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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda                     červenec 2020 

 

Milí spoluobčané, 
 

Právě skončil další školní 
rok a vy se můžete začíst do 
dalšího čísla zpravodaje. Od 
posledního čísla zpravodaje se 
toho mnoho událo. Prožili jsme 
dobu, kterou nikdo z nás 
nepamatuje a asi nikdo z nás 
nepředpokládal, že by něco 
takového mohl zažít.  Naštěstí 
díky zodpovědnému přístupu nás 
všech k nastalé situaci – 
nouzovému stavu kvůli 

koronaviru, se situace uklidnila a postupně jsou rušena nouzová opatření. Věřme tomu, že 
nás pandemie poučila o tom, že člověk není všemocný a že budeme pokornější a i nadále se 
budeme dále chovat zodpovědně. 

 
Věřme, že doba dovolených nás nevrátí zase zpět a koronavirus se nebude dále šířit. 

Touto cestou ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do šití roušek a jejich distribuce, čímž 
pomohli zvládnout nastalou situaci na jedničku.  Chci tímto vyjádřit velké poděkování za 
ochotu a obětavost. Zjistili jsme, že nejlepší je se postarat sami o sebe a nespoléhat se na jiné. 
Děkuji i paní prodavačce, že vydržela v obchodě, ač si mohla, jako mnozí jiní, vzít volno na 
ošetřování dětí v nouzovém stavu. I díky ní jste si mohli nakoupit v Rudě a nemuseli jste 
jezdit do města a vystavovat se riziku nákazy. 
 

Nastala doba prázdnin a dovolených, doba, na kterou se většina z nás těší nejvíce. 
Přeji tedy hlavně dětem, ať prožijí prázdniny a letní dny plné dobrodružství a zážitků, ale 
hlavně bezpečně. Těm, co opouští naši základní školu a míří do města, přeji úspěšný vstup do 
další životní etapy a jen samé dobré zážitky v novém kolektivu. 

 
Vám ostatním přeji letní dny prozářené pohodou a sluncem a doufám, že se dozvíte 

mnoho zajímavého a pozitivního v tomto zpravodaji. 
 
Krásné prázdniny přeje 
 
Karel Dvořák, váš starosta 
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SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA  
 

Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny součásti našeho života. Domácnosti i zaměstnání, 

finanční situaci rodin, mnohdy jejich vzájemnou pohodu, zvláště citelně byli poznamenáni podnikatelé. 

Jednou z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch – se všemi jeho podobami, protože ho zasáhla 

karanténní opatření – tedy hlavně omezení pohybu a setkávání občanů.  

Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lidské činnosti – zvláště v době začínající turistické 

sezóny. Platí to i pro náš kraj – pro Vysočinu, kde jsou právě volnočasové aktivity pro mnoho lidí nejen 

zdrojem příjemného odpočinku, ale i podstatným pramenem základních příjmů. Ztráty z uplynulých měsíců 

budou podnikatelé jen obtížně dohánět. Negativní vliv na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení 

nouzového stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles 

zahraničních návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i 

kulturních a další. Na krajském úřadě si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření na pomoc této 

oblasti.  

Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vysočina – moje dovolená“, v rámci které se mohou 

podnikatelé, spolky, příspěvkové organizace nezřizované krajem či obecně prospěšné společnosti zapojit do 

tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb na určitém území Kraje Vysočina – jde především o 

konkurenceschopné produkty v oblasti cestovního ruchu na trhu ovlivněném pandemií COVID-19. Dalšími 

podpůrnými opatřeními Kraje Vysočina je také program na podporu marketingových aktivit „Marketing v 

cestovním ruchu 2020“. Uvažujeme o finančním zvýhodnění pro návštěvníky ubytovacích zařízení či o 

slevách ze vstupného do krajem zřizovaných kulturních a turistických míst. O těchto benefitech budeme 

ještě jednat. Vše je odvislé mimo jiné od toho, jakou finanční pomoc bude moci Kraj Vysočina uvolnit.  

My všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu i tím, že svou dovolenou budeme orientovat 

právě na krásná místa Vysočiny – a těch není málo.  

 

MUDr. Jiří Běhounek  

hejtman Kraje Vysočina 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) ZÁKLADNÍ ŠKOLA – „Moje, tvoje, naše škola“ 

 

V nadpisu toho to článku je uvedeno motto naší základní 

školy. Věříme, že všem je toto heslo vlastní. Naše škola 

v letošním roce prochází obrovskou proměnou. Jak jsme již 

v předchozích číslech informovali, od poloviny března probíhají 

stavební úpravy na základní škole a vestavba mateřské školy. Už 

si můžete všimnout i jaký bude vzhled fasády školy a školky – 

zastupitelstvo a paní učitelky vybrali společně kombinaci barev 

- světle zelenou a světle hnědou. 

 

Nejvíce potěšující je úspěšnost našich žádostí o dotace 

na školu. V dubnovém čísle jsme psali o úspěšné dotaci na 

střechu, kterou jsme dělali vloni. Tu jsme obdrželi v plné výši 1.160.557,00 Kč. Tyto peníze máme již na 

účtu. Střecha na hlavní budově stála 1.695.367,- Kč. Takže po odečtu dotace obec stála střecha jen 534.810,- 

Kč. 

