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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            duben 2020 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
 

JE TU JARO, SLUNCE SVÍTÍ, 

NA ZAHRADĚ ROSTE KVÍTÍ. 

VELIKÁ NOC JE TU ZAS, 

UŽÍVEJME SVĚTA KRÁS… 
 

 
 

Vážení spoluobčané,  

 

zima nám skončila, ovšem mnoho důvodů na radovánky nám současný svět nenabízí. Proto se na Vás 

v této těžké době obracíme s přáním, abychom všichni tuto nelehkou situaci zvládli s hlavou vztyčenou, 

s optimistickým výhledem do dnů příštích. Velikonoce budou letos trochu smutné, ale snad si všichni najdeme 

alespoň chvíli na to, abychom se s blízkými spojili třeba prostřednictvím telefonu nebo elektronických médií. 

 

Zastupitelstvo Obce Ruda 
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NOUZOVÝ STAV – COVID-19  

 

RUDA - AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ: 

 

• Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti do 13. dubna do 23:59 hod.  

• Zákaz vycházení bez roušky. 

• Roušky - každý občan, který chtěl, tak dostal 2 ks roušek. V případě, že občané by potřebovali více roušek 

pro svou vlastní potřebu, tak se domluvte se starostou na tel. čísle 774 873 654  - vydá je, případná 

možnost dovozu. 

• Možnost zajištění nákupu starším a nemocným občanům - tel. č. 774 873 654. 

• Úřední hodiny OÚ: úterý 9:00-11:00 - využívejte hlavně elektronickou 

komunikaci obec.ruda@tiscali.cz nebo volejte na tel. číslo 774 873 654. 

• Dezinfekce - Obec Ruda nakoupila pro občany dezinfekční přípravek Anti-COVID na dezinfekci rukou 

a povrchů, kterou jste dostali zdarma v množství 1 litr na dům s číslem popisným, kde je trvale přihlášen 

k trvalému pobytu aspoň 1 občan. 

Další informace o nouzovém stavu: sledujte televizi, poslouchejte hlášení místním rozhlasem, sledujte 

webové stránky například Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz. 

 

Roušky – dovolte mi poděkovat všem, kdo se zapojil do akce „Ruda šije roušky“. Zvláště děkuji ženám 

švadlenkám, které šily roušky nebo předpřipravovaly látky na šití. Do šití a předpřípravy se zapojilo téměř 

20 žen. Díky nim jste mohli zdarma a v rychlé době dostat dva kusy roušek. Nemuseli jsme se se spoléhat 

na jiné zdroje či si nechat šít drahé roušky firmou. 

Roušek se ušilo již skoro 1 000 ks. Po zásobení občanů rouškami jsme navíc roušky darovali potřebným 

institucím, které těchto ochranných pomůcek mají nedostatek, a sice: 100 ks Domov důchodců Velké Meziříčí, 

80 ks Soc. služby Velké Meziříčí, 90 ks Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště, 50 ks Diecézní charita Žďár nad 

Sázavou. Šijí se další roušky, které pak budeme darovat dalším potřebným organizacím. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) Odpadové hospodářství  

 

V posledním čísle zpravodaje jsme slibovali, že zveřejníme celkové náklady a příjmy za odpadové 

hospodářství za rok 2019. 

 

Náklady v roce 2019:  

 

- pevný domovní odpad (popelnice)   244 911,28 Kč 

- separovaný odpad (plast, papír, sklo)    92 253,28 Kč 

- bioodpad        15 208,70 Kč 

- nebezpečný odpad       11 678,00 Kč 

- pronájem kontejneru       11 044,00 Kč 

- evidence odpadů         4 477,00 Kč 

- CELKEM      379 572,13 Kč 

 

Příjmy v roce 2019: 

 

- místní poplatek za systém shromažďování a třídění 186 834,00 Kč 

- odměny EKO-KOM za třídění odpadu    49 171,50 Kč 

- CELKEM      236 005,50 Kč 

mailto:obec.ruda@tiscali.cz
https://koronavirus.mzcr.cz/
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Rozdíl je tedy 143 566,63 Kč. Tento rozdíl tedy zaplatila z rozpočtu Obec Ruda. Zde názorně vidíte, že letošní 

zvýšení poplatku na 550,- Kč nepokryje tento rozdíl. Při počtu 385 obyvatel se navýšením poplatku o 70,- Kč na 

občana vybere pouze o 26 950,- Kč více a navýšením o 200,- Kč u rekreačních nemovitostí se vybere o 10 200,- 

Kč více. 

