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červenec 2021

Milí spoluobčané,
letošní léto nezačalo nejšťastněji. Část naší republiky zasáhlo ničivé tornádo, následovalo
několik bouřlivých dnů, velká vedra, ale také časté deště. Nad covidovou pandemií jsme také
ještě úplně nevyhráli. Musíme však všichni myslet pozitivně a doufat nadále v negativní
testy, případně absolvovat očkování. Mějme na paměti, že vše máme ve svých rukou a
prázdniny budou přesně takové, jaké si je každý z nás sám udělá.
Často prší? Alespoň nemusíme tak často zalévat; mějme radost z úrody na našich polích a
zahradách, zavařme si nějakou tu dobrotu, abychom měli zásobu, až se zima zeptá, co jsme
dělali v létě. Radujme se z maličkostí a buďme rádi, že se alespoň trochu můžeme zase
setkávat se svými blízkými.
Nezapomínejme však být i nadále obezřetní a myslet na všechna platná proticovidová
opatření a doporučení odborníků. Jedině tak se nám snad podaří tuto zvláštní dobu přestát a
snad se vše zase vrátí do starých kolejí…
Krásné léto jménem všech zastupitelů Obce Ruda
přeje
Karel Dvořák, starosta obce
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V sobotu 19. června jsme slavnostně otevřeli naši mateřskou školu. Tomuto otevření předcházela
čtvrteční dětská mše, po které pan farář školku vysvětil. V 15.00 hodin jsme se sešli před školou, kde nás
pan starosta a paní ředitelka mile přivítali. Vystoupení Adolfa Dudka, které následovalo, nás všechny
pobavilo a od srdce jsme se zasmáli. Poté se představily zaměstnankyně školy (Mgr. Jana Součková –
ředitelka, Mgr. Veronika Cahová – učitelka ve škole, Eva Hybášková – asistentka ve škole, Petra Dohnalová
a Barbora Fialová – učitelky ve školce, Alena Remerová – školnice, Jana Šustalová – kuchařka) a
symbolicky držely pásku. Za bouřlivého potlesku pan starosta a paní ředitelka připravenou pásku přestřihli a
následovaly komentované prohlídky celé budovy. Všichni byli nadšeni z prostoru, který vznikl z nevyužité
půdy. Viděli jsme vybavenou třídu plnou krásných dřevěných hraček, nechyběla knihovna, kuchyňka a
mnoho dalšího. Ve školním roce 2021/2022 bude od 1. září navštěvovat školku 20 dětí, což je maximální
povolená kapacita. K zápisu přišlo 31 dětí, proto jsme bohužel nemohly vyhovět všem. Spádovost do školy
mají děti z Rudy a z Jabloňova, těch bylo přijato 17. Další tři jsou ze Záblatí, Březského a Velkého Meziříčí.
Čekání na prohlídku jsme si zkrátili příjemným posezením na školní zahradě, kde jsme ochutnali výborné
muffiny, koláčky a slané šneky. Osvěžením pro všechny byla zmrzlina. Po dlouhé době jsme si mohli
promluvit a pobavit se s přáteli. Děti po celou dobu vyráběly květináče a sádrová zvířátka a každý si domů
odnášel malý dáreček – děti svůj výrobek a my dospěláci sladký balíček s logem školy a školky.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo pomáhali s přípravami oslavy. Zaměstnancům školy,
zastupitelům, Pavlíně Remerové za občerstvení, paní kuchařce za přípravu slaného občerstvení, paním
učitelkám za přípravu a vedení dětské dílničky, paní školnici za přípravu zahrady a obsluhy u občerstvení.
Věřím, že jste si všichni toto slavnostní odpoledne užili stejně jako my. Přejeme všem dětem i
zaměstnancům, aby do školy chodili rádi a s úsměvem na tváři.
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Panoramatické fotografie třídy z mateřské školy:
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Panoramatické fotografie tříd ze základní školy:

SLOVO HEJTMANA
Když je kraj partnerem obci
Po celou dobu existence Kraje Vysočina má jeho vedení snahu pomoci v rámci svých možností obcím
napříč celým regionem s financováním rozvojových projektů i volnočasových aktivit. Vedení kraje si
uvědomuje, že právě obce a jejich aktivní obyvatelé dělají kraj krajem a že především vzájemná spolupráce
vede k rozvoji a kvalitnímu životu na Vysočině. Proto se kraj snaží svou dotační politiku ke všem partnerům
nastavit pokud možno velkoryse a štědře.
Ze statistik vyplývá, že od roku 2011 pomohl Kraj Vysočina obcím a městům na svém území částkou
vyšší než tři miliardy korun. Jen loni rozdělil v rámci své dotační politiky municipalitám téměř půl miliardy
korun, kterou uvolnil ze svých vlastních účtů. Zhruba 200 miliónů z této částky bylo rozděleno mezi města a
obce prostřednictvím Fondu Vysočiny.
V letošním roce je vedení kraje připraveno prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělit v rámci 29
programů prozatím více než 264 miliónů korun. Z toho v 16 programech jsou oprávněnými žadateli i obce,
celkem mohou získat z tohoto dotačního zdroje až 215 miliónů korun. Zatímco některé dotační tituly jsou
obcím šity přímo na míru – například program Venkovské služby, kde letos rozdělíme 7 miliónů korun, Obnova
venkova Vysočiny s připravenými 70 milióny korun nebo Stavby ve vodním hospodářství s částkou 76 miliónů
korun, v jiných programech jsou obce okrajovými žadateli a většinu projektů předkládá jiný typ žadatelů,
například neziskové organizace, které však své aktivity také směřují ke zlepšení života v konkrétních
spádových oblastech měst a obcí. Zásadním partnerem je Kraj Vysočina historicky pro sbory dobrovolných
hasičů. V letošním roce mezi ně rozdělí 27,8 miliónu korun – na akceschopnost, prevenci ale i na pořízení
nového vozového parku.
Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že Kraj Vysočina je partnerem obcí nejen po finanční stránce. Kraj má
ve svém vlastnictví 4,5 tisíce kilometrů komunikací II. a III. třídy. Páteřní silniční síť kraje je přirozeně součástí
městských okruhů i průtahů obcí. Kraj se tuto infrastrukturu snaží udržovat, rozšiřovat, modernizovat a také
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zvyšovat její bezpečnost. Letos v rozsahu více než dvě miliardy korun. Mezi dalšími službami, které jsou
zajišťovány pro občany regionu, je provozování zdravotnické záchranné služby, pěti krajských nemocnic, sítě
většiny středních škol a středních odborných škol. Kraj objednává dotovanou základní dopravní obslužnost, na
kterou jen v letošním roce přispěje částkou vyšší než jedna miliarda korun… a když se v obci i ve městě lidem
dobře žije, je pravděpodobné, že uspěje v nějaké zajímavé soutěži, kde výhra může představovat nejen vítanou
publicitu nebo zvýšený zájem turistů, ale i zvýšení příjmů v obci v podobě finanční odměny. Letos Kraj
Vysočina vyhlásil soutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina, kde si mezi sebou vítězné obce rozdělí celkem
200 tisíc korun. A o těchto skvělých místech pro život budu psát příště.
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
1) PŘISPĚT MORAVĚ MŮŽETE
VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO

NA

TRANSPARENTNÍ

ÚČET

MIKROREGIONU

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko založil transparentní účet na podporu obcí postižených
devastujícím tornádem. Číslo účtu, kam mohou občané nebo i jednotlivé obce přispívat, je 6013212309/0800.
Přispívat můžete do 30.9.2021. Vybrané peníze poslouží nejvíce postiženým obcím na Moravě (bude rozděleno
stejným dílem mezi postižené obce), které je rozdělí dle svého uvážení a znalosti místních poměrů.
Děkujeme, že pomáháte.
2) Nové stromořadí u Lhotky
V červnu byla zrealizována náhradní výsadba, kterou muselo
provést Ředitelství silnic a dálnic na základě rozhodnutí Obecního
úřadu Ruda o souhlasu s pokácením dřevin podél dálnice D1 v k.ú.
Lhotka u Velkého Meziříčí a následném provedení výsadby 57 ks
listnatých stromů.
Náhradní výsadba se realizovala jako část z dříve plánované
aleje dle vypracovaného projektu. Stromořadí bylo vysázeno podél
obecní komunikace vedoucí ze Lhotky na Holubí Zhoř. Vysázeny byly
jak ovocné stromy (jabloň domácí, třešeň obecná), tak okrasné stromy
(lípa velkolistá, javor mleč, javor babyka, jilm habrolistý). Můžeme se
tedy těšit na příjemný stín, který nám v budoucnosti budou přinášet tyto
stromy při procházce nebo při projížďce. Může to být i inspirací kam
na výlet. Po naší polní cestě následuje už zpevněná vyasfaltovaná
komunikace v katastru Holubí Zhoře, kam až můžete dojet a
pokračovat dále na Tasov nebo na Velkou Bíteš.
Tuto akci financovalo Ředitelství silnic a dálnic. Obec nestálo
toto sázení nic, nemuselo platit ani korunu. Následnou péči o vysázené
stromy si ale bude už obec zajišťovat sama.
3) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí konečně dokončeny
V květnu letošního roku konečně nabyly platnosti pozemkové úpravy v katastrálním území Ruda u
Velkého Meziříčí. Započaty byly podepsáním smlouvy o dílo mezi Státním pozemkovým úřadem, pobočka
Źďár nad Sázavou a zhotovitelem GEOREAL spol. s r.o., Plzeň v listopadu 2013. Pozemkové úpravy tedy byly
skončeny po téměř 8,5 letech. Tyto úpravy skončily jako 27. katastrální území na okrese, což je necelých 10 %
z výměry okresu Žďár nad Sázavou.
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V současnosti je rozpracováno dalších 14 pozemkových úprav na výměře cca 5 500 ha. Pro vaši
představu má náš okres Žďár nad Sázavou celkem 301 katastrálních území.
V současnosti tedy platí nové katastrální mapy dle výsledků pozemkové úpravy. Jako vlastníci pozemků
jste byli s ukončením úprav písemně seznámeni, kdy jste dostali i formulář na vytyčení hranic vašich pozemků.
Máte nárok na jedno vytyčení zdarma od Státního pozemkového úřadu.
4) Odpadové hospodářství
V letošním roce vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. který má za následek například:
- Navýšení poplatků za skládkování využitelných odpadů (800 Kč/t – 1850 Kč/t ) místo současných
500 Kč/t podle množství komunálních odpadů vyprodukovaných na 1 občana.
Cílem odpadového hospodářství je ukončit skládkování do roku 2030, zvýšit úroveň recyklace a opětovně
využít a recyklovat až 65 % odpadů.
Postupně se rok od roku bude snižovat množství odpadu na 1 obyvatele, které je povoleno skládkovat za
základní sazbu a na který se vztahuje výjimka podle § 157. pro rok 2021 je to 200 kg na 1 obyvatele a např.
v roce 2029 to už bude jen 120 kg. Nad rámec tohoto množství nelze uplatnit nárok na slevu z poplatku za
ukládání komunálního odpadu na skládku podle § 157 zákona o odpadech. V praxi to znamená, že při množství
do 200 kg odpadu na 1 obyvatele, které skončí na skládce, tak se platí poplatek za uložení 500,- Kč za 1 tunu,
ale při překročení tohoto množství je to už 800,- Kč za tunu v roce 2021 a každý rok se tato částka bud
zvyšovat až na 1850,- Kč v roce 2029.
Jaké důsledky to bude mít konkrétně pro naše občany?
Do konce roku musí obec aktualizovat novou vyhlášku v souladu s novým zákonem. Zároveň
s legislativní úpravou bude upraven i místní poplatek za systém využívání odpadového hospodářství, který bude
navýšen. Tuto částku můžete znatelně ovlivnit i vy důsledným tříděním. Maximální částka místního poplatku je
stanovena na 1200 Kč.
Jak už bylo výše napsáno, tak pro rok 2021 platí nárok na slevu za uložení za 500,- Kč za 1 tunu, když
se nepřekročí průměrné množství komunálního odpadu, do kterého spadá směsný komunální odpad (černé
popelnice), velkoobjemový odpad (u nás to je velkoobjemový kontejner u hřbitova), odpad z tržišť, uliční
smetky.
Data pro Obec Ruda: Množství komunálních odpadů uložených na skládce do 15.6.2021
Název obce
Ruda

Max. nárok Uplat. nárok Z maxima
[t]
[t]
[%]
79,6
79,6
100

Využito
[t]
45,55

Využito
[%]
57,2

Zbývá
[t]
34,05

Zbývá
[%]
42,8

Z čísel tedy vyplývá, že oproti předchozím rokům špatně třídíme, když podle čísel z 2020 bychom se
měli vejít do povoleného množství komunálního odpadu, na který se vztahuje výjimka poplatku 500,- Kč za
uložení 1 tuny. V půlce června jsme již vyčerpali 57,2 %.
Pro porovnání jednotlivých let nám může sloužit soutěž „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“, která probíhá již
několik let. Účastní se všechny obce, které mají smlouvy s EKO-KOM, a.s. v kraji. Obce jsou rozděleny do
velikostních skupin, každá skupina se vyhodnocuje zvlášť. Pro vyhodnocení soutěže budou použita data o
výtěžnosti za I. – IV. čtvrtletí roku 2019 zaslaná z databáze společnosti EKO-KOM, a. s. Vyhodnocovat se
bude celý rok najednou.
Výtěžností se rozumí produkce dané komodity v kg na obyvatele a rok.
Velikostní skupiny obcí:
•
obec do 300 obyvatel
•
obec s 301–1 500 obyvateli
•
obec s 1 501–5 000 obyvateli
•
obec nad 5 000 obyvatel
Hodnotí se kategorie:
•
papír (všechny způsoby sběru),
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plast (všechny způsoby sběru),
sklo celkem (všechny způsoby sběru),
nápojový karton (všechny způsoby sběru),
kovy (všechny způsoby sběru),
účinnost tříděného sběru – podíl výtěžnosti tříděného sběru včetně kovů na celkové výtěžnosti
komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad).
•
•
•
•
•