 

Novinkou je úspěch s dotacemi na stavební úpravy ZŠ Ruda a vestavbu mateřské školy. Zde jsme 

žádali na Ministerstvu financí a uspěli jsme v obou případech. Naše žádosti skončily na výborných 22. a 26. 

místě z celkem asi 460 žádostí. Celkové uznatelné náklady (sem patří i náklady na stavební dozor, autorský 

dozor, výběrové řízení atd.) těchto dvou akcí dohromady dle žádosti jsou 8.312.230,00 Kč. A my jsme 

získali dotaci celkem 7.147.867,00 Kč!!! Z výběrového řízení je vysoutěžena cena ve výši 7.942.076,-Kč 

včetně DPH. 
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Celkem na celou budovu základní školy a mateřské školy jsme získali dotace 8.308.424,00 Kč. 

V takové výši jsme nikdy v historii obce dotaci nedostali, ani na plynofikaci obce. Máme tedy velkou 

radost. 

 

Úspěch nás hřeje o to víc, že bychom uspěli i bez finanční injekce ministerstva financí a navýšení 

peněz do programu (do programu bylo později dodáno o 3,1 miliardy Kč více), z kterého jsme o podporu 

žádali. Původně mělo uspět jenom prvních 34 žádostí s nejvíce body, mezi kterými jsme byli i my. 

 

Přejme si, ať se zhotovitelské firmě pana Rösslera dílo daří a jde od ruky, aby stihli v termínu 

v listopadu 2020 vše předat obci. 

 

V současnosti pak ještě řešíme změnu užívání výdejny, kdy bychom chtěli mít od 1.9.2021 vlastní 

kuchyň a přestat jídlo dovážet, protože s tímto datem začne provoz i mateřské školy a tam jsou mnohem 

vyšší nároky na stravování než pro žáky naší málotřídky. Vše závisí na doprojektování a souhlasných 

stanoviscích hygieny a hasičů. Zatím to vypadá velmi slibně – s krajskou hygienickou stanicí a hasičským 

záchranným sborem bylo vše projednáno a jejich požadavky jsou pro nás splnitelné. 

 

 
 

2) Následky nouzového stavu 

 

Jak jistě všichni víte z médií, stát díky opatřením, kterými omezil podnikání obyvatel a firem, začal 

kompenzovat finanční ztráty podnikatelů a zaměstnanců z finančních prostředků určených mimo jiné i 

z daňových příjmů určených pro obce. Naše obec tímto měla původně tratit odhadem 1,2 milionu Kč dle 

zaslaného vzorce. O tuto částku hrozilo, že se sníží letošní příjmy obce v rozpočtu. 

 

Obce s tím samozřejmě nesouhlasily, protože s těmito penězi už počítali ve schváleném rozpočtu. 

Nakonec každá obec dostane jako kompenzaci 1200 korun ze státního rozpočtu na občana. Senátní návrh 

schválili v úterý 16. června poslanci. Peníze mají být kompenzací za bonus pro OSVČ, který byl hrazen z 

rozpočtového určení daní, tedy i z peněz obcí a krajů. 

 

Předpokládaným výsledkem toho je ale stejně ztráta v příjmech oproti rozpočtu. Stát vezme více 

peněz obcím, než pak dá. Tak musíme doufat, že náš schválený rozpočet bude co nejmenší mírou tímto 

postižen. 
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Naštěstí se nemusíme bát, jak budeme financovat rozjeté investiční akce letos, protože obec 

předchozí roky dokázala ušetřit a na účtech měla k 1.1.2020 6 891 649,46 Kč. 
 

3) Přesun autobusových zastávek u školy  

 

Od začátku června začaly stavební práce i na přesunu autobusových zastávek. Jak jsem již v minulém 

vydání informoval, tak se budují autobusové zálivy a přístupové chodníky před základní školou před tarasem 

plotu a pak v zálivu u kontejnerů na tříděný odpad, kde bude chodník protažen podél silnice až ke vjezdu do 

domu čp. 38. Součástí projektu je i místo pro přecházení a vodorovné značení. V půlce srpna by měla být 

celá stavba dokončena. 

 

Na přesun autobusových zastávek jsme získali dotaci ve výši 1.677.355,- Kč ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Vysoutěžená cena z výběrového řízení je 2.312.275,88 Kč včetně DPH. 

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ. a.s. 

 

Po kolaudaci bude zaslána žádost na Krajský úřad Vysočiny, odbor dopravy, o zařazení těchto 

autobusových zastávek do všech jízdních řádů všech linek. Takto je to předjednáno se zástupcem odboru 

dopravy z Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Bartošem. 

 

3) Zlepšení nakládání s odpady  

 

Toto je dokončená akce, kdy jsme nakoupili velkoobjemové kontejnery na bioodpad (3 ks) a na 

směsný odpad ze hřbitova (1 ks), nakoupili jsme a vyměnili sběrné nádoby na sklo - výklopné kontejnery 

místo zvonů (8 ks), kontejner na papír (1 ks). Dále jsme rozšířili sběrná hnízda v Rudě naproti ZŠ a ve 

Lhotce a vybudovali ohrazení kolem sběrných hnízd v Rudě. Tyto dodávky a stavební práce stály 

612.304,12 Kč. 

