Obecní zpravodaj
Obec Ruda

duben 2021

Vážení spoluobčané,
rádi bychom pojali toto číslo veseleji s vyhlídkou naděje zlepšení situace v našich životech. Obvykle se
zde těšíme z končící zimy a očekáváme první hřejivé jarní dny, kvetoucí přírodu, probouzející se život.
Nejradši bych se vyhnul v úvodu nejdiskutovanějšímu tématu posledního roku. Ale protože jsme stále
svědky dalších vládních opatření, která střídavě zpřísňují, omezují či částečně rozvolňují nařízení již celý jeden
rok, rád bych touto cestou vás všechny chtěl požádat, abyste byli ohleduplní a domýšleli důsledky svého chování
vůči vládním opatřením.
Už je to rok, co žijeme své životy, které se musí přizpůsobovat různým omezením. Ano, je to ubíjející,
rád bych jako vy všichni, aby se vše vrátilo do starých kolejí a žili jsme znovu ten bezstarostný život, kdy se
budeme moci zase bavit, shromažďovat, cestovat, sportovat bez jakéhokoliv omezení. Ale abychom toho dosáhli,
je nutné, abychom se všichni bez výjimek chovali zodpovědně. Bez takového přístupu nás všech nebudou moci
být omezující nařízení zrušena, protože bude nastávat pořád stejná situace jako poslední rok, kdy se ve vlnách
pandemie zhoršuje a vrací.
Žádám vás a prosím, abyste používali zdravý rozum a dodržovali veškerá opatření i u nás v obci, protože
jedině disciplínou dokážeme situaci zlepšit a pandemii potlačit a aspoň částečně vrátit naše životy do původních
kolejí.
Věřím, že současná situace se začne zlepšovat i díky konečně se rozjíždějícímu očkování ve větším počtu.
Vezměte prosím na zřetel, že ta nemoc je mezi námi a stála už dost životů. Pochybovačům doporučuji,
zeptejte se konkrétních zdravotníků, kteří se starají o nemocné covidem v nemocnicích, jaká je skutečná situace
v nemocnicích. Jak moc pandemie ohrozila normální chod nemocnic a zda umírají opravdu jen staří, nemocní či
už i mladší ročníky bez příznaků.
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Porušovatelům opatření bych řekl – přihlaste se jako dobrovolníci do nemocnic a snad vám to otevře oči
a změní se váš náhled na situaci. Uvědomte si, že vaše nezodpovědné chování může stát život i vašeho blízkého.
Ztráta života nejde vrátit zpět. Nehazardujte tedy se svými životy, ani se životy svých blízkých.
Závěrem vám přeji do prvních jarních dnů nejen slunce na nebi, ale i v srdci a hlavně naději na světlé
zítřky. Přeji vám zajímavé počtení v našem zpravodaji, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací a novinek.
Karel Dvořák, starosta obce
Velikonoční svátky
Blíží se Velikonoce a k nim patří hlavně barevná vajíčka a
kraslice, které jsou výzdobou skoro na celém světě. Na internetu jsme
našli fotografie velikonočních stromů a tak nás napadlo to vyzkoušet i u
nás. Velikonoční stromy jsou stromy ozdobené velkým množstvím
barevných velikonočních vajíček zavěšených na šňůrkách. Tyto stromy
se nám líbily a rozhodli jsme se, že to vyzkoušíme i u nás v Rudě.
Zvláštní tradice zdobení velikonočního stromu byla založena ve
východoněmeckém městě Saalfeld. Zde se každoročně na Velikonoce
objevují vejce na jednom ze stromů. Místní občan města pan Volker
Kraft, totiž už od roku 1965, pravidelně zdobí strom namalovanými a
jinak ozdobenými vejci. K ozdobení si vybral jabloň před svým domem. Na velikonočním stromě v Saalfeldu
viselo dokonce i přes 9800 vajec a jejich instalace na košaté větve trvala více než dva týdny. Německý
velikonoční strom byl inspirací pro další následovníky.
Velikonoční strom v Rudě je tedy snaha o založení nové tradice.
Pojďte tedy společně s námi vytvořit v Rudě novou tradici. Jako
velikonoční strom letos vybíráme sakuru uprostřed parčíku na návsi,
kterou jsme zatím ozdobili několika barevnými vejci. Chcete-li vidět na
velikonočním stromě i svoje vajíčka, tak se nebojte, a své výtvory –
vajíčka pověste sami na strom. Budeme rádi, když se do akce zapojí co
nejvíce obyvatel. Zapojit se můžou nejen děti, ale i dospělí. Na strom
můžete donést klidně i více vajíček. Vajíčka mohou být jakákoliv papírová, plastová, vyfouklá (kromě vařených), nejlépe barevná. Vajíčka
musí mít šňůrku nebo provázek, abyste je mohli za co pověsit.
Všichni tak přispějeme k velikonoční atmosféře naší obce. Možnost zdobení velikonočního stromu je až
do Velikonočního pondělí 5. dubna.
Dále se snažíme nastolit veselejší náladu i další výzdobou v parčíku nebo na oknech kulturního domu.