V letošním roce Technické služby Velké Meziříčí zvýšily ceny o zhruba 4 až 5 %. O takovou částku musíme 

tedy počítat s navýšením výdajů za odpadové hospodářství v roce 2020. 

 

2) Dotace na rekonstrukci střechy na Základní škole Ruda  

 

V loňském roce jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukce střech nad ZŠ a výdejnou. Úspěšní jsme 

nebyli a skončili jsme mezi náhradníky. Na některé z nich se dostalo v letošním roce, kdy se Ministerstvo pro 

místní rozvoj rozhodlo nevypisovat novou výzvu, ale rozdělit peníze mezi náhradníky z roku 2019. A mezi 

šťastnými jsme i my jako Obec Ruda. Na zrekonstruovanou střechu, která se provedla vloni, jsme rekonstruovali 

střechu na Základní škole Ruda a na tuto rekonstrukci jsme letos dostali registraci akce z Ministerstva pro místní 

rozvoj pro rok 2020 s dotací ve výši 1.160.577,00 Kč. Teď je naším úkolem to papírově vše doložit, abychom 

dotaci obdrželi co nejdříve. Dotace bude poměrnou částkou krácená, protože v původní žádosti v zimě 2019 se 

nepočítalo s vestavbou MŠ, ale jen s výměnou střešní krytiny a položením folie nad výdejnou. 

Tak musíme doufat, že stejné štěstí se nás bude držet dále a získáme dotaci i na vestavbu mateřské školy.  

 

3) Stavební úpravy objektu čp. 58 v obci Ruda  

 

Jak jste si asi již většina všimla, tak od 16. března se začala největší stavební akce za minimálně posledních 

20 let, a to stavební úpravy na ZŠ Ruda. A co se vše bude dělat? Na hlavní budově se vymění okna za nová 

plastová, zateplí se stěny polystyrenem, nad výdejnou se sundá střecha a nadstaví se zde mateřská škola. A celá 

škola dostane novou fasádu, čímž se změní vzhled školy a bude mít nový hezký "kabátek". Do spodní a horní 

třídy pak bude instalována vzduchotechnika. A protože nejsou zachovány plány školy a na dvou místech výdejny 

praská zeď, tak budou provedeny sondy ke zjištění, jak hluboké jsou základy a v případě zjištění mělkých základů 

tak budou základy podbetonovány.  

Důvodem celé této akce je celková oprava budovy, rozšíření o mateřskou školku a úspora energií, kdy v 

současnosti je budova školy označena energetickým posudkem jako velmi nehospodárná.  

Pro zajímavost uvádíme, kdy se poslední opravy na ZŠ dělaly (čerpáno z almanachu Rudy):  

1795 – postavena základní škola 

1891 – přistaveno 1. patro ZŠ 

1939 – postaven školní byt – současná výdejna jídla 

1972 – současná fasáda ZŠ  - březolit 

1977/78 – nová elektroinstalace v ZŠ 

1979 – od tohoto roku dojíždí do ZŠ i žáci z Jabloňova (v Jabloňově byla zavřena škola) 

1993 – nový komín + nová střecha kolem komína 

1993 – plastová okna na hlavní budově ZŠ Ruda 

1996 – současné vchodové plastové dveře 

1999 – nad WC chlapci výměna plechové střechy za střešní krytinu 

2011 – přestavba školního bytu na výdejnu jídla 

 

Kvůli stavbě je uzávěra části komunikace vedle školy.  