Obce jsou seřazeny podle výtěžnosti dané komodity (resp. účinnosti) od nejlepší po nejhorší. Obec
s nejlepší výtěžností komodity (resp. nejlepší účinností) získává maximální počet bodů, který odpovídá počtu
obcí ve velikostní skupině. Obec s nejhorší výtěžností komodity (resp. nejhorší účinností) získává 1 bod.
Výsledky naší obce Ruda:
2018 - hlavní soutěž 64. místo v kategorii obcí 301 – 1500 obyvatel
2019 – hlavní soutěž 88. místo v kategorii obcí 301 – 1500
2020 – hlavní soutěž 111. místo v kategorii obcí 301 – 1500 obyvatel
Více na https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-soutez-obci/ms-88252/p1=88252.
Kde končí odpady z Velkého Meziříčí (odpady nám sváží firma Technické služby Velké Meziříčí)?
Separované odpady
 Dřevo - KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Jihlava
 Kovy – FERRUM s.r.o. Moravské Budějovice, NAPOS a.s. Praha
 Textil – TextilEco a.s., Boskovice
 Papír – Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
 Plast – Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
 Sklo – HBH Odpady s.r.o. Havlíčkův Brod
V minulém zpravodaji jsme upozornili na neoprávněné využívání větších popelnic o objemu 240 l, ač podle
obecní vyhlášky mají tito občané nárok pouze na popelnici o objemu 120 l. Každý si může zkontrolovat, kdo
takto podvádí, protože známka na popelnici má napsáno, na jakou popelnici patří, zda na malou 120 litrovou
nebo na velkou 240 litrovou.
Doufali jsme, že ti, co neoprávněně takto využívají větší popelnici, a tím pádem i méně třídí, tak uznají svou
chybu a popelnici si vymění. Ale nestalo se tak.
Takže od 1. září 2021 budeme označovat neoprávněně využívané popelnice s výzvou výměny za
menší, na kterou mají dle vyhlášky nárok a kterou si zaplatili. S Technickými službami bude domluveno,
aby tyto neoprávněně olepené popelnice nevysypávali. Musíme připomenout, že cena za vysypání větší
popelnice je dle ceníku Technických služeb logicky vyšší než popelnice o objemu 120 l. A to nepočítáme
odpad, který je tam navíc, protože majitele toto nenutí třídit. Můžete se projít v pondělí dopoledne po obci a
sami si prověřit stav třídění odpadu v obci. Mimo neoprávněných velkých popelnic můžete vidět, jak mnohým
popelnice nestačí a mají vedle nich velký pytel s dalším odpadem. Přitom jiné domy díky třídění si nechávají
vyvézt odpad z popelnice až po několika týdnech, protože nevytvoří tolik komunálního odpadu.
Apelujeme tedy na vás a žádáme vás o zvýšené třídění, protože v důsledku současné situace se zvýší
místní poplatek za odpadové hospodářství, který budou muset zaplatit všichni obyvatelé.
Kapitolou samo pro sebe je pak modrý kontejner u hřbitova, který má sloužit jen na komunální odpad ze
hřbitova a z chalup a chat. Nicméně je bohužel využíván jako skládka všeho, bez ochoty cokoliv třídit. Jako
např. v posledním týdnu v červnu se tam objevil mrazák (nebezpečný odpad) a papírové krabice (tříditelný
odpad).
5) Hospodářská budova v Rudě
Na místě domu čp. 71, který letos demolujeme, a v okolním prostoru, plánuje obec postavit
hospodářskou budovu, která bude například sloužit pro parkování veškeré komunální techniky, např. obecního
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traktůrku a jeho příslušenství a dopravního automobilu Ford Tranzit pro zásahovou jednotku a přípojného
vozíku s vybavením pro zásah u požáru.
Zastupitelstvo se rozhodlo pro vypracování studií od Ing. arch. Evy Uchytilové. Ta vypracovala 3 různé
návrhy na základě pracovních schůzek a požadavků zastupitelstva. Návrhy jsme vystavili na úředních deskách a
na webové stránky obce, kde si je můžete prohlédnout.
Paní architektka musela zohlednit místní poměry a na základě dodaných výškopisů a polohopisů a
umístění inženýrských sítí umístila stavbu viz návrhy na úředních deskách.
6) Ve Lhotce se opravil kříž vedle kaple
Návštěvníci mše na sv. Cyrila a Metoděje ve Lhotce si mohli všimnout čerstvě opraveného kříže vedle kaple,
který kameník nestihl už opravit v loňském roce. Spodní část byla vyměněna za dvě nové vyleštěné žulové
kostky a na ně byl postaven původní kříž z bílého kamene. Na ten bude ještě dopsán nápis.
7) Získané dotace Obce Ruda
Aktuálně jsme dostali potvrzeno, že jsme uspěli s podáním žádostí o dotace z krajského Fondu Vysočiny a to
konkrétně:
program „Obnova venkova Vysočiny 2021“ – projekt „Dovybavení prostor pro mateřskou
školu“ – výměna plotu pod základní školou a stavba dřevěného přístřešku na dětském hřišti,
program „Venkovské služby 2021“ – projekt „Zachování prodejny v obci Ruda“ – dotace
poslouží na pokrytí části úhrady za elektrickou energii prodejny v obci Ruda a dále na pokrytí části
finančního daru, pokrývajícího další provoz místní prodejny. Bez těchto příspěvků by provozující
subjekt uzavřel obchod natrvalo.,
program „Informační a komunikační technologie 2021“ - projekt "Elektronické služby Obec
Ruda" – aktualizace a modernizace webových stránek obce v souladu s aktuálně platným zákonem.
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POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ
Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 29. 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 27. srpna