Pro děti jsme vymysleli ještě další možnost pro zapojení se do velikonoční výzdoby obce. Připravili jsme
šablony velikonočních vejce, zajíce a kuřete, které si děti či jejich rodiče mohou vyzvednout v místním obchodu
a které mohou originálně dle vlastní fantazie barevně vymalovat a nazdobit. Tyto výtvory mohou děti dole i
podepsat a pak hotové odevzdat v obchodě nebo vhodit do poštovní schránky obecního úřadu před kulturním
domem. A my je pak vyvěsíme do vývěsky a do oken knihovny.
Svatý týden
Rozhodli jsme se zabrousit do tématu, jaké jsou vlastně ty naše velikonoční tradice a vybrali jsme pro vás
pár zajímavostí, abyste si mohli i letošní Velikonoce pěkně užít…
Květná neděle (28.3.2021)
Jde o poslední neděli čtyřicetidenního půstu. Připomíná příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.
Zvyky velí začít s úklidem. Zapovězeno bylo cokoli péct, protože by se tím přivolala neúroda.
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Modré pondělí (29.3.2021)
V tento den by se nemělo pracovat, to ovšem neplatí pro hospodyně, které by měly pokračovat v úklidu.
Modré je pravděpodobně z německého blau = modrý, ale také „neschopný práce“ (srov. Blau machen = ulít se;
blauen = arch. bulat)
Šedivé úterý (30.3.2021)
Mělo by se pokračovat v úklidu a vymetat pavučiny. Přívlastek je podle typického počasí v tento den
(někde se používá ovšem žluté úterý).
Sazometná nebo Škaredá středa (31.3.2021)
V tento den Jidáš zradil Ježíše. Lidé by se neměli mračit, protože by jim to mohlo vydržet celý rok.
Vymetaly se komíny po zimním vytápění, odtud označení sazometná. Podávalo se „škaredé jídlo“ – např.
bramborák natrhaný na kusy, aby nevypadal dobře, i když dobře chutnal.
Zelený čtvrtek (1.4.2021)
Poslední den, kdy se rozezní zvony, pak je nahradí zvuk hrkaček.
Zvony prý odlétají do Říma pro požehnání a vracejí se až v sobotu večer, aby stihly zvěstovat
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro křesťany je to den odpuštění.
Označení zřejmě prochází z něm. Gründonnerstag, přičemž se nejedná pravděpodobně o grün = zelený,
ale o stn. Greinen = plakat. Druhou možností je odvození od zelených rouch, která se nosí tradičně v tento den
při bohoslužbě.
Podává se „zelené jídlo“, nejčastěji špenát, zelí, ale můžete zkusit i hráškové karbanátky.
Hospodyňky pekly jidáše, ještě před východem slunce musely zamést dům a vynést smetí.
Pokud byste chtěli být celý rok při penězích, měli byste si počkat na poslední zvuk zvonů a přitom zacinkat
mincemi.
Velký pátek (2.4.2021)
Den ukřižování a smrti Ježíše Krista je dnem rozjímání a ticha. Nese se však i ve znamení tajemna – země
měla vydávat poklady, vodníci se proháněli na souši na koních a čarodějnice vás mohly uhranout.
Bylo zvykem vstát brzo a omýt se v potoce, aby se vás drželo zdraví. Nebylo dobré nic půjčovat. Bylo
zakázáno hýbat se zemí a pracovat na poli nebo v sadech. Také se nesmělo prát, protože by se prádlo
nenamáčelo do vody, ale do krve Krista.
Bílá sobota (3.4.2021)
Znamená konec půstu. Název je odvozen buď od bílení, které se v tento den tradičně v domech provádělo
(asi aby měly hospodyňky po týdenním „šůrování“ opět co poklízet), nebo od roucha nově pokřtěných.
Hospodyně pekly a vařily. Na pole se nosily křížky z ohořelých dřívek, aby přivolaly úrodu. Dívky a ženy
zdobily vajíčka, muži pletli pomlázky z čerstvého proutí.
Během noci křesťané bdí a modlí se, proto se této noci také říká „velká noc“, od níž je odvozen název
těchto svátků = Velikonoce.
Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční (4.4.2021)
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Dříve to byla příležitost vzít si v tento den nové
oblečení. Beránek, mazance apod. se nechávaly světit.
Velikonoční pondělí (5.4.2021)
V našich zemích je zhruba od 14. století ve znamení pomlázky. Jejím cílem mý být omlazení, krása a
zdraví dívek a žen. V některých oblastech chlapci polévali dívky vodou, jinde to bylo naopak. Regionálně je
v Česku také tradiční, že na pomlázku musí chlapci a muži dorazit před polednem, dostaví-li se až po poledni,
děvčata a ženy je polijí vodou.
Mezi zvyky Velikonočního pondělí bylo i objímání stromů, což mělo člověku dodat sílu. Součástí tradic
byl i bohatý oběd.
Tak doufáme, že si letošní Velikonoce najdete čas i na dodržení nějaké té tradice…
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ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY – POZVÁNKA