 

4) Přesun autobusových zastávek u školy  

 

V současnosti se díky stavebním opravám na ZŠ přesunuly autobusové zastávky k silnici II/602. Zatím 

tyto zastávky jsou vedeny jako dočasné, ale jak jsem také dříve již psal, tak v měsících červen až srpen budou 

zastávky - autobusové zálivy a přístupové chodníky postaveny před základní školou před tarasem plotu a pak v 

zálivu u kontejnerů na tříděný odpad. V rámci této akce se podle projektu zrealizuje i místo pro přecházení před 

ZŠ. Celou touto realizací se zvýší komfort občanům. 
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5) Zlepšení nakládání s odpady  

 

Další realizovanou akcí, na kterou máme získanou dotaci, je zlepšení nakládání s odpady. Obsahem tohoto 

projektu je nákup velkoobjemových kontejnerů na směsný komunální odpad a na bioodpad, kdy si již kontejnery 

nebudeme muset půjčovat od Technických služeb a platit za jejich pronájem. Dále rozšíření sběrných hnízd v 

Rudě naproti ZŠ a ve Lhotce, vybudování ohrazení kolem sběrných hnízd v Rudě a pak výměna nádob na sběr 

bílého a barevného skla za výklopné kontejnery, kam už bez problému budete moci pak vhodit tabulové sklo. 

Věříme, že tím skončí problémy s nepořádkem kolem sběrných nádob - zvonů, kdy obyvatelé odkládali sklo 

volně vedle zvonů a sklo se tam často rozbilo. 

 

6) Úpravy v kulturním domě  

 

Kdo byl v kulturním domě, tak si již všiml, že v zimě došlo na velkém sále k renovaci parket, které se 

obrousily a nalakovaly a tím se sál výrazně prosvětlil. Na sále pak bylo postaveno nové podium s úložnými 

prostory. 

 

7) Palivové dřevo na prodej  

 

Kůrovcová kalamita pokračuje dále  a tak nám kůrovec zničil i obecní les u „Obrázku“. Na jaře dojde k 

vykácení všech napadených stromů.  

Obec Ruda tedy opět nabízí občanům palivové dřevo na prodej za 400,- Kč za 1 prostorový metr. Cena je 

včetně dopravy. Na jeden dům lze zatím maximálně objednat 10 prostorových metrů. Zájemci se mohou hlásit u 

starosty a nebo prostřednictvím SMS nebo zasláním emailu na obec.ruda@tiscali.cz - napište jméno a příjmení, 

adresu a objednávané množství. Objednávejte co nejdřív. 

 

8) Prodej starých plastových oken ze ZŠ  

 

Na budově základní školy Ruda se budou měnit okna. Stará okna nabízí Obec Ruda k prodeji v ceně 100,- 

Kč za kus. Zájemci se mohou hlásit u starosty nebo požadavek napsat na obecní email. 

 

9) Od března autobusem a vlakem s novou jízdenkou  

 

Novinkou ve veřejné vlakové i autobusové dopravě na Vysočině bude od 1. března 2020 jednotná 

přestupní jízdenka VDV (Veřejné dopravy Vysočiny). První odlišností od původních jízdenek bude její nová 

podoba, která v textové části pamatuje i na údaj o časové platnosti jízdenky. Jedna integrovaná papírová jízdenka 

umožní cestujícímu absolvovat cestu mezi obcemi za stejnou cenu bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek si 

k tomu vybral a kolikrát potřeboval přestoupit.  

V případě pořízení jednotné jízdenky se začátkem jízdy v autobuse pro cestujícího nic nemění, 

automaticky ji může použít pro přestup na jakýkoli další dopravní prostředek. V případě první cesty vlakem s 

plánem přestoupit dále na autobus je nutné, aby cestující při nákupu jízdenky u ČD požadoval jízdenku VDV. 

Výjimkou jsou přejezdy do jiného kraje nebo do sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK, 

IREDO, IDS JK, SID a PID), kdy si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku nikoli v tarifu VDV, 

ale v tarifu dopravce. Cestující o jízdenku v tarifu dopravce při přejezdech mezi kraji nemusí žádat, bude mu 

automaticky vydána.  

Co je integrovaná papírová 24hodinová síťová jízdenka? Jde o novinku, která cestujícímu umožní cestovat 

po našem regionu všemi integrovanými autobusy a vlaky po dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jízdenky. 