Pouťová taneční zábava se skupinou FLAŠINET
• začátek ve 20 hodin na výletišti před Kulturním domem, za
nepříznivého počasí v Kulturním domě

Sobota 28. 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 29. 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
Červenec, srpen

Pátek 13. srpna – sobota 14. srpna
nebo
Pátek 21. srpna – sobota 22. srpna
PŘESNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
A ZVEŘEJNĚN
Víkend 27. srpna – 29. srpna

Září 2020
Přelom říjen/listopad

Název akce
Posezení ve stodole spojené s promítáním videa a fotek
z cesty místních mladíků, kteří sedlali nejvyšší kubaturu
Jawa Pionýr.
Posezení ve stodole při hudbě
Točit se bude Starobrno 11º a bude k dispozici oheň.
Začátek ve 20:00 hod.
Přesná data budou oznamována veřejným rozhlasem
v dostatečném předstihu.
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.
Program při příležitosti pouti sv. Jiljí
•
Pátek: taneční zábava se skupinou FLAŠINET 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
Akce pro děti – bude upřesněno v dostatečném předstihu
Večer rozsvícených dýní

CO SE U NÁS DĚLO
ČISTÁ VYSOČINA
Letošní ročník Čisté Vysočiny alias úklidu podél silnic v Kraji Vysočina se uskutečnil s určitými
změnami vzhledem k v té době platným opatřením. Dobrovolníci se sami hlásili o přidělení úseku silnic a
v malých skupinkách chodili čistit příkopy podél silnic. Nezklamali skalní účastníci této akce, kteří se opět
nahlásili a přidělený úsek vyčistili. Za to jim patří velké poděkování.

DĚTSKÝ DEN
Díky zapojení maminek jsme uskutečnili dětský den, který se konal
v neděli 13. června. Zúčastnila se zhruba třicítka dětí, které mohly vyzkoušet
malování na kamínky, které si mohly odnést nebo roznést po obci. Dále si
mohly zaskákat na vypůjčeném skákacím hradu nebo vyzkoušet další aktivity,
které pro ně pořadatelky připravily. Samozřejmě na děti čekalo občerstvení a
zmrzlina.
Za toto příjemné odpoledne děkujeme zapojeným maminkám
pořadatelkám.
Z dalších akcích, které se uskutečnily, zmíníme slavnostní otevření mateřské školy (o tom píšeme na
jiném místě ve zpravodaji), dále se uskutečnila materiální sbírka pro obce postižené tornádem, postavila se
„mája“ nebo se uskutečnila již tradiční mše na sv. Cyrila a Metoděje ve Lhotce.
Obec se také zúčastnila krajské soutěže „Rok života v obcích Kraje Vysočina“. Cílem této soutěže je
zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s
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dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života. Celkem soutěžilo 23 obcí. My skončili v druhé
desítce zúčastněných. Uspěla sousední obec Osová Bítýška, která získala 2. místo v kategorii Cena
veřejnosti.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
I v tomto pololetí jsme se nevyhnuli distanční výuce. Tu jsme zahájili ihned po uzavření škol.
Vzhledem k okolnostem kolem nás jsme se na tuto možnost vyučování s rodiči připravili. Situace nás nijak
nezaskočila a pokračovali jsme podle rozvrhu. Naši žáci se vrátili do školy bez zameškání a všechno učivo
jsme stihli probrat.
OSLÍ STEZKA
Den dětí jsme oslavili výletem na Oslí stezku. Jedná se o malou rodinnou zážitkovou oslí farmu.
Potkali jsme tu oslíky různých plemen – od mini oslíka, velkého jen jako velký pes, po největšího, který
může vážit až 400 kg. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, a hlavně jsme si užili přímý kontakt se
zvířátky. Po vyčesání oslíků a osedlání jsme vyrazili na krátkou túru do nedalekého přírodního parku. Při
procházce jsme se všichni prostřídali a oslíci nás povozili. Jsou to úžasná zvířata, která nás mohou mnohému
naučit a obohacují naše životy o nevšední zážitky. Učí nás zpomalit a zamyslet se. Tento výlet je vhodný i
pro rodiny s dětmi. Více informací najdete na stránkách: www.oslistezka.cz

