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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda                     červenec 2022 

 

 
Vážení spoluobčané, 
 

s vydáním letního čísla zpravodaje se zároveň loučí současné Zastupitelstvo Obce 
Ruda po čtyřletém volebním období. Rád bych touto cestou všem zastupitelům poděkoval za 
nezištnou pomoc a výbornou spolupráci po celé nelehké volební období. Společnými silami se 
nám podařilo uskutečnit mnoho investičních i neinvestičních akcí a rozhodně jsme přispěli 
k pohodlnějšímu a komfortnějšímu životu obyvatel naší obce. Věřím, že poděkování není 
pouze jménem mým, ale i jménem vás, občanů naší obce. 
 

Na počátku prázdnin mi dovolte, abych vám všem popřál krásné období letních 
dovolených, mnoho úspěchů při sklizni a zpracování úrody, dětem radostné prázdniny. 
Zároveň vám samozřejmě přeji hodně zdraví a zejména radost ze všeho, co vás v životě 
potká.  
       Krásné léto jménem všech zastupitelů Obce Ruda 
            přeje 
         Karel Dvořák, starosta obce 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 

Prezident republiky svým rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 vyhlásil 

13.4.2022 volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Termín voleb stanovil na dny 23. 

a 24. září 2022. Naší obce se týkají pouze volby do zastupitelstev obcí (zvané též komunální volby). 

Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu, tedy Městskému úřadu Velké Meziříčí, do 

úterý, 19. července 2022, do 16:00 hodin v 1. patře budovy úřadu Náměstí 14/16 (v bývalé budově České 

spořitelny) u Kateřiny Komínkové, dveře č. 104. 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana 

ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Pro naši obec Ruda je potřeba 

takovéto počty podpisů voličů zapsaných v seznamech voličů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona o volbách: 

- pro nezávislého kandidáta - 20 podpisů, 

- pro sdružení nezávislých kandidátů - 28 podpisů. 

Ti, kteří jsou ochotni kandidovat a obětovat svůj čas pro naši obec a obyvatele, tak mohou více 

informací získat na obecním úřadu nebo na webových stránkách obce, kde jsme zveřejnili formuláře potřebné 

pro podání kandidatury. 

Vám ostatním přejeme šťastnou ruku při vybírání 7 členů do zastupitelstva Obce Ruda, kteří nás budou 

v následujících 4 letech zastupovat. Volte ty, kteří pro naši obec dělali či udělají i něco navíc bez vyhlídky 

nějakého lepšího finančního ohodnocení, kterým nejde jen o místo v zastupitelstvu a o to chodit jen na zasedání 

a rozdávat své názory, rady, rozumy.  

Nejlepší variantou je, aby budoucí zastupitelstvo mělo na co nejvíc věcí stejný názor a obec 

se posouvala dopředu a nestála na místě díky neshodám a dohadováním v zastupitelstvu. 

O tom, jak dobré je, když zastupitelstvo má jednotný názor, jsme se mohli přesvědčit toto končící 

volební období, kdy zastupitelé měli na naprostou většinu věcí stejný názor. A díky tomu se dokázalo prosadit a 

uskutečnit tolik investičních i neinvestičních akcí. Touto cestou ještě jednou všem současným zastupitelům 

děkuji za jejich čas a ochotu obětovat se pro blaho naší obce. 

 

Jako obvykle i letos tedy zveřejňujeme, co se za toto volební období stihlo udělat: 

 

- rok 2019: 

• oprava WC dívky v ZŠ Ruda – dotace 102.631 Kč 

• dotace na zachování prodejny v obci - 25.000 Kč 

• oprava kulturního domu – výměna dveří hlavního vchodu, na velký sál a z velkého sálu ven, 

výmalba, výměna svítidel za úsporná – dotace 127.000 Kč 

• pořízení oplocenek na ochranu obnovených lesů – dotace 82.620 Kč 

• pořízení elektrocentrály pro SDH – dotace 34.995 Kč 

• finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – příspěvek 504.822 Kč 

• dotace na obnovu lesa (vysázení stromků po vytěžení kůrovcového dřeva) – dotace 139.800 Kč 

• rekonstrukce střechy na ZŠ Ruda – dotace 1.160.577 Kč 

 

- rok 2020: 

• dotace na zachování prodejny v obci – 31.429,57 Kč 

• modernizace kulturního domu – renovace parket na velkém sále, stavba nového podia na velkém 

sále, dřevěný přístřešek za kulturním domem – dotace 127.000 Kč 

• šablony pro ZŠ Ruda z MŠMT - dotace 215.871 Kč 

• finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku – 27.900 Kč 

• stavební úpravy budovy ZŠ (zateplení budovy, výměna oken, dveří, rekonstrukce horní třídy, 

rekuperace vzduchu v obou třídách) – dotace 2.927.833 Kč 

• vestavba mateřské školy – 4.220.035 Kč 

• zlepšení nakládání s odpady v obci Ruda (pořízení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a 

objemný odpad, na tříděný odpad, ohrazení sběrných míst) – dotace 564.456,62 Kč 

• přesun autobusových zastávek před školu k silnici II/602 – dotace 1.660.133 Kč 

• pořízení dopravního automobilu pro JPO SDH Ruda – dotace z Min. vnitra ve výši 450.000 Kč 
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- rok 2021: 

• dovybavení mateřské školy 

• dovybavení školní jídelny 

• začátek fungování mateřské jídelny a školní jídelny od 1.9.2021 

• pořízení dopravního automobilu pro JPO SDH Ruda – dotace z Kraje Vysočina ve výši 300.000 

Kč 

• finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku – 51.030 Kč 

• finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – příspěvek 54.612 Kč 

• začátek demolice rodinného domu čp. 71 

• dokončení pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 

 

- rok 2022: 

• stavební úpravy v ZŠ Ruda – rekonstrukce dolní třídy, chodeb, schodiště a ředitelny) – dotace 

735.067 Kč – akce probíhá 

• dokončení územního plánu 

• zákaz tranzitu kamionů přes obec 

• vyčištění obecních studní a osazení dvou pump 

• rekonstrukce v kulturním domě – výměna kanalizačního potrubí v přízemí v kult. domě, výměna 

dlažby v přízemí, výměna nevyhovujícího hydrantu v přízemí kult. domu, výměna linolea na 

schodech a galerii ve velkém sále kulturního domu 

• pořízení přístřešků u autobusových čekáren před základní školou – dotace 127.000Kč – probíhá 