Tuto jízdenku může cestující využít už od 1. 3. 2020. Bude ve dvou verzích, a to základní jednotlivá a rodinná. 

Další plánované předplatné jízdné bude 7denní, 30denní, 90denní nebo roční síťové, cestujícím bude k dispozici 

v následujících fázích zavádění nového dopravního systému v Kraji Vysočina, stejně jako platba kartou nebo 

využívání eshopu. Od 1. března 2020 také dojde k úpravám ceny jízdného v celém kraji. Nový systém vyžaduje 

zavést jednotný ceník. V důsledku toho dojde ke sjednocení ceníků všech dopravců do jednoho. Jde o první 

změnu ceníku od roku 2007. Dosavadní slevy pro studenty a seniory zůstávají v rámci linek Veřejné dopravy 

Vysočiny ZACHOVÁNY a respektovány. Důležitou informací pro spoluobčany využívající regionální 

autobusovou a vlakovou dopravu je i fakt, že k 1. 3. 2020 dojde u autobusové dopravy k dílčím stabilizačním 

úpravám navazujících jízdních řádů. Příjemná bude úprava výše jízdného v rámci některých vybraných přestupů. 

mailto:obec.ruda@tiscali.cz
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Ke stejným stabilizačním změnám dojde i na dráze, a to k 16. 3. 2020. Tento další krok ukazuje, že VDV je živý 

a stále rozvíjející se systém, který se maximálně snažíme přizpůsobit přepravním potřebám většiny cestujících. 

Děkuji Vám za trpělivost. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Více informací na 

www.verejnadopravavysociny.cz Poznámka: Informace o novinkách ve veřejné autobusové i vlakové dopravě se 

týkají pouze spojů objednávaných Krajem Vysočina v rámci systému Veřejné dopravy Vysočiny. U spojů, které 

jsou doobjednávány obcemi, není možné využívat integrační výhody. 

 

10) Na Vysočině se do odvolání zakazuje pálení klestí a vypalování trávy 

 

Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal ředitel Hasičského 

záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých 

omezujících opatření na území celého Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita 

obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 

aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici 

možností. 

Hasiči v Kraji Vysočina jen o začátku měsíce dubna vyjeli k více než 120 požárům trav a lesních porostů. 

Jen během pondělí 6. dubna bylo do 14. hodiny nahlášeno více než 80 takových případů. Ve většině případů 

vyjížděli hasiči k požárům, které vznikly od nedostatečně uhašených ohnišť. 

 

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje 6. dubnem až do odvolání zakázáno: 

• rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,  

• kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných, 

• používání pyrotechnických výrobků,  

• používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),  

• spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,  

• jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na 

jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na 

jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální 

rekreaci).  

 

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:  

• lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,  

• suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,  

• plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,  

• sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.  

  

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti za respektování 

opatření. 

 

11) OČKOVÁNÍ PSŮ 
 

Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 18.4.2020 v 10:30 hodin v Rudě na návsi. Mimo 

obvyklých požadavků, že pes musí být na vodítku a musí mít náhubek a musíte mít s sebou očkovací průkaz, tak 

Vás prosíme, abyste dodržovali bezpečný odstup od ostatních a samozřejmě, že když bude ještě povinné nosit 

roušky, tak to splňte bez výjimky. Neohrozíte tím své okolí. 

Budete mít možnost si i psa očipovat – to je pro ty, kteří ještě tuto zákonnou povinnost nestihli. A dále, 

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

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

objednanou vakcínu použije. 

 

http://www.verejnadopravavysociny.cz/
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA 

 

Od 11. 3. 2020, v době našich jarních prázdnin, byly v souvislosti s 

nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem uzavřeny všechny školy v celé 

České republice.  

Myslím, že nás to všechny hodně zaskočilo a překvapilo. Postupem 

času zjišťujeme, že opatření bylo zcela na místě a snažíme se situaci 

zvládnout co nejlépe. Okamžitě jsme reagovaly. Žáci od nás dostávají 

každou sobotu do schránky úkoly na celý týden. Dva dny v týdnu se 

setkáváme prostřednictvím video hovorů, kde se věnujeme dotazům 

k úkolům a nové látce v českém jazyce, v matematice a anglickém jazyce. Je pro nás velmi důležité se takto na 

dálku vidět.  