PROJEKT – POLICIE ČR
4. června jsme si do školy pozvali policisty s projektem:
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH. Nejdříve jsme si
prohlédli a vyzkoušeli policejní auto, pouta, neprůstřelnou vestu a jiné
vybavení. Následovala diskuse o nebezpečí, se kterým se mohou žáci o
prázdninách potkat. Každý dostal brožurku vydanou policií, která
slouží k lepšímu pochopení různých nástrah. Další projekt nás čeká
v říjnu. Těšit se budeme na práci psovodů.
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ODPOLEDNE S TATÍNKY A DĚDEČKY
V květnu jsme přihlásily naši školu do soutěže Kutilové. Úkolem bylo
vyrobit cokoliv z různých odřezků dřeva. Oslovily jsme tatínky a dědečky, aby nám
pomohli. 8. června jsme se sešli za kulturním domem a všichni si přinesli svoje
hřebíky, kladiva, vrtačky, pilky…. Během hodiny vznikla krásná zoologická
zahrada, na které jsme se ve škole domluvili. Protože nám po práci vyhládlo, opekli
jsme si špekáčky a povídali si. Pokud vás zajímá, jak naše dílo vypadá a chcete vidět
další díla asi 20 škol z našeho regionu, přijďte na výstavu do Jupiter clubu. Výstava
probíhá do 16. července ve všední dny vždy od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Klíč od
výstavy je k vyzvednutí v kanceláři MAS v prvním patře. Vstup je zdarma.
PROJEKT – RYBNÍK
Pro zpestření výuky přírodovědy se žáci 3. a 4. ročníku vydali na
kolech k rybníku. Pomocí her se seznámili se životem zvířat kolem
rybníku a nezapomněli ani na rostliny. Protože bylo krásné počasí, děti se
i vykoupaly.
PROJEKT – VČELY
Ve středu 16.6. k nám do školy přijela paní Kočí z Vlkova.
Přivezla s sebou opravdový včelí úl. Poutavou besedou nás seznámila se
životem včel. Všichni jsme pochopili důležitost a užitečnost včelek. Na
závěr jsme si do skleniček mohli dát pylová zrnka s medem.
FARMA HOLUBÍ ZHOŘ
V pondělí 21.6. jsme se vydali na
soukromou farmu do Holubí Zhoře. Po příjezdu
nás mile uvítala majitelka paní Marie Cahová.
Měla pro nás nachystané pravé české buchty a
její maminka nám napekla vynikající vanilkové
rohlíčky. Po svačince jsme šli pracovat. Museli
jsme nakrmit králíky, dát jim vodu, zrní a seno.
Někteří zahnali husy a kachny na pastvu, další
jim napustili vodu a nasypali krmivo. Moc se
nám líbila telátka. Na přilehlé zahradě na nás
čekali koníci. Jednoho poníka jsme vyčesali,
osedlali a poté nás povozil. Bylo krásné letní
počasí, a proto jsme využili i bazén, který nás
příjemně zchladil. Po koupání jsme si dali tousty
a zmrzlinu. Dětem se vůbec nechtělo domů. Na
farmě nám všem bylo moc příjemně.
Tímto děkuji paní Cahové za organizaci celého výletu, za její milé vystupování a přípravu
občerstvení pro děti.
Někdo by si mohl myslet, že se snad ani neučíme a máme neustále nějaké projekty a výlety. Ale
právě tyto zážitky nám pomáhají si učivo zapamatovat. Přeji vám krásné léto a buďte na sebe opatrní.
Mgr. Jana Součková
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Z DALŠÍHO DĚNÍ
Z ČINNOSTI HASIČŮ SDH RUDA
I v letošní, covidem poznamenané sezoně, se dorostenky Kateřina a Marika Maškovy účastnily
postupových soutěží dorostu. Postupové soutěže tvoří okresní, krajské a republikové kolo, které je pak
mistrovstvím ČR. U jednotlivců se soutěži v disciplíně 100 m překážek, která se skládá z překonání
překážky, sběru hadic, přeběhnutí kladiny, zapojení do rozdělovače a zapojení proudnice. Druhou
disciplínou je dorostenecký dvojboj, jehož dráha opět měří 100 m, avšak zde je třeba proskočit oknem,
následně přenést hasicí přístroj a sprintovat do cíle. Poslední částí postupových soutěží je vědomostní test,
který ověřuje znalosti závodníků ve vybraných tematických okruzích. U okresního kola je pak navíc
podzimní část, kterou je takzvaný závod požárnické všestrannosti neboli „braňák“. Konečné pořadí
postupových soutěží pak závisí na součtu pořadí v jednotlivých disciplínách, kdy vítězí závodník s nejnižším
součtem. První zastávkou bylo okresní kolo v Hamrech nad Sázavou, odkud obě naše závodnice z prvního
místa postoupily na krajské kolo, které se konalo v Pacově. I na krajském kole obě děvčata obsadila první
místa ve svých kategoriích, což zajišťovalo možnost reprezentovat náš kraj na dorosteneckém mistrovství
republiky, které se konalo 5.7. v Zábřehu. Hned po nástupu holky šly na testy, které byly bez chyby, což
byla základní podmínka pro možný úspěch na tomto mistrovství. První běžeckou disciplínou soutěžního dne
byla hasičská stovka překážek. První běžela Marika, která si vylepšila svůj osobák z Pacova, když se
hodnota na časomíře zastavila pod dvacetivteřinovou hranicí, tento čas v druhém pokusu po zaváhání na
rozdělovači bohužel nevylepšila, a tak brala ze stovek 4. místo. Co se umístění týče, Katka dopadla na stovce
lépe, když brala 2. místo, ovšem s časem spokojená příliš nebyla. Druhou disciplínou byl dorostenecký
dvojboj. Opět šla do akce první Marika, tentokrát byla mezi mladšími dorostenkami 3., což jí v celkovém
součtu vyneslo i titul druhé vicemistryně ČR v kategorii mladších dorostenek. Katka na dvojboji obsadila 4.
místo, avšak v kategorii starších dorostenek se pořadí tak zamíchalo, že se z ní stala po 4 letech opět
mistryně ČR, tentokrát v kategorii starších dorostenek. V současné době děvčata bojují na reprezentačních
soustředěních o možnost reprezentovat Česko na mistrovství světa, které se koná v srpnu v Chorvatsku.
Dominik Mašek, starosta SDH Ruda
A my touto cestou gratulujeme k úspěchu reprezentantkám naší obce a hasičského sboru!