ZÁPIS DĚTÍ DO NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V RUDĚ - POZVÁNKA
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INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 – INFORMACE OD HEJTAMNA KRAJE
Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti COVID-19. Očkování se z nemocnic přesunulo i do
velkých očkovacích center v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou, Nemocnice Havlíčkův Brod dle
svých možností posiluje kapacitu očkování v pavilonu onkologie, do očkování se zapojily i polikliniky v Telči a
Třešti. V první polovině března byly očkovacími vakcínami zavezeny první připravené ordinace praktických
lékařů v regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás důležití partneři, kteří by do budoucna měli zásadním způsobem
rozšířit síť očkování a přispět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj Vysočina připravil přehlednou mapu
ordinací, které se k očkování přihlásily, vyznačena jsou v ní i pracoviště, která už vakcínu očkují. Mapa je
k dispozici na www.ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji Vysočina doočkováni dosud zaregistrovaní občané starší 80 let. Patříte-li
do této skupiny a máte o vakcínu zájem, stále je možné se pro očkování v očkovacím centrum registrovat na
webové adrese registrace.mzcr.cz, případně volat informační linku 1221 nebo informační linku Kraje Vysočina
564 602 602. Operátoři Vám pomohou také v případě, že jste už obdrželi na svůj mobilní telefon druhou tzv.
zvací SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve ho uplatníte, tím dříve budete naočkováni. V systému nyní zůstávají
desítky až stovky lidí, kteří na výzvu objednání termínu nereagují, bohužel tím blokují ostatní čekající ve frontě
na termíny. Pokud půjde vše podle nastaveného harmonogramu, bude koncem března proočkována většina
registrovaných osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky IZS, sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evropskou unií schválené druhy vakcín –
Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.
Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očkovacím centru, byla vám do mobilního
telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím důležitých informací – den a čas očkování, místo očkování. Pokud
potřebujete tuto informaci ověřit, volejte informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Linka funguje denně od
8 do 20 hodin, pokud se nedovoláte, hovor později opakujte. Do očkovacího centra není nutné chodit
s doprovodem, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav. S sebou si vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny
a občanský průkaz. Dostavte se ideálně 10 minut před očkováním, ne dříve, pokud jste přijeli vozem dříve, prosím
vyčkejte na svůj termín ideálně ve voze, na recepcích center nebo před vchodem bychom rádi předešli tvoření
zástupů. Před odjezdem do centra prosím vyplňte a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte čas sobě i
zdravotníkům. DOTAZNÍK je viditelně umístěn na ockovanivysocina.cz nebo na stránkách krajských nemocnic,
bude k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování, není možné jej rezervovat pro konkrétní vozidla. Pokud místo
k parkování není přímo u centra, využijte prosím vedlejší parkovací plochy, s navigací pomůže městská nebo
státní policie, případně parkovací služba. V recepcích center jsou k dispozici pojízdná křesla pro méně pohyblivé
klienty, lze si je vyžádat. V případě, že do centra doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte se hned
s prosbou o pomoc s registrací a usazením klienta na administrativní pracovníky u vchodu nebo na recepci centra.
Jsou připraveni řešit i nestandardní nebo mimořádné situace.
Celý proces očkování zabere cca 40 minut – od administrace a ověření totožnosti klienta, přes krátký
informační pohovor s lékařem, aplikaci vakcíny až po odpočinek pod dozorem zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce posvačit před samotnou návštěvou.
Ideální je přijít ve vhodném oblečení, které umožní rychlé obnažení horní části ruky (tričko, tílko, svršek
s volnějšími rukávy).
Další plánovaná očkovací centra na Vysočině
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které informovalo, že už v měsících duben a květen mají
být do České republiky doručeny miliony očkovacích dávek, připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy a
jejich partnery další očkovací centra ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách. Populačně silnější ročníky
tak budou mít dostupnější přístup k očkování ve svých spádových oblastech. O zřízení menších očkovacích center
mají zájem i další města, kraj připravuje informační „OBÁLKU“, která by v budoucnu mohla být návodem, jak
při zřízení centra postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný přístup ke svému zdraví i ke zdraví Vašich blízkých. Věřím, že očkování je
naší nadějí vrátit se co nejdříve k běžnému životu, k životu bez obav a nepříjemných omezení.
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Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající se očkování jsou pravidelně zveřejňovány na webové
stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
1) Odpadové hospodářství
Opět po roce zveřejňujeme celkové náklady a příjmy za odpadové hospodářství, tentokráte za rok 2020.
Náklady v roce 2020:
-