 

Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, kdy by nám mělo být 

proplaceno a tudíž bychom měli získat dotaci ve výši 588.302,00 Kč. 

 

Do kontejneru na bioodpad nedávejte větve silnější než 1 cm, ty vozte na čarodějnici na ohniště 

na kopci Strážník. Bioodpad se bude vozit na skládku Technických služeb VM s.r.o. do Velkého Meziříčí, 

která pak musí silnější větve vybrat a tyto vícepráce nám pak účtuje. Ve výsledku tím nakonec budete 

potrestáni vy obyvatelé, protože se bude muset zase zdražovat místní poplatek za odpad, když porostou opět 

náklady na odpadové hospodářství a likvidaci odpadů. 

 

Neustále velkým problémem je třídění odpadu a pořádek kolem velkoobjemových kontejnerů u 

hřbitova. Lidé si pletou, co je to bioodpad a co ne. Pravděpodobně chataři nám hází do bioodpadu 

odpadkové sáčky s odpadem z chat plné plastů a skla. Dále pak návštěvníci hřbitova nechápou, že uschlé 

květiny z hrobu patří do bioodpadu a hází je do modrého kontejneru na objemný odpad, který je plný 

směsného komunálního odpadu, na který je určen. Tím pádem je více odpadu, který stojí více peněz za 

uložení na skládce než za likvidaci bioodpadu. 

 

Tím, že se do bioodpadu hází směsný komunál, stejně tak jako do plastů nebo papíru, se zvyšují 

náklady na odpadové hospodářství. Protože svozová firma musí takto pomíchané odpady přetřídit a 

vícenáklady pak fakturuje obci. Výsledkem toho by bylo další zdražování a zvyšování místního poplatku, 

protože obec nemůže donekonečna doplácet čím dál vyšší částky za odpady, rozpočítá to na obyvatele a 

majitele rekreačních nemovitostí, kteří toho všeho jsou původci. Je tedy na nás všech, jak se k tomu 

postavíme a zda budeme radši ochotni se chovat zodpovědně, poctivě třídit a správně vyhazovat odpady a 

nebo budeme radši lenošnější a lhostejnější a radši si zaplatíme o nějakou tu stovku zase navíc na obyvatele 

či nemovitost.  
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PROČ TŘÍDIT A RECYKLOVAT ODPAD?  

 

Za množství vytříděného odpadu dostávají jednotlivé obce od autorizované obalové společnosti 

EKO-KOM finanční příspěvek. Naopak za uložení směsného odpadu na skládku musí obec zaplatit.  

 

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?  
 

Do modrého kontejneru na papír patří: krabice, karton, lepenka, noviny, časopisy, reklamní 

letáky, obálky, sešity, kancelářský papír. 

 

Nepatří sem: pleny, hygienické potřeby, mokrý papír, mastný papír, znečištěný papír  

 

Do žlutého kontejneru na plast patří: PET lahve, sáčky, fólie, polystyren, plastové nádoby, 

kelímky, krabičky, výrobky z plastů, kartonové obaly od omáček, obaly od smetany, kartonové obaly od 

džusů a mléka. 

 

Nepatří sem: plastové trubky, podlahové krytiny, plastové nádoby od olejů a chemikálií, obaly od 

chipsů, znečištěné kartonové obaly, kombinované obaly – blistry. 

 

Do kontejneru na sklo patří: skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo. Kontejnery 

jsou rozděleny a označeny na kontejnery na čiré sklo a na barevné sklo. 

 

Nepatří sem: varné a laboratorní sklo, keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo 

 

JAK DĚLIT BIOODPAD (citujeme informace z letáku Technických služeb VM s.r.o., který je zdarma 

k dispozici na OÚ Ruda)? 

 

Z domácnosti: 

 

Bioodpad z domácnosti shromažďujte odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je odpad ukládat do nádob, 

které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu. 

Pro větší pohodlí lze použít speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. 

Manipulace s bioodpadem je tak jednoduchá a čistá. Bioodpad ukládejte do domácího kompostéru nebo do 

sběrné nádoby na bioodpad. 

 

Sem patří: 

Jádřince, pecky z ovoce, slupky z citrusových a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, 

odpady ze zeleně v domácnosti (např. květiny), skořápky z vajíček a ořechů, čajový odpad, čajové sáčky. 

 

Nepatří sem: 

Živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat a další živočišný odpad lze 

kompostovat. Vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob. Na možnosti 

ukládání živočišných zbytků do sběrných nádob na bioodpad se informujte na Vašem místním úřadu nebo u 

vaší svozové společnosti. 

 

Ze zahrady: 

 

Jemné části bioodpadu, jako je tráva, listí a podobně, můžeme přímo ukládat do kompostu. Silnější větve (o 

průměru větším než 5 mm) je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). 

 

Sem patří: 

Tráva, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj chovu býložravých zvířat, slepičí trus, 

listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nadrcené větve, popel ze dřeva. 

 



6 

V našem konkrétním případu větve silnější než 1 cm v průměru vozte na čarodějnici na kopec 

Strážník (tyto větve nepatří do zeleného kontejneru na bioodpad), kde se minimálně 1x za rok spálí. 