Několik mladých občanů z Rudy pak soutěží za SDH Jabloňov v soutěžích družstev a tak jsme oslovili jednoho
z trenérů, Luboše Křehlíka o krátký článek o jejich činnosti.
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Rouďáci pod hlavičkou SDH Jabloňov.
Sbor dobrovolných hasičů Jabloňov se práci s mládeží intenzivně věnuje od roku 2015. V letošním roce
máme registrovaných 33 mladých hasičů, ve věku od 6 do 20 let, z toho 6 z obce Ruda. Naším hlavním
zaměřením jsou postupové soutěže družstev. Základním kamenem všech družstev napříč kategoriemi, které se
prolínají, je 6 mladých hasičů z Rudy.
V roce 2021 jsme se zúčastnili zatím 7 soutěží. Mladší žáci získali v okresním kole hry Plamen 5. místo.
Starší žáci po vítězství v okresním zápolení obsadili 3. místo v krajském kole hry Plamen. Dorostenky taktéž
postoupily do krajského kola, kde se umístily na 3. příčce. Nejlépe si vedli dorostenci, kterým se podařilo
úspěšně projít jak okresní, tak krajskou soutěží a začátkem července reprezentovali náš kraj na Mistrovství ČR,
kde nakonec skončili na pěkném 7. místě. Kromě žáků a dorostu zaznamenali úspěchy i mezi dospělými. Mezi
muži získali 4. místo v okresním kole požárního sportu a družstvo žen po vítězství v okresním kole a 2.
postupovém místě v krajském kole bude reprezentovat Kraj Vysočina na Mistrovství ČR požárním útoku, které
se uskuteční 8. srpna 2021 v Hradci Králové. Můžete je sledovat a fandit online https://www.firetv.cz/.
Dalším úspěšným závodem byla Žďárská liga v Lavičkách, kde juniorky (do 20 let) získaly 1. místo
s časem 17:30 sekund, což je rekord kategorie. Junioři obsadili 3. příčku s časem 21:23 vteřin. Holky
v kategorii žen zaběhly s časem 17:19 sekund osobní rekord a umístily se na 2. místě. Seriál Žďárské ligy dále
bude pokračovat dalšími 9 závody.
Během léta nás také čeká dětský tábor, který tradičně proběhne na tábořišti v Rudě.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce Ruda, které nám nabídlo zapůjčení dopravního
automobilu Ford Transit pro dopravu mladých hasičů na soutěže. Tímto se oplácí spolupráce, kdy obec
Jabloňov zapůjčovala dopravní automobil Avia pro činnost SDH Ruda.
Za SDH Jabloňov Luboš Křehlík