pevný domovní odpad (popelnice)
separovaný odpad (plast, papír, sklo)
bioodpad
nebezpečný odpad
pronájem kontejneru
evidence odpadů
CELKEM

221 402,106 171,17 783,9 168,3 660,4 840,363 024,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy v roce 2020:
-

místní poplatek za systém shromažďování a třídění 220 143,Kč
odměny EKO-KOM za třídění odpadu
79 093,50 Kč
CELKEM
299 236,50 Kč

Rok
Počet obyvatel k 1.1.
daného roku
(www.czso.cz)
Druh odpadu
směsný komunální odpad
plasty
papír a lepenka
sklo
biologický rozložitelný
odpad
jiný biologicky
nerozložitelný odpad
jedlý tuk a olej
objemný odpad
kovové obaly
hliník

2015

2016

2017

2018

2019

2020

371
množství
v tunách
70,21
5,98
6,63
4,72
neevidoval
se

369

375

373

386

398

71,11
6,74
8,38
5,18

73,75
7,23
8,37
6,38

77,38
7,95
7,95
5,03

74,78
7,85
12,77
8,96

69,89
8,83
9,45
7,78

61,60

30,46

30,76

35,48

62,12

10,24

7,74

0,03

0,08

1,28

7,68

0,06

0,45
neevidoval
se

11,30
8,60
11,16
13,50
neevidoval neevidoval neevidoval neevidoval
se
se
se
se
neevidoval
neevidoval
se
1,90
0,68
se
neevidoval neevidoval neevidoval neevidoval
se
se
se
se
neevidoval neevidoval neevidoval neevidoval
se
se
se
se