• oprava sakrálních staveb – oprava božích muk, oprava dveří v kapli ve Lhotce – bude vše hotovo 

do konce prázdnin 

• oprava kaple sv. Jana Nepomuckého za Dvořišti– dotace 70.592 Kč – bude hotovo do konce 

prázdnin 

• oprava vitríny Obrázku v Březejckém lese 

• oprava uličky z návsi ke kostelu – vyspravení současného povrchu v uličce frézovanou drtí 

• oprava místních komunikací v Rudě a Lhotce – bude provedeno během prázdnin 

• úprava dopravního značení v Rudě a ve Lhotce včetně projektové dokumentace a vlastního 

provedení – vlastní provedení bude provedeno během prázdnin 

• dokončení demolice rodinného domu čp. 71 

 

Samozřejmě se, bohužel, ne vše podařilo dle představ, ale musím zhodnotit toto volební období 

z hlediska hospodaření obce a zhodnocování majetku Obce Ruda jako úspěšné. Zvláště mě těší nová mateřská 

škola, neboť její zřízení se teď jeví jako velmi prozíravý krok, kdy jsme vytrhli trn z paty všem rodinám z Rudy 

a z Jabloňova, protože mají kde umístit své děti. V současnosti již pár let je velký přebytek dětí a kapacita 

školek je nedostačující, a tak by se naše děti nedostaly do žádné školky ve Velkém Meziříčí a pravděpodobně 

ani v okolí. 

Nebyly a nejsou to lehké čtyři roky, zastihl nás covid, který nás provází už 2 roky a ztěžuje nám život. 

Díky tomu se musela zrušit spousta společenských akcí. Vloni se k tomu přidalo tornádo a letos válka na 

Ukrajině. Ale i přesto se dokázala většina obyvatel semknout a pomoci i druhým prostřednictvím sbírek pro 

jižní Moravu anebo pro Ukrajinu. Touto cestou děkuji všem, kteří jakoukoliv měrou a časem dobrovolně 

pomohli během tohoto období pomoci jak obci, tak druhým. Pěkným důkazem této sounáležitosti byla také 

akce „Ruda šije roušky“, kdy se spousta žen zapojila do šití roušek a oprášila své již téměř zapomenuté 

zkušenosti, jen aby pomohly ochránit zdraví nás všech. Díky jejich snažení jsme mohli chránit zdraví vás 

občanů a část roušek jsme darovali i do sociálních zařízení v našem regionu. 

A co nás v nejbližších letech čeká nejdůležitějšího? Bude to stavba hospodářské budovy na místě 

demolovaného domu čp. 71, kde bude v dolní části parkovat obecní komunální technika a technika pro 

zásahovou jednotku SDH Ruda. A největší akcí, která se bude muset zrealizovat, bude vybudování splaškové 

kanalizace a čistírny odpadních vod. Na to se v současnosti zpracovávají potřebné projektové dokumentace a 

vyřizuje se stavební povolení. Realizace závisí na tom, jak se uspěje s budoucí žádostí o dotace a jak budeme 

schopni to finančně utáhnout. Obec si bude muset vypůjčit velkou částku peněz z banky, stejně jako ostatní 
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obce, protože ze svého rozpočtu a úspor nebude schopna zaplatit obecní podíl. Výjimku na vypouštění 

odpadních vod máme do konce roku 2024. Do té doby budeme muset stavbu zrealizovat anebo zažádat o 

prodloužení výjimky na vypouštění odpadních vod. 

Do nového volebního období se nám podařilo naspořit částku převyšující 11 miliónů Kč, která bude 

částečně využita na stavbu hospodářské budovy a částečně na splaškovou kanalizaci a ČOV. 

 

SLOVO HEJTMANA 
 

A zase ty kotlíky… 

 

Téma kotlíkových dotací je pravděpodobně nejčastější, kterému se ve svých příspěvcích pro obecní 

periodika věnuji. Dělám to vlastně zcela záměrně. Informace o dalších připravovaných penězích na výměnu 

starých kotlů poskytuje prostřednictvím médií Ministerstvo životního prostředí, kraj i obce. Není ale na škodu 

připomenout zásadní termíny a důležité informace pro žadatele, kteří plánují podat žádost o kotlíkové dotace na 

výměnu starých kotlů v objektech s adresou na území Kraje Vysočina. 

Žádosti o kotlíkovou dotaci bude Kraj Vysočina přijímat elektronicky od 1. srpna 2022. Na podání bude 

mít veřejnost celý srpen.  

Žadatelem o dotaci je vlastník rodinného domu, resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale 

obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který 

nesplňuje minimálně 3. emisní třídu. 

Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem 

každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje 

na následující žadatele: 

1.      Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo 

invalidní důchod 3. stupně. 

2.      Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. 

3.      Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo 

příspěvek na bydlení. 

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů 

denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč. 

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 

% ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity: 

 

Typ zdroje 
Max. 

dotace 

Plynový kondenzační kotel 

(dle rozhodnutí MŽP pouze žádosti o podporu realizované, zasmluvněné nebo objednané do konce 

dubna 2022) 

100 000 Kč 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč 

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč 

Tepelné čerpadlo 180 000 Kč 

  

Připravované semináře – ptejte se nás na všechno, co vás zajímá 

Už od 27. června 2022 do 25. července 2022 proběhnou informační semináře ve všech obcích s 

rozšířenou působností. Tam žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro 

vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. Příjem žádostí bude následně probíhat od 1. do 31. srpna 

2022. Kompletní přehled míst a časů, kde bude tým Kraje Vysočina poskytovat informace ke kotlíkovým 

dotacím, naleznete na www.kr-vysocina.cz/kotliky. V úředních hodinách je k dispozici i informační telefonní 

linka 564 602 888 nebo e-mail kotliky@kr-vysocina.cz. 

K rozdělení bude tentokrát připraveno 119,4 miliónů korun. Pokud se Vás tedy bude letní výzva na 

výměnu kotlů týkat, buďte včas aktivní a připravení. 

http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
mailto:kotliky@kr-vysocina.cz
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Jen pro zajímavost, dosud jsme mezi úspěšné žadatele rozdělili a ušetřili tak domácnostem více než 900 

miliónů korun. Pro porovnání jde o částku, která se blíží např. ročnímu příspěvku Kraje Vysočina na provoz 

všech krajských nemocnic, záchranky a dětských center v roce 2020. 