OKÉNKO VETERINÁŘE
LEPTOSPIRÓZA
je bakteriální onemocnění zvířat, které je přenosné na člověka, jedná se o tzv. zoonózu. Původcem je
spirocheta, bakterie podobná boreliím. Rezervoárem leptospir v přírodě jsou především potkani, myši, ježci,
kteří vylučují bakterie především močí. Klinicky se leptospiróza projevuje u psů, prasat, přežvýkavců, zajímavé
je, že kočky jsou vůči infekci víceméně odolné. Pes se nejčastěji nakazí napitím stojaté vody (kaluž, rybník),
která byla kontaminována močí hlodavce. Akutní leptospiróza se u psa projevuje horečkou, krváceninami na
sliznicích, poruchami funkce jater, ledvin a pokud se včas nezasáhne léčbou, dochází k úhynu zvířete na selhání
ledvin. U prasat a přežvýkavců způsobují leptospiry potraty.
Člověk se potenciálně může nakazit kontaktem s nemocným zvířetem, poraněním kůže, sliznic s vodou
znečištěnou močí nakaženého hlodavce. U lidí se projevuje vysokou horečkou, bolestmi svalů, žloutenkou,
záleží na imunitním stavu jedince. Léčba psů i lidí se provádí antibiotiky, často je nutná hospitalizace a
pravidelný monitoring vnitřních orgánů.
Prevence u psů spočívá ve vakcinaci, dnes je na trhu již vakcína chránící proti čtyřem sérovarům
leptospir. Vakcinační schéma jsou 2 dávky po 3 týdnech, pak po 12ti měsících. Pokud se za rok na očkování
zapomene, je nutná opět revakcinace po měsíci, aby vakcína dostatečně chránila.
Prevence u lidí je nepít vodu z neověřených zdrojů, nekoupat se ve stojatých vodách, pokud máme
poranění kůže, důsledně omýt všechny plody natrhané ve volné přírodě, pravidelně likvidovat přemnožené
hlodavce.
Krásné slunečné léto přeje
MVDr. Šárka Dresslerová, tel.728531052
Krmiva Tasov ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod.
Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě.
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 15.4.2021 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Zdeňka Pelánka,
doplnění programu zasedání o:
9. Předávací protokol – autobusové zálivy před školou v obci Ruda.
10. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – EG.D.
program zasedání jako celek,
Obecně závaznou vyhlášku obce Ruda č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy a mateřské školy,
Darovací smlouvu mezi Obcí Ruda a COOP družstvo Velké Meziříčí,
rozpočtové opatření č. 2/2021,
znění Odpovědi na sdělení k návrhu územního plánu obce Ruda od HKDDW Legal s.r.o., advokátní
kancelář, pro Mgr. Martina Hasíka, advokát, Třebíč,
Předávací protokol mezi Obcí Ruda a Krajem Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, p.o., Jihlava 1, kdy se předává stavba autobusových zálivů na pozemcích p.č. 1824/8, p.č.
1778/7 a p.č. 1778/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí do majetku Kraje Vysočina a do správy Krajské
správě a údržbě silnic Vysočiny, p.o. , Jihlava 1,
uzavření Smlouvy č.: NM-001040020300/001-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
s EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno na stavbu s názvem:
„Ruda,úpr.NNk,p.č.143,Musilová“.

•
neschválilo:
• žádost na uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu od Obce Záblatí,
• žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
•

•
bylo seznámeno:
s rozpočtovým opatřením č. 1/2021.

Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 20.5.2021 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:
13. Žádost o udělení souhlasu – Jaroslava Martínková, Hlásná Třebaň.
14. Slavnostní otevření MŠ v Rudě.
program zasedání jako celek,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2020 a závěrečný účet Obce Ruda za
rok 2020 bez výhrady,
účetní závěrku Obce Ruda za rok 2020,
inventarizaci Obce Ruda za rok 2020 bez výhrad,
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•

•
•
•

zrušení překupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na
tyto pozemky:
p.č. 600/1, 598/2, 598/4 – ve vlastnictví Obce Ruda, na LV č. 1,
p.č. 600/2, 598/1, 598/3 - ve vlastnictví M.H., na LV č. 35.
darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda, která se týká finančního daru ve výši 2.257,- Kč
dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání,
žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina, o.p.s., Vratislavovo náměstí 115, 592 31
Nové Město na Moravě, na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč,
spolupodílení se na finančních nákladech spojených s akcí Slavnostní otevření MŠ Ruda, které bude
19.6.20221,

•
neschválilo:
• žádost M.B. a J.B. o koupi části pozemku p.č. 621/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
•
seznámilo přítomné:
s uzavřením smlouvy na právní služby s firmou HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě
583/15, 100 00 Praha 1,
• s výsledky průzkumu veřejného mínění a připomínek občanů,
• se žádostí o udělení souhlasu od paní Jaroslavy Martínkové, Na zahrádkách 270, 267 18 Hlásná Třebaň.
•

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