 

Bioodpad z domácností můžete dávat do kompostérů, které jste zájemci prostřednictvím obce a 

mikroregionu dostali zdarma. 

 

6) Přístřešek za kulturním domem  

 

Zastupitelstvo schválilo zhotovení dřevěného přístřešku podél celého plotu mezi kulturním domem a 

stodolou. Sloužit má k uskladnění obecního vybavení před deštěm a také pro posezení v případě 

nepříznivého počasí. 

 

Na tuto akci žádáme o dotaci z Obnovy venkova Vysočiny, kdy bychom měli obdržet podporu ve 

výši 127.000 Kč. Součástí projektu je také renovace parket na velkém sálu (již hotovo) a stavba nového 

podia na velkém sálu (již hotovo). 

 

7) Dopravní automobil pro zásahovou jednotku SDH Ruda 

 

Uvádíme i průběh realizace pořízení dopravního automobilu pro hasiče. V současnosti byla 

podepsána kupní smlouva s vítězem výběrového řízení firmou Techsport, s.r.o., Brno. Bude nám dodán 

dopravní automobil v provedení „Z“ (základním, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 

hmotností do 3.500 kg). Vítězná cena je 956.747,00 Kč. Automobil má být dodán do 23.12.2020. 

 

Na tuto akci máme zatím získanou dotaci ve výši 450.000 Kč od Ministerstva vnitra – generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Po dodání dopravního automobilu budeme pak 

ještě žádat kraj o dofinancování dotací ve výši 300.000,00 Kč. 

 

8) Aleje u Lhotky 

 

Na plánované aleje u Lhotky jsme podali žádost o dotaci. A byli jsme úspěšní. Naskytla se nám ale 

možnost, jak částečně alej financovat z jiných prostředků bez spoluúčasti obce. A tak jsme dotaci zamítli a 

nepřijali.  

 

Ředitelství silnic a dálnic podalo na obecní úřad žádost o povolení kácení dřevin mimo les – 

konkrétně o povolení kácení uschlých stromů, hlavně borovic v blízkosti dálnice, kdy obec může 

v rozhodnutí povolit kácení a může náhradní výsadbu určit v jiné lokalitě v daném katastru. My jsme se 

rozhodli, že ŘSD nám zafinancuje ve výši dendrologické újmy a vysází většinu aleje dle projektu vedoucí od 

Lhotky směr Holubí Zhoř. 

 

K tomuto kroku odmítnutí dotace a realizace jinou cestou nás vedla i skutečnost, že hrozí nižší příjmy 

do rozpočtu obce z důvodu koronaviru (viz výše), protože u dotace musí být i finanční spoluúčast obce. 

 

9) Územní plán 

 

Pořizovatel nového územního plánu Ruda, MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavy a územního rozvoje, 

zastoupen Ing. Martinou Coufalovou, nám sdělil následující: 

 

V současné době probíhá vyhodnocení výsledků společného jednání, zpracovávají se stanoviska, 

připomínky a výsledky konzultací. Poté pořizovatel zažádá Krajský úřad kraje Vysočina o stanovisko, na jehož 

základě bude zahájeno řízení o vydání Územního plánu Ruda.  Veřejné projednání se bude konat na obecním 

úřadě Ruda v druhé polovině roku 2020.  
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10) Pozemkové úpravy v Rudě 

 

Proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, 

Pobočky Žďár nad Sázavou, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí bylo podáno odvolání jednoho vlastníka (z důvodu GDPR nezveřejňujeme jméno). Státní 

pozemkový úřad, odbor pozemkových úprav Praha 3 toto rozhodnutí zrušil a vrátil k napravení chyb do 

pobočky ve Žďáře nad Sázavou.  

 

Z důvodu dalšího protahování dokončení pozemkových úprav a zabránění dalším odvolání či 

dokonce soudu tak zástupci obce vyvolali několik jednání za účasti zaměstnanců Státního pozemkového 

úřadu, zpracovatele pozemkových úprav firmu Georeal Plzeň a vlastníků pozemků dotčené lokality, kde 

vyvstal problém s cestou označenou jako C37. Na jednáních se řešily jednotlivé varianty řešení, které by 

pomohly vyřešit problém vedení cesty C37, s kterou nesouhlasil jeden vlastník. Zúčastnění se ale nedokázali 

jednomyslně dohodnout na variantě, s kterou by souhlasili všichni. 

 

Závěrem všech jednání nakonec vznikla dohoda o řešení situace (na základě návrhu řešení tímto 

vlastníkem), kdy obec učinila vstřícný krok vůči vlastníkovi, který se odvolával, a předložila k podpisu 

dohodu o řešení cesty C37, kdy: 

 

- Vlastník provede úpravu části pozemku p.č. 2827 o šířce 4 m dle zákresu. Úprava bude zahrnovat 

odvodnění, urovnání a zpevnění vymezené části pozemku tak, aby byl celoročně sjízdný pro zemědělskou 

techniku a mohl být využíván pro přístup na pozemky dle návrhu pozemkových úprav p. č. 2822, 2825, 

2826, 2828, 2830, 2833 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Způsobilost pozemku pak posoudí zástupce 

uživatele, příp. nájemce pozemku. Po splnění této podmínky a odsouhlasení nájemci a uživateli uvedených 

pozemků bude vyhotoven geometrický plán na oddělení upravené části pozemku. Vyhotovený geometrický 

plán bude podkladem pro uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem bude pozemek p.č. 2829 ve 

vlastnictví obce Ruda a nový pozemek vzniklý oddělením z pozemku p.č. 2827 nejmenovaného vlastníka. 