 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 

 
1) OBNOVA OPERÁTU – DOKONČENÍ NOVÉHO MAPOVÁNÍ 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“), podle 

§ 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a podle § 58 vyhlášky č. 

357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), oznamuje, že katastrální operát obnovený novým 

mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Ruda u 

Velkého Meziříčí obce Ruda bude předložen k veřejnému nahlédnutí v Rudě, v místnosti budovy obecního 

úřadu, a to ve dnech od 27. 6. 2022 do 12. 7. 2022 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu na 

katastrálním úřadu. 

Dotazy vám zodpoví pracovník katastrálního úřadu na katastrálním úřadu ve Velkém Meziříčí na 

telefonním čísle - 566 502 821, 732 311 262 (paní Horká). Veškeré písemné námitky podávejte přímo na 

katastrální úřad ve Velkém Meziříčí. Na obecní úřad tedy námitky neposílejte. 

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na 

webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na 

adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. 

Nové mapy nabydou platnosti 28.7.2022. Následně musí vlastníci do 31. 1. 2023 podat nové daňové 

přiznání z nemovitosti na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí. 

Po zplatnění a nabytí platnosti nové mapy mohou obyvatelé žádat o prodej pozemků od Obce Ruda, 

které dosud užívali. Zastupitelstvo je pak bude individuálně řešit. 

 

2) ČIŠTĚNÍ STUDEN 

 

Minule jsme psali o plánu čištění studen a osazení pumpami. Můžeme oznámit, že akce se zdárně 

dokončila a můžete využívat pumpy na vodu, které se byly umístěny na studny pod Horňák (zde je 

zachována možnost odsunout půl poklopu, aby občané mohli čerpat vodu jako dosud čerpadly do svých 

nádob) a pak na nádrž před hasičskou zbrojnici. Ta totiž není studnou, nemá pramen, ale betonové dno, a je 

tam svedena voda ze střech z kostela. Tato nádrž byla tudíž nejvíce zanesena díky splavenému listí, které je 

splavováno ze střech a padá do okapových žlabů. Tomuto se musí zabránit, aby se zbytečně nezanášela 

nádrž a pumpa a voda se dala používat k zalévání. Tento problém jsme oznámili i panu faráři a věříme, že 

zajistí, aby tedy voda v nádrži byla již čistá, bez listí. 

 

3) KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí – vytyčování hranic 

pozemků 

 

Stručná informace z 24. 6. 2022 ze Státního pozemkového fondu ve Žďáře nad Sázavou pro vlastníky 

pozemků, kteří si podali žádost o vytyčení jejich hranic: 

 

- minulý týden proběhl výběr firmy na vytyčení hranic nových pozemků dle návrhu poz. úprav. Bude 

následovat uzavření smlouvy. O obsahu smlouvy – tedy termínech, bude pak obec informována.  
 

Tedy, jakmile budeme něco dalšího vědět, tak vás budeme informovat prostřednictvím zpravodaje či 

webových stránek obce nebo hlášením místního rozhlasu. 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
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4) ZÍSKANÉ DOTACE OBCE RUDA V 2022 

 

Aktuálně jsme dostali potvrzeno, že jsme uspěli s podáním žádostí o dotace z krajského Fondu Vysočiny a 

to konkrétně: 

- program „Obnova venkova Vysočiny 2022“ – projekt „Autobusové čekárny na autobusových 

zastávkách před ZŠ a MŠ Ruda, p.o.“ – umístění dvou čekáren – přístřešků na zastávky před školou. 

Přístřešky jsou již hotové, akce dokončena. Čekárna před školou je užší kvůli zimní údržbě, aby se 

v zimě mohl komunálním traktůrkem odhrnout sníh na nástupišti. 

- 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 „Projektová příprava ve vodním hospodářství“ – dotace na pořízení projektové 

dokumentace pro provedení stavby na splaškovou kanalizaci a ČOV. 

 

 Dále jsme uspěli s dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje 

venkova na akci „Modernizace, stavební úpravy základní školy“. Dotace ve výši 735.067 Kč. 

 

 Dotaci obdržíme i díky úspěchu na Ministerstvu zemědělství s „Opravou kaple sv. Jana 

Nepomuckého v Rudě“ – dotace 70.592 Kč. 

 

 Bohužel jsme neuspěli s žádostí o podporu na opravu božích muk u silnice II/602 směr Jabloňov 

kvůli malé částce peněz určených na tyto kulturní památky z krajského programu Fondu Vysočiny. Ale i přes 

tuto skutečnost boží muka opravíme, stejně jako boží muka nad hřbitovem. Opravy sakrálních staveb budou ale 

důkladné, aby vydržely několik let a nemusely se opravovat každoročně jako doposud. Věříme, že oceníte pak 

nový vzhled těchto památek. 

 

5) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V RUDĚ A VE LHOTCE 

 

 Jak jsme v předchozím zpravodaji informovali, tak se úspěšně dotáhl projekt na změnu a nové 

dopravní značení v Rudě a ve Lhotce. Dostali jsme povolení od odboru dopravy MÚ Velké Meziříčí. 

Následovat tedy bude vlastní provedení a do konce prázdnin tak uvidíte nové vodorovné značení a nové 

dopravní značky v Rudě a ve Lhotce. Největší změny budou kolem školy, kde budou vytvořena parkovací místa 

a komunikace mezi čp. 3 a školou bude jednosměrná směrem k domu čp.  52. Vyjíždět na silnici se bude po 

komunikaci mezi školou a hostincem. 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 

EXOTICKÁ ZVÍŘATA 

 

S kým jiným si o zvířatech popovídat, než se zkušeným chovatelem. My jsme si vybrali Tomáše 

Vodičku, který se dlouhodobě zabývá chovem cizokrajných zvířat. Pozvali jsme do školy i děti ze školky, aby 

tento neobyčejný zážitek prožily také. Mohli jsme si prohlédnout užovku červenou, zmiji rohatou, hroznýše 

královského, agamu obrovskou, ježka bělobřichého, sklípkana a mnoho dalších zvířátek. Dozvěděli jsme se 

hodně nových informací, např. sklípkan se svléká z kůže stejně jako hadi, jakým způsobem hadi polykají myši, 

jak rychle naučit papouška mluvit, čím se exotická zvířata živí, kolika se dožívají let a jak se o ně starat. Domů 

jsme si všichni odnášeli silné zážitky.  