Ráda bych proto poděkovala všem rodičům za jejich aktivitu, možnost být s dětmi v kontaktu a také za 

zpětnou vazbu při domácí přípravě dětí. Moc si toho vážíme. Chtěla bych také pochválit naše žáky. Jsou vždy 

všichni připraveni a připojeni do on-line výuky.  A co je důležité? Usmívají se a přes obrazovku vypadají 

spokojeně, i když nám všem hodně chybí setkávání ve škole, hraní her a někomu i učení.  

Česká školní inspekce nezahálí ani v tomto čase a provedla kontrolu telefonicky řízeným rozhovorem.  

Naše práce se jí líbila a neshledala žádné nedostatky.  

Bohužel se vládní nařízení dotkne i zápisu žáků do 1. tříd. V tomto školním roce proběhnou zápisy bez 

přítomnosti budoucích prvňáčků. Rodiče si tak musí, na našich stránkách školy, stáhnout dotazník a přihlášku, 

vyplnit je a do 14. 4. 2020 vhodit do schránky školy. Ale nebojte se, jakmile se situace změní, pozveme děti i 

rodiče do školy a vše si vynahradíme.  

Určitě jste si všimli, že nezahálíme, a v tomto čase začaly opravy na budově školy. Dne 16. 3. 2020 jsme 

předali školu stavební firmě, která bude celou stavbu provádět. Jedná se o výměnu oken, zateplení budovy. Škola 

dostane také novou fasádu. Podali jsme žádosti o dotaci na stavbu mateřské školy a rekonstrukci školy. Věříme, 

že uspějeme a stavba bude pokračovat.  

Na závěr bych vám všem chtěla popřát klidné Velikonoce strávené s vaší rodinou.  

 

Za ZŠ Ruda Mgr. Jana Součková, ředitelka 

 

Co se u nás bude konat 
 

Bohužel musíme oznámit, že z důvodu nouzového stavu se zatím musí zrušit veškeré plánované 

akce, které pravidelně pořádáme.  

 

Hrkání - zakázáno je chodit po vsi, ale je tu výzva, jak se hrkání můžete zúčastnit mladí i starší. Tímto způsobem 

proběhne hrkání ve více obcích. Viz plakát na 1. straně. 

 

Akce Čistá Vysočina – zrušeno Krajem Vysočina 

 

Sběr obnošeného šatstva - zrušeno, domluvíme náhradní termín na podzim 2020 

 

Pálení čarodějnic – zrušeno 

 

Zájezd ke Dni dětí - zrušeno, naplánujeme náhradní termín na podzim 2020 

 

Zlaté kolo Vysočiny – zrušeno 
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Co se u nás dělo 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

Letošní ročník karnevalu se nesl ve farmářském duchu. Do kulturního domu se přišlo pobavit, zasoutěžit 

a zatančit si na čtyřicet různorodých dětských masek. Opět na ně čekala bohatá tombola, včetně krásných dortů, 

i bohatý program a proto věříme, že všichni odcházeli spokojeni. Program dětem zpestřilo vystoupení žaček 

místní ZŠ Ruda, za to jim patří velké díky. 

Děkujeme touto cestou také všem sponzorům, kteří podpořili náš karneval a přispěli do tomboly. 

Fotografie z dětského karnevalu najdete na: 

https://www.obecruda.cz/fotogalerie/ostatky-masopustni-pruvod-8-2-2020 

 

 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, OSTATKOVÁ MERENDA 
 

Ostatkové veselí proběhlo druhou únorovou sobotu. Po roce nám opět zahrála do kroku a tance skupina 

Lhotár. Počasí maskám a hasičům přálo, do průvodu se nakonec zapojilo 25 masek. Hasiči letos hlídali svižné 

tempo a tak oproti některým rokům se průvod skončil za světla. 