 

V současnosti čekáme na podpis dohody ze strany vlastníka, kterého se dohoda s obcí týká. Zároveň 

Státní pozemkový úřad činí další kroky, aby pozemkové úpravy mohly být dokončeny a návrh komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí byl schválen bez odvolání. 

 

Toto si přejeme asi všichni, aby konečně tyto pozemkové úpravy byly dokončeny po téměř 8 letech 

od jejich začátku a všichni jsme mohli začít využívat výhody těchto úprav. 

 

11) Deratizace v Rudě 

 

Letos jsme poprvé využili nabídku deratizační firmy Deratizace4D na deratizaci jednotné kanalizace 

v Rudě. Snahou je zjistit, jak moc jsme zamořeni hlodavci, kteří sídlí v kanalizaci a hlavně je vyhubit. 

V pátek 17. července proběhla kontrola nástrah a jejich doplňování. Zatím výsledky neznáme. Po jejich 

obdržení budete s nimi seznámeni v dalším čísle zpravodaje, případně na webových stránkách obce. 

V deratizaci budeme pokračovat. Dle informací je ideální stav se dostat na 30 % nástrah sežraných, které 

musí firma následně doplnit. 
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POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ 
 

 

Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 30. srpna. Obec Ruda ve spolupráci s místním Sborem 

dobrovolných hasičů, jako pořadatelé celého víkendu, si vás dovolují pozvat na některou z 

plánovaných akcí. 

 

 

Program: 

 

Pátek 28. srpna  Pouťová taneční zábava se skupinou VJETEF 

 

• začátek ve 20 hodin na výletišti před Kulturním domem, za 

nepříznivého počasí v Kulturním domě 

 

Sobota 29. srpna  Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí 

• začátek ve 14 hodin na hřišti 

 

    Posezení při hudbě a občerstvení u kulturního domu 

• začátek ve 20:00 hod. 

 

Neděle 30. srpna Pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými věnci, kytičkami 

a pouťovými buchtami v kostele sv. JiljÍ 

• začátek průvodu v 9:30 hodin u základní školy 

 

Vyhrávka na návsi  - hraje folklórní skupina LHOTÁR 

• začátek ve 14 hodin 
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Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 

Pátek 17. července Posezení ve stodole spojené s promítáním videa a fotek 

doplněné krátkým povídáním z cesty švarných jinochů 

pocházejíce z Rudy, kteří sedlali nejvyšší kubaturu Jawa 

Pionýr, v jejichž sedle pokořili nejvyšší horu Rakouska 

Grossglockner. Točit se bude Starobrno 11º a bude k 

dispozici oheň (tak jak v sobotu 11.7.).  Začátek ve 20:00 

hod.. 

Pátek 24. července Posezení ve stodole při hudbě – hrát bude Petr Jašek na 

kytaru a Aleš Toman na klávesy. Připraveno bude 

občerstvení. Začátek ve 20:00 hod. 

Pátek 21. srpna – sobota 22. srpna Výroba kytiček a věnce na pouť 

• Vždy od 15 hodin ve stodole za Kulturním domem. 

• Zveme tímto všechny dobrovolníky z řad žen, 

mužů, dětí i mládeže k výrobě kytiček a věnce, bez kterých 

se pouť neobejde. 

Víkend 28. srpna – 30. srpna Program při příležitosti pouti sv. Jiljí 

• Pátek: taneční zábava se skupinou VJETEF od 20 

hodin 

• Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti 

• Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin 

• Neděle: odpolední vyhrávka na návsi s folklórní 

skupinou LHOTÁR od 14 hodin 

Září 2020 Akce pro děti – bude upřesněno v dostatečném předstihu 

Úterý 29. září a čtvrtek 1. října  Sběr použitého šatstva pro Občanské sdružení Diakonii 

Broumov 

• čas:  úterý     9:00 – 11:00 hod 

                    čtvrtek 16:00 – 19:00 hodin 

• místo: velký sál Kulturního domu v Rudě 

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 

Přelom říjen/listopad Večer rozsvícených dýní 

 

CO SE U NÁS DĚLO 
 

Mše sv. Cyrila a Metoděje ve Lhotce 
 

Letošní, už tradiční každoroční, mše  při příležitosti svátku Sv. Cyrila 

a Metoděje a pouti ve Lhotce se zúčastnilo cirka 120 lidí. Naše místní část se 

tím pádem na jeden den v roce rozrostla co do počtu obyvatel o čtyřnásobek. 

Opět za krásného slunečného počasí mši celebrovali pan farář Pavel Kryl 

z Tasova a PhDr. Tomáš Bahounek. Poprvé hosté mohli slyšet i nový zvon 

v kapli, který byl v loňském roce svěcen a který se každý den ve Lhotce 

několikrát rozezní. 