 

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY 

 

V dubnu jsme navštívili místní knihovnu, kde nás mile přivítala paní knihovnice a dětem předčítala z 

pohádkových knih.  
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PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH 

 

25. dubna jsme měli ve školce přednášku o včelách, která se dětem moc líbila. Dozvěděli jsme se mnoho 

nového, a u některých dětí vedla k překonání strachu z včelího bodnutí. Závěrem jsme si také vyrobili svíčku ze 

včelího vosku. 

 

ČARODĚJNICKÝ REJ 

 

28. dubna jsme ve školce měli Čarodějnický rej. Děti hned ráno přišly do školky v čarodějnických 

kostýmech a čekalo na ně plno úkolů, zábavy a čarodějná stezka. 

 

TVOŘENÍ S BABIČKAMI 

 

Pro zpestření naší výuky jsme si do školy pozvali tři moc šikovné babičky: paní Práškovou, Žákovou a 

Homolovou. Každá si pro děti připravila jarní výrobek, který si děti s velkým elánem vyráběly. Zkusily si plést 

velikonoční vajíčko, vyrobily si zajíčka, a nakonec si ubrouskovou technikou nazdobily vajíčka. Domů jsme 

odcházeli s krásnými výrobky a babičky si od nás nesly kytičku. 

 

BESÍDKA KE DNI MATEK 

 

Na druhou květnovou neděli připadá Den matek, den, kdy vzdáváme poctu našim maminkám. Tento 

svátek jsme oslavili besídkou, na kterou si školáci připravili veselé pásmo z vodáckého prostředí. Ve školce 

maminky potěšily básničky a písničky, které pro ně děti měly natrénované. Každá maminka si odnášela 

vyrobený dáreček od svého dítěte. Po skončení programu následovalo příjemné posezení s rodiči. 

 

DEN NARUBY 

 

Tento den bylo všechno jinak, přesto jsme se vzorně učili. Žáky ve třídě přivítala přísná paní ředitelka, 

kterou ztvárnila naše paní kuchařka. Přípravu nepodcenila a pořídila si bílou košili, sukni a dokonce i rákosku! 

Při hodině ji vyrušil pan starosta, který se přišel do školy podívat a navrhnout žákům, jak budou šetřit vodou. 

Talíře zakázal umývat vodou a nařídil je pořádně vylízat. Aby se přesvědčil, že to žáci zvládnou, každému dal 

na talířek kečup a všichni, včetně paní ředitelky, museli panu starostovi předvést, jak jsou šikovní. Po přestávce 

začala další hodina, kterou vyučovala paní školnice. Žáci ji poslouchali a plnili její úkoly. Do té doby, než do 

třídy vběhla vyděšená kuchařka, kterou hrála paní ředitelka. Oznámila paní učitelce, že jí v kuchyni explodoval 

mixér a že neví, co má dělat. Mouku měla na brýlích, ve vlasech…. Paní učitelka ji uklidnila a objednala 

opraváře. Během další vyučovací hodiny byli žáci vyrušeni paní uklízečkou, kterou s velkým elánem hrála paní 

učitelka. Na sobě měla krásný model – dederonovou zástěru, šátek ve vlasech a nezapomněla na doplňky jako 

jsou velké náušnice nebo výrazná rtěnka. Pilně uklízela celou školu a také chystala ve školce dětem postýlky. 

Na uších měla sluchátka, a tak si ani nevšimla, že se žáci učí a vešla do třídy s vysavačem a pracovala. U toho 

si dost nahlas zpívala. Nebojte, paní ředitelka zasáhla a uklízečku z vyučování vykázala. Někteří odvážní žáci 

přišli v tento den oblečeni kluci za holky a opačně. Děti ze školky si užily den naruby při obědě, kde je přivítala 

paní ředitelka v roli nové paní kuchařky. Věřte mi, že jsme se všichni dostatečně zasmáli. 

 

ČAS NA ČTENÍ 

 

V pátek 13. května jsme se odpoledne vypravili do Velkého Meziříčí na akci s názvem Čas na čtení. Na 

čtyřech místech ve Velkém Meziříčí, tedy v městské knihovně, na Ostrůvku, na malé scéně Jupiter clubu 

a v obřadní síni radnice na nás čekali čtenáři, kteří nám četli příběhy z různých knih. Nechyběly ani soutěžní 

pasy, ve kterých bylo potřeba správně zodpovědět 4 otázky. Po skončení čtení si děti vyzvedly odměnu 

v podobě dárkového balíčku, kterou pro ně nachystalo město Velké Meziříčí ve spolupráci se Základní školou 

Oslavická a Knihkupectvím Pod Věží. My jsme dále pokračovali do restaurace, kde jsme si pochutnali na 

společné večeři. Mňam. 
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DEN DĚTÍ 

 

1. června jsme si společně užili Bublinovou show, na kterou jsme také pozvali budoucí školkáčky a 

jejich rodiče. Na děti čekala bohatá přehlídka nejrůznějších bublin a závěrem si děti mohly vyzkoušet tvoření 

bublin. Po veselé akci nám paní kuchařka připravila kopečkovou zmrzlinu.  

 

VÝLETY: ZOO JIHLAVA A DINOPARK VYŠKOV 

Navštívili jsme společně s mateřskou školou zoologickou zahradu v Jihlavě. Ačkoliv jsme tam už skoro 

všichni byli, moc se nám tam líbilo a výlet si užili. Se školáky jsme měli svoji průvodkyni, která nám velice 

poutavě vyprávěla různé zajímavosti. Viděli jsme také nové přírůstky, např. zebru nebo rozkošná selátka.  

Další výlet, na který jsme jeli společně s předškoláky byl do Dinoparku ve Vyškově. Vyškovský 

Dinopark je unikátní v tom, že v rámci vstupenky máte vždy i vstup do ZOO Vyškov. Ale nečekejte, že si celou 

návštěvu odbydete na jednom místě. Do Dinoparku totiž musíte jet speciálním silničním vláčkem – 

DinoExpresem. Cesta od vstupu do ZOO trvá asi 15 minut, vláček jezdí v 20 minutových intervalech. My měli 

štěstí, hned po našem příchodu do ZOO už vláček čekal na nástupišti, sedli jsme si a asi za 3 minuty jsme 

opouštěli areál ZOO. Po čtvrthodince už se před námi otvíraly brány parku a my uviděli první hýbající se 

dinosaury, úplně jako ve slavném filmu Jurský park. Děti nebyly k zadržení, vyběhly z vláčku a už si hladily 

dinosaury. A že jich tu bylo. Desítky hýbajících se modelů, na některé mohou děti sahat, do některých si 

dokonce vyšplhat a vykouknout z tlamy. Při procházce parkem jsme objevili také příjemné lesní dřevěné hřiště. 