Fotografie si můžete prohlédnout na poslední straně v koláži od Petry Malinské nebo najdete na: 

https://www.obecruda.cz/fotogalerie/ostatky-masopustni-pruvod-8-2-2020 

 

Čtrnáct dní po masopustu jsme se sešli na ostatkovém plesu neboli merendě ve zrenovovaném sálu. Škoda, 

že byly na vrcholu chřipková onemocnění, která výrazně ovlivnila účast na plese. Ten, kdo přišel, nelitoval. 

Výborná hudba, výborná večeře, opět po roce nápaditý fotokoutek a hlavně velice bohatá tombola musela 

uspokojit i ty náročnější. A aniž bychom to tušili, tak to byla předposlední větší akce, kde jsme se mohli sejít ve 

větším počtu.  

Fotografie z ostatkové merendy najdete na: 

https://www.obecruda.cz/fotogalerie/ostatkova-merenda-22-2-2020 

 

Beseda „PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO A NOVINKY V AUTOŠKOLE“ 

 

Pro občany  jsme připravili školení a besedu o novinkách provozu 

vozidel na komunikacích a hlavně besedu a školení „První pomoc pro 

každého“. A k našemu milému překvapení se malý sál plně zaplnil a zúčastnění 

s povděkem ocenili tuto akci, kterou budeme opakovat, protože opakování je 

matka moudrosti a člověk si osvěžil svoje znalosti, jak se zachovat v krizových 

případech, kdy je potřeba zachovat chladnou hlavu a včas poskytnout první 

pomoc potřebným. Během besedy došlo i na praktické ukázky a možnost si 

vyzkoušet například umělou masáž srdce na figuríně. 

Děkujeme touto cestou lektorům a přednášejícím v jedné osobě – paní Marii Karmazínové, záchranářce 

ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, a panu Jiřímu Liškovi z Autoškoly Liška Velká Bíteš. 

 

https://www.obecruda.cz/fotogalerie/ostatky-masopustni-pruvod-8-2-2020
https://www.obecruda.cz/fotogalerie/ostatky-masopustni-pruvod-8-2-2020
https://www.obecruda.cz/fotogalerie/ostatkova-merenda-22-2-2020
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OKÉNKO VETERINÁŘE – ZÁBAVA SE PSEM 
 

Každý majitel musí svého pejska minimálně jednou za den nakrmit. Co takhle vyzkoušet hru – Najdeš si 

svoji misku s večeří? Málokterý pes se při chystání krmení netěší. Zkuste nachystat misku granulí nebo jiných 

dobrot v přítomnosti psa, aby se těšil ještě víc a pak svého kamaráda uvažte nebo zavřete za dveře. Misku s 

krmivem odneste „do úkrytu“ (za strom na zahradě, na opačnou stranu domu, prostě tam, aby mu pak chvíli trvalo 

ji najít…), fantazii se meze nekladou, důležité je, aby se pes k misce v pohodě dostal. Cestou k úkrytu dáváme 

do našich stop pamlsky, zvláště pokud ostře měníme směr chůze, aby pak zvíře lépe rozpoznalo kudy vede cesta 

k misce. Psa vypustíme s povelem „hledej večeři!“ Pes by měl zapojit svůj čenich a sbírat cestičku z pamlsků až 

dojde k vytoužené misce s krmivem. Zpočátku je někdy vhodné mít psa na delším vodíku, jít několik metrů za 

ním a usměrňovat ho v hledání cesty. Cílem je psa psychicky zaměstnat a posílit dominanci Vás majitelů jako 

vůdců smečky. 

Dalším tipem na netradiční nakrmení psa je umístit denní krmnou dávku granulí do pet lahve, proděravět 

láhev několika dírkami o něco většími než je velikost granule a Váš pejsek má o zábavu postaráno. Granule 

postupně vypadávají a pes je zaměstnaný na několik hodin…. 

