyvatel. Vajíčka mohou být jakákoliv – papírová, plastová, vyfouklá 

(kromě vařených), nejlépe barevná. Vajíčka musí mít šňůrku nebo provázek, 

abyste je měli za co pověsit.  

Všichni tak přispějeme k velikonoční atmosféře v naší obci. Možnost zdobení velikonočního stromu je až 

do Velikonočního pondělí 18. dubna. A začít zdobit můžeme hned. 

Předem děkujeme všem za zapojení do této akce. 

 

A zveme vás i na jarní výstavu od pondělí 4. dubna do středy 6. dubna do Jupiter clubu do Velkého 

Meziříčí, kde na velkém sále budou v době od 9:00 do 17.00 hodin k vidění mistrovské i amatérské výtvory s 

jarní a velikonoční tématikou, kterou pro vás připravili děti, dospělí i senioři obou pohlaví z města a širokého 

okolí. A vystavovat bude i naše roudská škola a školka! 

 

  Datum Název akce 

Čtvrtky 31. března a 7. dubna 

16 -19 hodin 

Úterý 29. března a 5. dubna 

9 -11 hodin 

 

Sběr použitého šatstva pro Občanské sdružení Diakonii 

Broumov 

• čas: 16:00 – 19:00 hodin – čtvrtky 

• čas: 9:00 – 11:00 hodin – úterý 

• místo: velký sál Kulturního domu v Rudě 

• donést můžete – viz výše v sekci informace z obecního 

úřadu 

Čtvrtek 14. až sobota 16. dubna Hrkání po obci 

• sraz vždy u kapličky za Dvořišti 

• hrká se: 

• ve čtvrtek se nehrká 

• v pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a v 18:00 hod. 

• v sobotu v 6:00, 12:00 a v 18:00 hod. 

11. – 24. dubna 

RUDA jde sbírat v pátek 22. dubna 

Akce „Čistá Vysočina“ 

Sraz všech účastníků je 21. dubna v 16:00 hod. před kulturním 

domem 

Sobota 30. dubna Pálení čarodějnic, lampiónový průvod: 

• začátek ve 20 hodin před kulturním domem, vyrobené 

čarodějnice s sebou. 

V průběhu května Dětský karneval – termín bude upřesněn 

Přelom května a června Zájezd ke Dni dětí – termín bude upřesněn 

Sobota 18. června 19. ročník cyklistického výletu Zlaté kolo Vysočiny 

• Více informací o letošním závodě se dozvíte na 

webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz 

 

  

http://www.zlatekolovysociny.cz/
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 

 

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 2.12.2021 v 18.00 hodin v Kulturním domě 

v Rudě 

 

• schválilo: 

 

• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdenku Švandovou, 

• doplnění programu zasedání o: 

21. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2021 a č. 9/2021. 

22. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696. 

• program zasedání jako celek 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Dodatek č.13 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. 

4. Obecně závazná vyhláška obce Ruda č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

5. Obecně závazná vyhláška obce Ruda č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

6. Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace Hospodářského objektu. (hospodářský objekt + 

účelová komunikace). 

7. Schválení rozpočtu Obce Ruda na rok 2022. 

8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Ruda na rok 2024. 

9. Schválení rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na rok 2022. 

10. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na roky 2022-2023. 

11. Inventarizace majetku Obce Ruda za rok 2021. 

12. Podání společné žádosti Obce Ruda, Obce Tasov a Města Velká Bíteš o zpevnění komunikace nad dálnicí  

13. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení. 

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

15. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova z Ministerstva pro místní rozvoj – dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov. 

16.  Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Ruda. 

17.  Stanovení prodejní ceny za prodej částí pozemků ve vlastnictví Obce Ruda, které nebyly dlouhodobě 

majetkoprávně vypořádány a jsou užívány třetími subjekty 

18. Aktualizace Plánu společných zařízení v části vodohospodářských opatření – REV 1. 

19. Schválení darovací smlouvy a přijetí daru pro ZŠ a MŠ Ruda, p.o. od MOST Vysočiny, o.p.s. 

20. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina. 

21. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2021 a č. 9/2021. 

22. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696. 

 

• Dodatek č.13 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, 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Ruda č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství, 

• Obecně závazná vyhláška obce Ruda č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství, 

• cenovou nabídku projekčních prací od Ing. arch. Evy Uchytilové na akci: Novostavba hospodářského 

objektu na p.č. st. 78, 621/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

• rozpočet Obce Ruda na rok 2022, 

• střednědobý výhled Obce Ruda na rok 2024, 
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• rozpočet Základní školy a mateřské školy Ruda, p.o., Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, na rok 2022 a 

rozpis závazných ukazatelů: celkový objem schválených rozpočtových prostředků pro rok 2022: 

600.000,- Kč, 

• střednědobý výhled Základní školy a mateřské školy Ruda, p.o., Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí na roky 

2023–2024, 

• společnou žádost s Obcí Tasov a Městem Velká Bíteš o zpevnění komunikace na p.č. 1195 v k.ú. Lhotka 

u Velkého Meziříčí, p.č. 6106 v k.ú. Tasov, p.č. 5473, 5474, 5475, 5476, 5477 v k.ú. Holubí Zhoř, p.č. 

2677 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, která bude podaná na Státní pozemkový úřad, pobočka Žďár nad 

Sázavou, 

• návrh smlouvy č.: NM-001040021041/001-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 

zařízení – stavba: „Ruda,příp.NN“, 

• zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

• podání žádosti Obce Ruda o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova z Ministerstva pro místní rozvoj – dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov na akci: Modernizace, stavební úpravy v základní škole, 

• aktualizaci Strategického plánu rozvoje Obce Ruda, 

• stanovit prodejní cenu ve výši 100,- Kč za prodej částí pozemků ve vlastnictví Obce Ruda, které nebyly 

dlouhodobě majetkoprávně vypořádány a jsou užívány třetími subjekty s účinností od 1.1.2022, 

• podat žádost o zpracování aktualizace Plánu společných zařízení týkajících se vodohospodářských 

zařízení, kterou zajistí Státní pozemkový úřad, pobočka Žďár nad Sázavou, na základě dokončených 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

• darovací smlouvu a přijetí daru pro Základní školu a mateřskou školu Ruda, p.o. od MOST Vysočiny, 

o.p.s., 

• Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina mezi 

Krajem Vysočina a Obcí Ruda, 

• Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696 mezi 

pronajímatelem Obcí Ruda a nájemcem GasNet, s.r.o., Klišská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

 

• bylo seznámeno: 

 

• inventarizací majetku Obce Ruda za rok 2021 byl pověřen místostarosta Jan Žák, 

• s rozpočtovým opatřením č. 8/2021 a č. 9/2021. 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 24.2.2022 v 19.00 hodin v Kulturním domě 

v Rudě 

 

• schválilo: 

• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdenku Švandovou, 

• doplnění programu zasedání o: 

11. Finanční dar na pomoc Ukrajině. 

12. Rozpočtové opatření č. 1/2022. 

13. Žádost o vyjádření a souhlas, Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – stavba:“Ruda,př. VN“. 

14. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Ruda, příspěvková organizace, k 31.12.2021. 

15. Akce „Ruda – rekonstrukce vodovodu – kopec Horňák“ – výměna původního vodovodního řadu. 

• program zasedání jako celek 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Žádost o koupi pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

4. Darování pozemku p.č. st. 271 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí dle GP č. 536-8/2021 ze dne 29.1.2021. 

5. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2091 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

6. Nabídka na zpracování dokumentace pro provádění stavby na akci „Ruda – kanalizace a ČOV“. 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – stavba: „Ruda,úpr.DSNNk,p.č. 1173, Malec“. 
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8. Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace, stavební úpravy základní školy“ - výběr dodavatele. 

9. Seznámení s místní úpravou dopravního znační v Rudě a ve Lhotce. 

10. Seznámení s provedením vyčištění obecních studní včetně montáže pump. 

11. Finanční dar na pomoc Ukrajině. 

12. Rozpočtové opatření č. 1/2022. 

13.  Žádost o vyjádření a souhlas, Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – stavba:“Ruda,př. VN“ 

14.  Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Ruda, příspěvková organizace, k 31.12.2021. 