Moc se nám také líbila interaktivní tabule s úkoly a otázkami. V připravených dírách si můžete ledacos osahat, 

dokonce si můžete s trochou odvahy vyzkoušet konzistenci dinosauřího trusu. Po návratu do ZOO jsme měli 

ještě možnost užít si živá zvířátka. 

 

SPANÍ VE ŠKOLE 

 

Tak jako každým rokem i letos proběhlo ve škole SPANÍ.  Celý rok nás doprovázel skřítek, který nám 

psal dopisy a posílal úkoly. V den spaní jsme ve schránce také našli jeden z jeho dopisů, ve kterém nás pozval 

na návštěvu, moc jsme se na něho těšili. Vydali jsme se na výpravu a našli jsme ho spícího u rybníka. Když 

jsme ho vzbudili naším zpěvem, měl z nás obrovskou radost. Srdečně nás pohostil, chutnali jsme jeho koktejly 

a žabí pochoutku. Pak nás poprosil, jestli bychom mu nepomohli. A tak někteří zašívali trenky, další prali 

ponožky nebo vařili dobrotu pro zvířátka. Skřítek měl ještě moc práce, proto se s námi rozloučil a odešel do 

lesa. Nám už trošku vyhládlo a tak jsme přešli ke kulturnímu domu, kde už hořel oheň a my jsme si mohli opéct 

špekáček. Abychom si čekání na stezku odvahy zpříjemnili, zahráli jsme si s panem starostou pohádku O 

Červené karkulce. Zapojila se i paní školnice v roli babičky, kterou nám vlk-pan starosta sežral. Naštěstí šel 

kolem myslivec a vše dobře dopadlo. Po stezce odvahy, která vedla kolem hřbitova, jsme si pochutnali na 

výborném jahodovém dortíku od paní Schauflerové.Nachystali jsme si postýlky a u pohádky jsme všichni 

usnuli jako broučci a spali až do rána. Věřím, že jsme si všichni akci užili a všem dětem patří velká pochvala za 

ukázněné a ohleduplné chování. 

 

PLAVÁNÍ 

 

Jezdili jsme pravidelně jednou týdně na plavání do Aquaparku Laguna v Třebíči. Děti se pod vedením 

zkušených trenérů učily plavat a závěrem kurzu obdržely mokré vysvědčení. 

 

PRVNÍ POMOC 

 

Se školáky jsme také jeli do Velkého Meziříčí na přednášku o první pomoci, kde si děti osvojily důležité 

poznatky k poskytnutí první pomoci. 

 

MŠE V KOSTELE 

 

Školní rok jsme zakončili dětskou mší v kostele, kam zavítali i předškoláci. Na závěr jsme popřáli panu 

faráři k jeho 35. výročí kněžství.  
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PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 

 

14. června jsme se slavnostně rozloučili s 8 předškoláky, kteří nám odchází v září do školy.  Na děti 

čekalo několik úkolů, které bylo potřeba splnit, aby je paní učitelky ,,pustily” ze školky do školy. Po úspěšném 

zvládnutí všech úkolů přišla královna, kterou ztvárnila naše paní ředitelka a děti slavnostně pasovala na 

školáky. Děti od nás na památku obdržely šerpu a tašku, ve které měly skleničku se svým jménem, postavičkou 

a logem MŠ, dále knížku s věnováním a malé drobnosti. Společně jsme si přiťukli dětským šampusem a oslavu 

zakončili zmrzlinou, kterou děti dostaly od pana Hladíka.  

 

PRÁZDNINY 

 

V letošním roce jsme ukončili školní rok výjimečně už v pátek 24. června, neboť naši školu čeká 

rekonstrukce spodní třídy, chodeb a ředitelny. Školka pokračovala do 30. června. 

Vysvědčení bylo rozdané a nyní už hurááááá prázdniny!!!! 

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

  

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

 

http://www.skola-ruda.cz/
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POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ 
 

 

Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 4. září. Sbor dobrovolných hasičů Ruda, jako 

pořadatel celého víkendu, si vás dovoluje pozvat na některou z plánovaných akcí.  

 

 

Program: 

 

Pátek 2. září   Pouťová taneční zábava s pop-rockovou kapelou SQOST 

 

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

nepříznivého počasí v Kulturním domě 

 

Sobota 3. září  Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí 

• začátek ve 14 hodin na hřišti 

 

    Posezení při hudbě a občerstvení u kulturního domu 

• začátek ve 20:00 hod. 

 

Neděle 4. září 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 dechová kapela MUZIKANTI 

LADISLAVA PRUDÍKA 

• začátek ve 14 hodin 
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POUŤOVÉ ZVYKY 

 

Milí spoluobčané, 

 

mnozí z vás bydlí v naší vesnici krátce a netuší, co všechno obnáší přípravy na pouť: Dovolte nám tedy, 

abychom Vám představily dva krásné pouťové zvyky, které se v Rudě, Jabloňově a Březejci dodržují, a to 

výroba dožínkového věnce a kytiček, a pečení buchet. K oběma tradicím jste srdečně zváni i Vy. 

 

S určitým časovým předstihem před poutí vyrábíme dožínkové kytičky dvojího druhu, větší slouží jako 

základ pro výrobu dožínkového věnce a malé jsou dekorativním dárkem pro všechny účastníky pouti. Kytičky 

tvoříme společně ve stodole, zapojuje se zejména mládež a ženy z obce, mladí muži mají na starost výrobu 

věnce, umění se předává z generace na generaci. 

 

Každá vesnice z naší farnosti má svoji typickou podobu kytičky, jak má správně vypadat ta z Rudy? 

Základem je obilí – nejprve 3-4 klasy ovsa, kolem ovsa 3-4 klasy (od každého) ječmene, žita a pšenice (v tomto 

pořadí). Před obilí patří krušpánek a vřes, dále zlatobýl a len. Celá kytička se pevně sváže provázkem a převáže 

trikolórou. 

 

Velká kytička se váže tak, aby vypadala dobře shora ve věnci, na jeho výrobu jich je třeba asi 80 kusů. 