0,04

Rozdíl je tedy 68 787,50 Kč. Tento rozdíl zaplatila z rozpočtu Obec Ruda a nerozpočítala ho do místního
poplatku na odpad a nezvyšovala poplatek.
V prosinci 2020 se ale schválil nový zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021, který bude mít za následek
vyšší náklady pro obec už jen například zvýšením poplatku za uložení jedné tuny odpadu. Za část odpadu zůstane
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poplatek nynějších 500 korun za tunu. Letos to bude 200 kilogramů na obyvatele, váha však postupně klesne na
120 kilogramů pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek v letošním roce činit 800 korun za tunu
odpadu, každoročně poroste, až na 1850 korun za tunu v roce 2029. Toto zvyšování poplatku má být motivací
pro obce a občany, aby více třídili. Ty obce a jejich obyvatelé, které budou třídit méně a vyprodukují více jak
200 kg odpadu, který půjde na skládku, tak budou platit více.
Ruda zatím těsně splňuje průměrné množství odpadu pod 200 kg na obyvatele. Ale jak zde píšeme, každý rok
se váha na 1 obyvatele bude snižovat a my jako obec budeme muset platit výrazně vyšší částky za uložení na
skládku. Proto se zde musí zvýšit motivace na třídění k zabránění výraznějšímu zvyšování místního poplatku.
Pro porovnání, jak si na tom stojí naše obec, může sloužit soutěž „My třídíme nejlépe“, kde se sleduje, jaká
obec vytřídí kolik odpadu. V kategorii obcí 301 – 1 500 obyvatel jsme byli za rok 2018 na 64. místě, v 2019 jsme
skončili na 88. místě a za rok 2020 za 1. pololetí jsme byli průběžně až na 109. místě z 215 obcí v naší kategorii.
Co z toho vyplývá? Že naše obec ve srovnání s ostatními obcemi hůře třídí.
Pro další porovnání zde uvádíme tabulku s množstvím jednotlivých druhů odpadů v tunách za posledních 6
let, které jsme jako celá obec vyprodukovali:
Rok
Počet obyvatel k 1.1.
daného roku (www.czso.cz)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

371
množství
v tunách

369

375

373

386

398

70,21

71,11

73,75

77,38

74,78

69,89

5,98

6,74

7,23

7,95

7,85

8,83

6,63

8,38

8,37

7,95

12,77

9,45

4,72

5,18

6,38

5,03

8,96

7,78

neevidoval
se

61,60

30,46

30,76

35,48

62,12

11,30

8,60

11,16

13,50

10,24

7,74

jedlý tuk a olej

neevidoval neevidoval neevidoval neevidoval
se
se
se
se

0,03

0,08

objemný odpad

neevidoval
se

neevidoval
se

1,28

7,68

kovové obaly

neevidoval neevidoval neevidoval neevidoval
se
se
se
se

0,06

0,45

Druh odpadu
směsný komunální
odpad
plasty
papír a lepenka
sklo
biologický rozložitelný
odpad
jiný biologicky
nerozložitelný odpad