Věřím, že si se svými čtyřnohými kamarády užijete spoustu zábavy a zapomenete na starosti všedních 

dnů…… 

 

Krásné jaro přeje 

 

        MVDr. Šárka Dresslerová 

        tel.: 728531052 

 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 16.1.2020 v 19.00 hodin v Kulturním domě 

v Rudě 

 

• schválilo: 

• zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu Petra Cahy a Annu Bahenskou, 

• doplnění programu zasedání o: 

6. Navýšení ceny dárkového balíčku pro jubilanty. 

• program zasedání jako celek, 

• návrh Smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330039679/002 – „VN193 o.Lhotka stav. úpr. VN-D1“ mezi Obcí 

Ruda a E.ON Distribuce, a.s., 

• firmu Elkoplast CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín jako vítěze výběrového řízení a dodavatele zakázky 

Zlepšení nakládání s odpady v obci Ruda – nákup kontejnerů (Zlepšení nakládání s odpady v obci Ruda/CZ. 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009789). Cena zakázky je 387.200,- Kč včetně DPH. 

• rozpočtové opatření č. 1/2020, 

• navýšení ceny dárkového balíčku pro jubilanty z dosavadní částky 500,- Kč na částku 1000,- Kč. Dále jubilanti 

obdrží jako obvykle kytici. 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 6.2.2020 v 19.00 hodin v Kulturním domě 

v Rudě 

 

• schválilo: 

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

• doplnění programu zasedání o: 

• 6. Nemovitost Ruda čp. 71  v majetku Obce Ruda – „Požárovo“ – řešení situace. 

• program zasedání jako celek, 

• kompletní zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Ruda – autobusové zastávky u 

školy“ – Výzva k podání nabídek – Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo, Soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů., 
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• vítězným účastníkem výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 58 v obci 

Ruda“ se stala firma RÖSSLER-STAVITELSTVÍ s.r.o., Horní Libochová 74, 594 41 Křižanov, IČ: 29374324.. 

• veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 58 v obci Ruda“ za Obec Ruda bude dozorovat mimo 

technického dozoru stavebníka (investora) a autorského dozoru zastupitelé Ing. Karel Dvořák a Zdeněk Pelánek, 

• nákup věcných darů do celkové výše 5.000,- Kč do soutěže o hodnotné ceny na merendu, pořádanou 22.2.2020 

SDH Ruda, 

• demolici celého domu Ruda čp. 71 včetně přístavku před domem. 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 5.3.2020 v 19.00 hodin v Kulturním domě 

v Rudě 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

• schválilo: 

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

• doplnění programu zasedání o: 

9. Žádost ze ZŠ Ruda o souhlas s přijetím daru. 

10. Výběrového řízení na veřejnou zakázku „OBEC RUDA - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U SILNICE II/602 – 

U ŠKOLY“. 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2020. 

• program zasedání jako celek, 

• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní a mateřské školy s Obcí Jabloňov s účinností 

od 1.9.2021, 

• Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s Obcí Jabloňov s účinností dnem 

podpisu smlouvy, 

• na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu č.p. 58 v obci Ruda“: 

– technický dozor stavebníka pana Vladimíra Doležala, Pohořílky 1, 594 01 Velké Meziříčí, 

- koordinátora BOZP Ing. Česlava Veselého, Lesní 273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou,  

- autorský dozor: 

o Ing. Bohumil Beroun, projektová a zprostř. činnost, Slunná 1137, 674 01 Třebíč 

o IMC projekce s.r.o., Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí 

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Kanalizace a ČOV Ruda“ mezi Krajem Vysočina a 

Obcí Ruda, 

• žádost Základní školy Ruda, p.o. o souhlas s přijetím finančního daru od Obce Jabloňov, 

• komise jako vítěze výběrového řízení veřejné zakázky „OBEC RUDA - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U SILNICE 

II/602 – U ŠKOLY“ firmu COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. 

 

• souhlasí: 

• s investičním záměrem předloženém do žádosti o spolufinancování do Programu 29822 Akce financované 

z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR na akci Stavební úpravy objektu ZŠ v Rudě, 

• s investičním záměrem předloženém do žádosti o spolufinancování do Programu 29822 Akce financované 

z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR na akci Vestavba mateřské školy. 

  

• bere na vědomí: 

• zápisy kontrolního výboru č. 4/2019, 

• zápisy finančního výboru č. 4/2019, 

 

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

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

Obecním úřadě v Rudě.  

 

Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková. 

 

Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontakt adresa: 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/
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