Tvoří je karafiáty afrikány, slaměnky (několik květů), krušpánek, vřes, zlatobýl, len, makovice, u velkých kytek 

může být tvůrce kreativnější, nemusí použít vše. Lem kolem kytek tvoří oves, ječmen, žito a pšenice. Dále se 

vyrábějí kytky pouze z obilí, které se vážou po vnějším i vnitřním okraji věnce, střed tvoří květinové svazky. 

 

V sobotu o pouťovém víkendu pečou místní ženy buchty – drobné plněné koláčky z kynutého těsta, 

které známe třeba jako svatební, posvícenské apod. Náplně můžou být různé, jak je v dané rodině zvykem. Část 

buchtiček vyhradí každá pekařka pro společnou obecní tradici, stačí jeden talíř, v brzkých odpoledních 

hodinách obejdou děti vesnici a od všech je vyberou, následně je skupinka děvčat plní po čtyřech kusech do 

pytlíčků tak, aby v každém byly různé druhy k ochutnání. Pytlíky se pak také rozdávají spolu s kytičkami o 

pouťové neděli po slavnostní mši svaté před kostelem a každý tak může vyzkoušet, jak dobré a chuťově pestré 

buchty se pečou v našem sousedství. 

 

Poslední hezkou pozorností, kterou si odnesete od kostela, jsou svaté obrázky, které mají z jedné strany 

výjevy různých světců a z druhé upomínku na pouť na Rudě toho roku. 

 

Celá tradice má kořeny ve svátku dožínek – slavnosti sklizně slavené na konci žní a pouťová mše svatá 

je poděkováním za letošní úrodu. Hlavním důvodem konání pouti je ale svátek sv. Jiljí, který je patronem 

našeho v kostela, a dle církevního kalendáře je slavený 1. září. Mši zahajuje slavnostní průvod od školy do 

kostela, v jehož čele jde malé dítě v kroji nesoucí znak obce a krojovaný pár s věncem (každá obec ve farnosti 

má svůj s typickým vzhledem), dále kráčí děvčata, která nesou koše s kytičkami a buchtami a pan farář s 

ministranty, průvod doplňuje dechová kapela a občané. 

 

Přijďte s námi vázat kytičky – v pátek 26. srpna od 16 hodin ve stodole za kulturním domem, 

každá pomoc je vítaná! 

 

Zapojte se také do pečení a pak přijďte i ochutnat buchty ostatních. Sběr buchet proběhne v sobotu 3. 

září v čase 13 – 15 hodin (v případě Vaší nepřítomnosti je lze nechat připravené u dveří). 

 

Těšíme se na vaše zapojení. 

 

Adéla Šoukalová 

Vlasta Mašková 
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Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 

Červenec, srpen Posezení ve stodole při hudbě 

Letní kino 

veřejným rozhlasem v dostatečném předstihu. 

Pátek 26. srpna – sobota 27. 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. 

Sobota 3. září Sběr buchet na pouť 

• Od 13 do 15 hodin se budou sbírat buchty po 

domech 

Víkend 2. září – 4. září Program při příležitosti pouti sv. Jiljí 

• Pátek: taneční zábava s pop-rockovou kapelou 

SQOST z Třebíče od 20 hodin 

• Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti 

• Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin 

• Neděle: odpolední vyhrávka na návsi s dechovou 

kapelou Muzikanti Ladislava Prudíka od 14 hodin 

Září 2022 Akce pro děti – bude upřesněno v dostatečném předstihu – 

počítáme s programem v přírodě 

Přelom říjen/listopad Večer rozsvícených dýní 

 

CO SE U NÁS DĚLO 
 

Jako každý rok se obyvatelé i škola zúčastnili akce Čistá Vysočina. 

Děkujeme všem, kterým není lhostejné, jak to vypadá kolem nás a jsou ochotni 

uklidit nepořádek po ostatních. Je také potřeba poděkovat vám všem, kteří jste 

přispěli materiálně do sbírek na pomoc Ukrajině (nashromáždila se celá jedna 

dodávka potřebných věcí) a pro Diakonii Broumov. 

Kvůli nezájmu se zrušil zájezd ke Dni dětí. 

Pod hlavičkou SDH Ruda se pak uskutečnilo letní kino za kulturním domem. 

Díky úspěchu této akce se bude kino konat i o prázdninách – o termínu budeme 

informovat. 

Podařilo se letos i postavit máju na fotbalovém hřišti (fotografie z kopání 

díry). 

A po třech letech se nám podařilo uspořádat již 19. ročník Zlatého kola 

Vysočiny. Níže o tom stručný článek s fotodokumentací. 

 

ZLATÉ KOLO VYSOČINY 
 

Máme za sebou 19. ročník našeho Zlatého kola Vysočiny. Děkujeme touto cestou všem sponzorům, 

díky kterým jsme mohli uspořádat tuto akci v takovém rozsahu. Dále děkujeme devadesátce dobrovolníků, kteří 

obětovali svoje volno ku zdárnému zorganizování a pořádání celé akce. Z hlediska organizátora musíme být 

rádi, že se po dlouhé době obešel celý ročník bez jakéhokoliv zranění. A to je úspěch. Díky počasí jsme 

nakonec překročili hranici 200 účastníků, i když týden před konáním to tak vesele nevypadalo. 

Co se týče výsledků, tak zveřejňujeme obvykle, jak se místním dařilo. Letos za zmínku určitě stojí 

Martin Pelánek, který v 10 letech ujel trať 100 km a ve své kategorii dokonce vyhrál! (Martin je pravděpodobně 

nejmladší cyklista v historii akce, který ujel trasu 100 km. Dále na trati 50 km Dorka Tomanová skončila na 3. 

místě ve své kategorii a Adéla Tomanová na 2. místě. Medailistům gratulujeme. 
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Zveřejňujeme také trochu statistiky z proběhlého ročníku: 

 

Celkový počet účastníků: 214 

 

200 km 18 cyklistů 

100 km    59 cyklistů 

50 km    137 cyklistů 

 

Nejmladší účastník, co dojel: 

 

50 km - Vavřinec Toman - 7 let 

100 km - Martin Pelánek - 10 let 

200 km - Miroslav Hriňák a Bořek Syrový - 30 let 

 

Nejstarší účastník: 

 

50 km - Felix Strýček a Stanislav Pátík - 77 let 

100 km - Eduard Smíšek - 74 let 

200 km - Václav Tomíško - 65 let 

 

Průměrný věk účastníků: 

 

50 km - 38 let 

100 km - 40 let 

200 km - 46 let 

 

Celkový průměrný věk účastníků: 39 let 

 

Nejmladší dívka: 

 

Agáta Malá - 8 let - jela 50 km 

 

Výsledky cyklistického výletu můžete zhlédnout zde: 

https://zlatekolovysociny.cz/vysledky/?rok=2022 

 

Fotogalerie a videa z 19. ročníku zde: 

https://obecruda-zr.rajce.idnes.cz/Zlate_kolo_Vysociny_-_19._rocnik_-_18.6.2022/album 

- fotografie budeme doplňovat. 