Pro poutníky po skončení mše bylo připraveno i drobné občerstvení. 
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 

25. 5. jsme se vrátili opět do školy. Protože stavební práce 

pokračují, učili jsme se v kulturním domě. O přestávkách jsme využili 

i velký sál, kde si holky zatancovaly a kluci hráli badminton. Pouze 

dva žáci zůstali doma a pokračovali v distančním studiu. Na dětech 

bylo znát, že jim kontakt se spolužáky velmi chyběl. Dokonce nás 

přemlouvaly, ať ještě nekončíme. Během karantény plnily poctivě a 

svědomitě naše úkoly. Proto jsme učivo lehce zvládli a nemusíme se 

nic doučovat.  

 

 

 

Prvního června jsme oslavovali Den dětí. Šli jsme z Rudy do Jabloňova. 

Po cestě jsme plnili úkoly. Jedním z nich bylo najít v lese paní ředitelku. Naštěstí 

jsme ji našli a mohli jsme pokračovat hledáním pokladu. Měli jsme velkou radost, 

že se nám to podařilo. Protože nám po cestě vyhládlo, opekli jsme si špekáčky a 

zahráli různé hry. Den jsme si moc užili. 

 

 

Jelikož jsme nemohli uspořádat besídku ke Dni matek, pozvali jsme rodiče na zahradní posezení. 

Připravili jsme pro maminky malý dárek v podobě nazdobeného talíře a na něj upekli vynikající tvarohový 

koláč. Každý si mohl opéct špekáček a společně posedět a příjemně si popovídat. Pokud máte chuť, můžete 

si náš koláč upéct. 

 

Poslední týden jsme se už neučili a vymýšleli jsme různé aktivity. Jedna 

z nich byla vycházka po Rudě, kde si každý žák z Rudy připravil před svým 

domem úkol pro své spolužáky. Hledali jsme v zahrádce puzzle a skládali je, 

jezdili s kotoučem po zahradě a hledali nářadí v písku, poslepu chodili po zahradě a 

hledali sladkosti nebo barevné lístečky. Také jsme luštili křížovku a hledali 

bylinky. Házeli jsme míčky do brány. Poslední úkol byl asi nejtěžší. Určovali 

jsme stromy a keře na zahradě. Za odměnu jsme dostali limonádu, křupky, 

muffinky, bonbónky, mňam! Moc děkujeme za přípravu, se kterou někdy 

pomáhala celá rodina. 

 

 

 

Žákům 3. a 4. ročníku se moc líbil projekt: Rybník. 

Seznámili se s životem zvířat v rybníku a kolem něj. Na konci 

programu jsme se nechali zlákat sluníčkem a všichni jsme se 

vykoupali. Zajímavý byl i projekt: Louka, kde jsme pozorovali 

zdejší živočichy. Překvapilo nás, kolik jsme jich v Rudě našli.  

 

 

 

26. června si děti odnášely svoje vysvědčení a my krásné květiny a dárečky, za které moc děkujeme!! 
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Pokud jste zvědaví, podívejte se na naše stránky: https://www.skola-ruda.cz/, kde najdete další 

fotografie z našich aktivit.  

 

Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody. Nový školní rok nám začíná v úterý 1. 

září.   ☺  

                                                                            Jana Součková, Veronika Cahová 

 

Z DALŠÍHO DĚNÍ 
 

Dolní mlýn Baliny zažije nevšední den  

s nádechem retra 

 

Milovníci a nadšenci historických bicyklů se sejdou 18. 

července 2020 v Balinách. Dolní mlýn bude hostit sraz 

retro kol. Jedná se již o třetí ročník a pořadatelé lákají na 

mnohé libůstky. Program začne prezencí v 9 hodin, 

následně báječnou projížďkou přes Balinské údolí do 

Velkého Meziříčí, kde kolem náměstí předvedou účastníci 

spanilou jízdu. Zdá se, že bude na co koukat, protože 

vítané jsou i srandovní historické a retro úbory. Po návratu 

zpět do Balin organizátoři slibují posezení u občerstvení u 

mlynáře a hudební překvapení. „Přijeďte a zažijte eleganci 

historických bicyklů, ale také normálních kol,“ zve Pavel 

Cabejšek a kolektiv, jeden z organizátorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skola-ruda.cz/
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje 

Nebezpečným situacím je nutné předcházet  

 

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny rodiče, 

aby měli vždy přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném čase zabývá.  

S přicházejícími prázdninami se riziko zranění dětí zvyšuje. Děti mají velké množství volného času a 

zvláště ti starší budou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do 

nebezpečných situací, při nichž může být ohroženo jejich zdraví a někdy i život. 

Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane doma samotné, je 

dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, 

závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní). 

Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy a 

nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech rodiny. 

Zvláštní pozornost v době nepřítomnosti dospělé osoby je kladena na zabezpečení jakékoli nádoby 

naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény, sudy nebo jiné 

sběrné nádoby na vodu k zalévání. Je nutné také zmínit, že nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým 

množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí. 

Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti 

skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je 

rybník mělký nebo je dno kamenité. Před skokem do vody je v teplém počasí také důležité se předem zchladit. 

Je také nutné nepřeceňovat své síly. 

Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo 

stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. K ověření totožnosti osoby za dveřmi bytu je vhodné použít 

kukátko či bezpečnostní řetízek, popřípadě oslovení osoby skrz dveře. Pokud ale nejsou rodiče doma, nemělo 

by dítě nikoho pouštět dovnitř bez jejich vědomí. Dveře bytu by neměly otevírat ani v případě, když člověk za 

dveřmi prosí o pomoc nebo tvrdí, že má něco pro rodiče. Je lepší ho poslat třeba k sousedům, pokud bude 

skutečně potřebovat pomoc nebo bude mít něco pro rodiče, zazvoní u někoho jiného. Není třeba nic 

vysvětlovat, takový člověk umí dobře přesvědčovat. Je lépe vůbec neodpovídat. 

Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat do vozidla, 

aniž by znaly osádku, která je chce svést. V mnoha případech napříč celou republikou se policisté v minulosti 

setkali s případy, kdy bylo dítě uneseno či odvezeno do neznámého místa. 

Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit 

viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi 

zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je 

důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct nebo volat o 

pomoc. 

Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle použití 

zádržných systémů a při sportovních aktivitách, které to vyžadují, používat bezpečnostní a ochranné prvky. 

 

Alkohol 

 

Policisté se bohužel poměrně často setkávají s požíváním alkoholu u osob mladistvých i nezletilých, 

proto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Pokud jsou děti doma samy, 

měli by mít rodiče vždy připravený způsob jejich kontroly nebo si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která na 

dítě dohlédne. 

Děti mají velké množství volného času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé osoby a se 

svými vrstevníky se sdružují do skupinek. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně 

mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Zvláště mladiství mají tendence 

experimentovat s alkoholem, cigaretami a nezřídka také s drogami, nejčastěji s marihuanou. Toto 

experimentování je pak posíleno zvláště ve skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení návykových látek mezi 

sebou vzájemně "hecují". Alkohol a jiné návykové látky ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. 

Může tak lehce dojít k intoxikaci nebo k jinému ohrožení zdraví i života dítěte. 



13 

Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili a poučili je, jak mají postupovat a 

zdůraznili jim, proč je v těchto případech důležité nezříci se vlastní zodpovědnosti. 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

oddělení tisku a prevence 

nprap. Bc. Martin Hron 

vrchní inspektor 

tel: 974 261 209 

mobil: 725 103 451 

e-mail: martin.hron@pcr.cz 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE 

 

V teplém a vlhkém létě jako je letos se častěji setkávám u zvířecích pacientů se záněty v uších nebo 

na kůži. Majitel u svého psa či kočky pozná problém snadno, objevuje se třepání hlavou, drbání ucha 

packou, vykusování a škrabání srsti, neklid, bolestivost. Zánět v uchu může vzniknout u psa po koupání v 

rybníce, po proběhnutí vysokou trávou nebo obilím, kdy se do zvukovodu může dostat osina. Kromě uší se 

osiny často zapichují i do meziprstí, proto je dobré po každé vycházce prohlédnout psovi uši a packy, zvláště 

u dlouhosrstých plemen s klopenýma ušima. Neléčené chronické záněty uší způsobí zúžení až zavření 

zvukovodu, pes je nevrlý a jakýkoli zásah veterinárního lékaře je bez celkové anestezie nemožný. 

Letní dermatitidy (hot spoty) mohou vzniknout velice rychle, prakticky během jednoho dne se objeví 

často na krku či na stehně bolestivé zarudlé ložisko, které si pes intenzivně škrábe nebo vykusuje. Majitel 

může psovi pomoci tím, že postižené místo ostříhá a ošetří slabým roztokem hypermanganu. Nezřídka je 

nutná celková léčba léky proti svědění a antibiotiky. 

Prevencí je pravidelné vyčesávání srsti, řádné vysušení srsti po koupání zvířete, pravidelné čištění uší 

a v neposlední řadě kvalitní výživa s doplňky (omega-3 mastné kyseliny, zinek, biotin) pro zlepšení imunity 

kůže. 

 

       

 

Krásné a pohodové léto přeje 

         MVDr. Šárka Dresslerová, tel.728531052 

 

Krmiva Tasov ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod.  

Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě. 

 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ ANEB ZE ŠUPLÍKU LIDOVÉ MOUDROSTI 
 

Když červenec pěkně hřeje – o Vánocích se zima zaskvěje. 

Co červenec končí, srpen začíná. 

20.7. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. 

22.7.  V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neb svého Pána oplakává. 

25.7. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. 

26.7. Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu. 

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. 

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 

10.8. Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. 

18.8. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

29.8. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. 

 

Tak uvidíme, zda dáme letos zapravdu lidové moudrosti… 

 

mailto:martin.hron@pcr.cz
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 

 
Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 7.52020 v 18.00 hodin 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: 

14. Žádost z COOP družstvo Velké Meziříčí o doplacení ztráty hospodaření za rok 2019 + smlouva 

nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi Obcí Ruda a COOP družstvo Velké Meziříčí. 