15. Akce „Ruda – rekonstrukce vodovodu – kopec Horňák“ – výměna původního vodovodního řadu. 

 

• prodej pozemku p.č. 1780/14 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 žadateli V.S., 

• darování pozemku p.č. st. 271 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí Římskokatolické farnosti Ruda, 

• zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2091 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

• cenovou nabídku od Ing. Miloš Charvát – IMC, na zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby na akci: „Ruda – kanalizace a ČOV“, cena díla 500.000, - Kč vč. DPH, 

• žádost o vyjádření ke stavbě - změna trasy a návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

– souhlas s umístěním distribučního zařízení na akci – stavbu: „Ruda,úpr.DSNN“, 

• na základě výběrového řízení jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – název zakázky: 

„Modernizace, stavební úpravy základní školy“ firmu Zdeněk Pelánek – cenová nabídka: 1.045.429,00 

Kč, záruka za jakost díla 60 měsíců, 

• finanční dar ve výši 50.000, - Kč na podporu sbírky Charita pro Ukrajinu, 

• rozpočtové opatření č. 1/2022, 

• žádost o vyjádření a souhlas ke stavbě:“Ruda,př. VN“ a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na akci – stavbu: “Ruda,př. VN“, 

• účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké 

Meziříčí, ke dni 31.12.2021 s výsledkem hospodaření: Základní škola a mateřská škola Ruda, p. o., Ruda 

58 – zlepšený hospodářský výsledek – 54.106,86 Kč, 

• rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ruda, příspěvková 

organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, za rok 2021 ve výši 54.106,86 Kč takto: 

- do fondu odměn            0,00 Kč  

- do fondu rezervního   54.106,86 Kč 

• podání žádosti o zařazení akce „Ruda – rekonstrukce vodovodu – kopec Horňák“ do investičních akcí na 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

 

• bylo seznámeno: 

 

• s projektovou dokumentací s místní úpravou dopravního značení v Rudě a ve Lhotce, 

• s provedením vyčištěním obecních studní včetně montáže pump. 

 

 

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

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

Obecním úřadě v Rudě.  
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Velikonoční tradičník 
 

Velikonoční tradice a dodávají svátkům jara tu pravou atmosféru. Víme však správně, co jednotlivé 

tradice znamenají? Pojďme si to tedy připomenout.  

 

Výzdoba 

 

Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné 

očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, 

kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.  

Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku 

či vody nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla – takto se zdobívaly vlnovkami a 

spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích nebo na dožínky a 

posvícení. 

 

Beránek a zajíček 

 

Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské 

tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože 

byl obětním beránkem za spásu světa. Z historických pramenů se jen těžko dozvídáme, zda šlo o maso, nebo 

pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle historických 

tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl. 

Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček, neboli takzvaný 

ostrházi (Osternhase), pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20. století. Zajíc se symbolem plodnosti, 

života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval 

znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením. 

 

Velikonoční kraslice 

 

Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy 

bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. 

Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních obřadech, při 

narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu, proto se 

zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst 

ani vejce, a proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.  

 

Pomlázka 

 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si měli 

plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou 

ženu to v minulých letech byla čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobodné a neprovdané) měly naději, že 

nakonec najdou svého vyvoleného. 

 

Mazanec 

 

Pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec. Zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze 

stejného těsta jako vánočka. Co ale možná nevíte, je, že kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze 

strouhaného sýra a většího množství vajec. V jiných koutech naší země se nesladké variantě říkalo baba, babůvka, 

plecovník, šoldr nebo svěceník.  

 

Jidášky 

 

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku 

na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazance – 
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briošky. Obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se podle 

křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak dětem 

pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.  
 

Hledání pokladů 

 

Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme 

něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl 

mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Mgr. Jana Součková, Petra Malinská. 

 

 

Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontakt adresa: obec@obecruda.eu 

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

Veselé Velikonoce 
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