 

Máte-li i vy nějaké zdařilé fotografie či videa, tak je nám zašlete na email obec@obecruda.eu nebo 

na info@zlatekolovysociny.cz. 

 

Rádi je také zveřejníme. 

 

A na závěr zveřejňujeme odkaz na video od jednoho účastníka ZKV, který jel trasu 50 km a průběh si natočil, 

sestříhal záznam a poskytl nám je ke zveřejnění. Takže děkujeme cyklistovi, který na YouTubeCZ má přezdívku 

Pumpičkář 61. Odkaz na jeho video je: 

https://www.youtube.com/watch?v=uchP0oHP-Fo 

 

https://zlatekolovysociny.cz/vysledky/?rok=2022
https://obecruda-zr.rajce.idnes.cz/Zlate_kolo_Vysociny_-_19._rocnik_-_18.6.2022/album
mailto:obec@obecruda.eu
mailto:info@zlatekolovysociny.cz
https://www.youtube.com/watch?v=uchP0oHP-Fo
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OKÉNKO VETERINÁŘE 

 

PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ PSA 

 

Dospělý pes má 42zubů. U štěňat začíná výměna mléčného chrupu za 

trvalý od 3.měsíce věku. Už v tomto období doporučuji štěně postupně 

navykat na otvírání tlamky a dotýkání se zubů a dásní. U dospělých zvířat 

bývá nejčastější problém zánět dásní a zubní kámen. Predispozici 

k onemocnění parodontu mají především malá plemena psů /yorkšír, 

maltézák, pudl/, ale setkávám se s ním i u středních a velkých plemen. Kromě 

zápachu z tlamy mají postižení jedinci zarudlé dásně, obnažené krčky zubů a 

různě velkou vrstvu zubního kamene. Léčba veterinárním lékařem spočívá v 

odstranění zubního kamene, vytrhnutí uvolněných zubů a přeléčení 

bakteriální infekce antibiotiky. Neléčený zánět dutiny ústní může způsobit 

přesun bakterií krví do dalších orgánů a způsobit záněty ledvin, jater, srdce. 

Nejúčinnější prevencí je stejně jako u lidí pravidelné čištění zubů a dásní 

měkkým zubním kartáčkem, pro nácvik u mladých psů lze použít gázu. Zubní 

pasta pro psy je ochucená, nepění a nevadí, když ji pes spolyká. Pokud pes 

čištění zubů netoleruje, dá se nahradit ústní vodou, která se přidává zvířeti do pití. Výborné jsou i preparáty s 

mořskou řasou, které se přidávají pravidelně do krmiva, účinné látky se dostávají z trávicího traktu do krevního 

řečiště a přes sliny opět do dutiny ústní, kde působí proti bakteriím. Efekt mají i speciální granule, které se v 

tlamě nerozdrtí, pes je musí důkladně rozkousat a tím si masíruje dásně a čistí zubní plochy. V neposlední řadě 

jsou u psů v oblibě různé dentální pamlsky s bylinnými extrakty a enzymy. 

 
 
Krásné léto přeje   

         MVDr. Šárka Dresslerová, tel.728531052 

 

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

Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě. 

 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 

 
Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 28.4.2022 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: 

16. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – zpracování, dokládání realizace. 

17. Zpracování projektu dopravního značení včetně vyřízení – „Ruda – místní úprava provozu“. 

Přesun bodu 15. Rozpočtového opatření jako poslední bod zasedání (bod 17.) 

• program zasedání jako celek 

Program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
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2. Schválení programu zasedání. 

3. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 

4. Fond Vysočiny – program „Obnova venkova Vysočiny 2022“ – podpis smlouvy s Krajem Vysočina. 

5. Vybavení členů zásahové jednotky požární ochrany. 

6. Schválení zřízení terminovaného účtu a spořícího účtu u České spořitelny. 

7. Žádost o prodloužení vodovodního řadu do průmyslové zóny. 

8. Nařízení č. 1/2022, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje. 

9. Smlouva o uzavření budoucí směnné – řešení sklípku u čp. 71. 

10. Opravy místních komunikací – schválení cenové nabídky. 

11. Žádost o koupi pozemku p.č. 2091 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

12. Hospodářský výsledek místní prodejny COOP, projednání darovací smlouvy. 

13. Finanční dar na činnost domácího hospice Vysočina na rok 2022. 

14. Doplnění kamerového systému na semaforech. 

15. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací – zpracování, dokládání realizace. 

16. Zpracování projektu dopravního značení včetně vyřízení – „Ruda – místní úprava provozu“. 

17. Rozpočtové opatření č. 2/2022. 

 

• schválilo návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi společností REATER CZ a.s., 

Stránecká Zhoř 137, 594 42 Měřín (budoucí dárce) a Obcí Ruda (budoucí obdarovaný) (dárce 

společnost REATER CZ a.s. daruje touto smlouvou obdarované Obci Ruda nemovité věci v 

katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí, a to nově vzniklý pozemek p.č. 2726/3  o výměře 691 m2, 

jehož součástí bude stavba bez čp/č.e. Stavba bude stát na pozemku p. č. 2726/3 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí se všemi součástmi, příslušenstvím a inženýrskými sítěmi, které souvisí s užíváním 

převáděných nemovitých věcí, se všemi právy a v mezích, jak sama tuto nemovitou věc Obec Ruda 

držela a užívala ji a byla oprávněna užívat, která tento dar přijímá do svého vlastnictví. Předmět daru – 

pozemek p.č. 2726/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a stavba (hala), která bude stát na pozemku p. č. 

2726/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, budou předány společností REATER CZ a.s. (budoucí dárce) 

Obci Ruda (budoucímu obdarované) do užívání do 1 měsíce od vydání souhlasu s užíváním nemovité 

věci (kolaudačního souhlasu) a darovací smlouva bude podepsána do 6 měsíců od vydání souhlasu 

s užíváním nemovité věci (kolaudačního souhlasu). 