15. Přístřešek za kulturním domem. 

• program zasedání jako celek, 

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2019 a závěrečný účet Obce Ruda za 

rok 2019 bez výhrady, 

• účetní závěrku Obce Ruda za rok 2019, 

• inventarizaci Obce Ruda za rok 2019 bez výhrad, 

• účetní závěrku Základní školy Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, ke 

dni 31.12.2019 s výsledkem hospodaření: Základní škola Ruda, p. o., Ruda 58 – zlepšený hospodářský 

výsledek – 1.505,06 Kč, 

• schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Ruda, příspěvková 

organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, za rok 2019 ve výši 1.505,06 Kč takto: 

- do fondu odměn          0,00 Kč  

- do fondu rezervního   1.505,06 Kč 

• nájemní smlouvu s Hospodářským obchodním družstvem Jabloňov – Ruda, Jabloňov 121, 594 01 

Velké Meziříčí a Obcí Ruda. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory, hospodářská budova, část o výměře 

– 73 m2, na p.č. st. 114 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

• alej v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí realizovat prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (dále jen 

ŘSD), které žádá Obec Ruda o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, v hodnotě dendrologické újmy 

132.840,00 Kč. Alej se bude realizovat ve směru Lhotka – Holubí Zhoř dle zhotoveného projektu, 

• předložený aktualizovaný plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

• s uzavřením dohody na přeložce cesty C37 viz „Protokol z jednání vlastníků konaného dne 7.5.2020 

v Rudě“ z jednání zástupců Státního pozemkového úřadu (Ing. Pejchal Petr, Ing. Doležalová Marta) 

s vlastníky pozemků lokality „Pavlov pod VVN (velmi vysoké napětí)“, 

• darovací smlouvu, jehož předmětem je finanční dar ve výši 7.481,00 Kč COOP družstvu Velké 

Meziříčí, což představuje ztrátu hospodaření za rok 2019, 

• cenovou nabídku Truhlářství Petr Musil, Ruda 140, 594 01 Velké Meziříčí, na zhotovení dřevěného 

přístřešku mezi kulturním domem a stodolou za kulturním domem. 

 

bylo seznámeno: 

• s výzvou a zadávací dokumentací pro výběrové řízení na akci „Ruda – dopravní automobil“ – 

dopravní automobil pro JSDH Ruda. 

• se získanými dotacemi: 

- z Ministerstva pro místní rozvoj – Rekonstrukce střechy ZŠ Ruda, - dotace 1.160.577,00 Kč, 

- ze Státního fondu dopravní infrastruktury - Obec Ruda - autobusové zastávky u silnice II/602 

– U školy – dotace – 1.677.355,00 Kč, 

• z Operačního programu životního prostředí – Aleje v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí – dotace ve 

výši 454.096,54 Kč. 

• s rozpočtovým opatřením č. 3/2020. 
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neschválilo: 

• prodej pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí z důvodu zajištění přístupu na p.č. 1551 

a 1575 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, 

• smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikání mezi Obcí Ruda a COOP družstvo 

Velké Meziříčí. 

 

zamítlo: 

• dotaci z Operačního programu životního prostředí – Aleje v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí– dotace 

ve výši 454.096,54 Kč. Alej bude financována jiným způsobem. 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 2.6.2020 v 18.00 hodin 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: 

6. Zařazení území Obce Ruda do působnosti MAS MOST Vysočiny. 

• program zasedání jako celek, 

• vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Ruda – Dopravní automobil“ uchazeče 

TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno, s cenovou nabídkou 956.747,00 Kč, 

• rozpočtové opatření č. 5/2020, 

• Darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda – obdarovaná Obec Ruda dostane finanční 

dar ve výši 2.094,- Kč. Dar musí být využit v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina na 

podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“ č. 

02/18 ze dne 6.2.2018. 

• zařazení území Obce Ruda do území působnosti MAS MOST Vysočiny na programové období 2021 

– 2027. 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 2.7.2020 v 19.00 hodin 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. Oprava vnitřních prostor ZŠ Ruda – varianta II. 

10. Schválení záměru změny užívání stavby - změna výdejny ZŠ Ruda na kuchyň. 

11. Smlouva o poskytnutí dotace – Fond Vysočiny – „Pořízení oplocenek k ochraně obnovených lesů“. 

• program zasedání jako celek, 

• Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ruda, 

příspěvková organizace, IČ: 750 219 27, 

• finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 2020 ve výši 5.000,- Kč, 

• žádost ZŠ Ruda, p.o., o opravu podlahy v horní třídě ZŠ Ruda, 

• rozpočtové opatření č. 7/2020, 

• Nájemní smlouvu č. 8/2020 mezi pronajímatelem Obcí Ruda a nájemcem Matrigo s.r.o., Třebíčská 774, 

594 01 Velké Meziříčí, 

• schválilo cenovou nabídku Oprava vnitřních prostor ZŠ Ruda – varianta II od firmy Rössler – 

Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov ve výši 396.251,00 Kč včetně DPH. 
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• záměr změny užívání stavby - změna výdejny ZŠ Ruda na kuchyň a schválilo i stavební úpravy potřebné 

pro tuto změnu, 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi Obcí Ruda a Krajem Vysočina na akci „Pořízení 

oplocenek k ochraně obnovených lesů“. 

 
bylo seznámeno: 

 

• s rozpočtovým opatřením č. 6/2020 

 

 

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

jména a příjmení jsou uváděny 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/