Specifikaci stavby (haly):  

• rozměry stavby: venkovní půdorys – 10 m x 20 m, 

• vjezdová vrata do haly – šířka = 5 m, výška = 4 m, 

• střecha sedlová, 

• betonová podlaha, 

• zateplení stavby + 4 ks okna,  

• 1x vstupní dveře mimo vjezdové vrata, 

• vnitřní a venkovní osvětlení stavby, 

• oplocení celého pozemku s betonovou podezdívkou, 

• příjezdová cesta k stavbě – zámková dlažba, dimenzovaná pro pojezd těžké mechanizace dle ČSN 

736110 

Na pozemku p.č. 2726/3 o výměře 691 m2 bude dále vybudovaná přípojka vody a plynu, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

Podpisem smlouvy je pověřený místostarosta obce Jan Žák. 

 

• cenovou nabídku na vybavení zásahové jednotky od firmy Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava v celkové 

výši 202.641,- Kč, 

• zřízení termínovaného vkladu (3měsíce) s obnovováním u České spořitelny, a.s. dle nabídky České 

spořitelny a.s., 
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• žádost od společnosti REATER CZ a.s., Stránecká Zhoř 137, 594 42 Měřín o prodloužení vodovodního 

řadu do „průmyslové zóny Ruda – západ“ dle ÚP obce Ruda ozn. Z33a, Z33b za podmínky, že investor 

Reater CZ a.s. uhradí dopředu veškeré finanční náklady (kompenzace 100 % nákladů) spojené 

s pořízením projektové dokumentace, vlastní realizací a uvedením obecních pozemků (místní 

komunikace) do původního stavu povrchu před realizací formou darovací smlouvy, 

• Nařízení č. 1/2022, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje, 

• cenovou nabídku na opravu komunikací od firmy COLAS CZ, a.s.. Celková cena nabídky je 524.077,62 

Kč, 

• prodej pozemku p.č. 2091 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí paní Z.K., Brno za cenu 100,- Kč za 1 m2. 

Veškeré finanční náklady spojené s převodem hradí kupující. 

• finanční dar ve výši 53.377,- Kč firmě COOP družstvo Velké Meziříčí, 

• finanční dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 2022, 

• cenovou nabídku na pořízení aktualizace Plánu financování obnovy kanalizace od firmy ENVIRO – 

EKOANALYTIKA, s.r.o., Velké Meziříčí, 

• cenovou nabídku na zpracování projektu dopravního značení včetně vyřízení – „Ruda – místní úprava 

provozu“ od firmy ZNAKOM s.r.o., 

• rozpočtové opatření č. 2/2022, 

 

• neschválilo 

 

• cenovou nabídku na doplnění kamerového systému na semaforech od firmy DOSIP Servis s.r.o., 

 

• bylo seznámeno: 

 

• s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina. Smlouva se týká finanční podpory 

z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Autobusové čekárny na autobusových zastávkách před ZŠ a MŠ 

Ruda p.o.“. 

 

Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 5.5.2022 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, 

• program zasedání jako celek 

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

2. Schválení programu zasedání. 

3. Schválení Územního plánu Ruda. 

 

I. O v ě ř u j e 

soulad Územního plánu obce Ruda s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací 

dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského 

úřadu – dle přiloženého Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce neshledalo 

žádný rozpor.   
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II. S o u h l a s í 

s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Obce Ruda, vyhodnocením připomínek 

zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem. 

 

III. R o z h o d u j e 

o námitkách uplatněných k územnímu plánu obce Ruda. Návrh na rozhodnutí o námitkách včetně 

odůvodnění je součástí textové části Územního plánu obce Ruda v části zpracované pořizovatelem. 

 

IV. V y d á v á 

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, Územní plán Obce Ruda.   

 

Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 19.5.2022 v 19.00 hodin v Kulturním 

domě v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

 

• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Zdenku Švandovou a pana Zdeňka Pelánka, 

• doplnění programu zasedání o: 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

5. Zrušení smlouvy o dílo  - akce „Modernizace, stavební úpravy základní školy“. 

6. Vyhlášení nového výběrového řízení na akci „Modernizace, stavební úpravy základní školy“. 

• program zasedání jako celek 

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

2. Schválení programu zasedání. 

3. Žádost o navýšení kapacity mateřské školy – ZŠ a MŠ Ruda, p.o. 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

5. Zrušení smlouvy o dílo - akce „Modernizace, stavební úpravy základní školy“. 

6. Vyhlášení nového výběrového řízení na akci „Modernizace, stavební úpravy základní školy“. 

 

• žádost ZŠ a MŠ Ruda, p.o. o navýšení kapacity mateřské školy z 20 na 21 dětí v souvislosti se 

vzděláváním a poskytováním školských služeb cizincům podle §7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., 

• rozpočtové opatření č. 3/2022, 

• zrušení smlouvy o dílo na akci „Modernizace, stavební úpravy základní školy“ po vzájemné dohodě se 

Zdeňkem Pelánkem, Ruda 143, 594 01 Velké Meziříčí, 

• zveřejnění nového výběrového řízení na akci „Modernizace, stavební úpravy základní školy“, forma 

otevřeného výběrového řízení. 
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Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 7.6.2022 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, 

• program zasedání jako celek 

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

2. Schválení programu zasedání. 

3. Nové výběrové řízení na akci „Modernizace, stavební úpravy základní školy“. 

4. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2021 a závěrečného účtu Obce 

Ruda za rok 2021. 

5. Schválení účetní závěrky Obce Ruda za rok 2021. 

6. Schválení inventarizace Obce Ruda za rok 2021. 

7.  Stanovení počtu členů zastupitelstva v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 

 

• jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – název zakázky: „Modernizace, stavební úpravy 

základní školy“ firmu Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov. Tato firma 

předložila nejvýhodnější nabídku a získala ve výběrovém řízení nejvíce bodů. Vítězná cenová nabídka 

je ve výši 1.229.043,00 Kč se zárukou za jakost díla 60 měsíců. 

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2021 a závěrečný účet Obce Ruda za 

rok 2021 bez výhrady, 

• účetní závěrku Obce Ruda za rok 2021, 

• inventarizaci Obce Ruda za rok 2021 bez výhrad, 

• pro další volební období 2022–2026 počet 7 členů zastupitelstva v souladu s ust. § 67 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 

 

 

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, Mgr. Jana Součková, Petra Malinská. 

 

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

 

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

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