1,90

0,68

Musíme upozornit, že i když značná část obyvatelstva se snaží třídit, tak ke spokojenosti nám ještě hodně
schází. Dle platné obecně závazné vyhlášky má každý mít na směsný komunální odpad nádobu – popelnici o
objemu 110 l. Ale k našemu nemilému překvapení jsme při náhodné kontrole zjistili nešvar, kdy občané si tuto
známku lepí na větší popelnici o objemu 240 l, na kterou nemají nárok. A nejedná se o ojedinělé případy. Přitom
je jasně na známce napsáno, na jaký objem nádoby je určena. A dle ceníku Technických služeb se platí za vývoz
větší nádoby více peněz. Tímto tedy tyto občany vyzýváme, aby sladili velikost popelnic s údaji na známce,
protože teď budeme kontroly provádět častěji a následně nesprávně označené popelnice nebudou vyváženy. Kdo
poctivě třídí, tak nedokáže naplnit plnou popelnici za 1 týden, pakliže tam nehází např. plíny.
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Větší objem popelnice nenutí tyto občany dle prvotního zjištění třídit, a tudíž se vyváží více odpadu, což má
za následek vyšší výdaje za odpad, které v konečném důsledku zaplatíme my přes místní poplatky. Je tedy na
nás, zda chceme, aby se každý rok zvyšoval místní poplatek za odpad nebo se budeme snažit co nejvíc třídit.
Při tom naše obec vyvíjí nemalou snahu a vynakládá nemalé finanční prostředky, aby byla dostatečná síť pro
sběr tříděného odpadu a v dosažitelné vzdálenosti od domů.
Menším nešvarem je pak nesešlapávání při třídění - někdy např. papírové krabice nesešlapáváte a tudíž se
jeví kontejnery plné. A při tom by se do nich vešlo mnohem více papíru či plastu. Nevědomky ale zapomínáte na
nesešlapaných kartonech adresy a tak člověk hned vidí, kdo si ulehčil práci.
Prosíme tedy znovu a opakovaně, abyste se všichni zlepšili v třídění odpadů a snížili jeho objem
v popelnicích. Je teď moderní mluvit o ekologii a podobných tématech, tak převeďme teorii do praxe.
Předem děkujeme za spolupráci a pomoc.
2) Co se letos bude dělat – výdaje Obce Ruda
V letošním roce se plánují tyto výdaje:
-

vnitřní vybavení mateřské školy (nábytek, matrace apod.),
II. etapa vnitřního vybavení školní jídelny,
demolice domu čp. 71 v majetku obce,
přístřešek (pergola) na dětském hřišti,
pískoviště na dětském hřišti,
nový plot pod výdejnou,
Lhotka – oprava kříže vedle kaple,
Lhotka – nátěr střechy na kapli,
Lhotka – oprava dveří do kaple,
projektová dokumentace – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod,
dokončení územního plánu obce Ruda,
webové stránky obce v souladu se zákonem č. 99/2019 o přístupu internetových stránek - v případě
získání dotace.

Mimo plánované výdaje musíme z důvodu poruchy vyměnit plynový kotel se zásobníkem vody ve výdejně
v základní škole.
3) Dočasná redukce autobusové hromadné dopravy v Kraji Vysočina platná od 7. 3. 2021
Z Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy, přišlo oznámení o mimořádné úpravě jízdních řádů
ve veřejné linkové a drážní dopravě z důvodu aktuálně platných vládních opatření v rámci snahy zamezit šíření
nákazy COVID- 19. Reakcí na uzavření školských zařízení došlo v linkové (autobusové) dopravě v termínu od
7. 3. 2021 k zavedení prázdninového jízdního řádu (verze letních prázdnin). Současně je nadále ve stejném
rozsahu omezen provoz víkendové dopravy. Krajský úřad informuje, že bude pružně reagovat na případné
rozvolňování.
Dočasně tedy byly zrušeny spoje, které zastavoval v Rudě v pracovní dny v tyto časy (dle www.idos.cz):
- směr Velké Meziříčí – 6:54, 8:17, 11:17, 13:17, 14:17, 15:58, 16:17, 20:16,
- směr Velká Bíteš – 5:08, 7:26, 9:40, 11:40, 13:40, 15:12,
a dočasně byly zrušeny spoje, které zastavovaly v Rudě o víkendu v tyto časy:
- směr Velké Meziříčí – 8:17, 10:17, 16:17, 23:17,
- směr Velká Bíteš – 5:40, 7:40, 13.40, 19:40.
Lhotky se redukce autobusových spojů netýká. Jakmile se tyto dočasně zrušené spoje obnoví, tak vás
budeme informovat přes rozhlas a přes webové stránky obce.
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4) Projekt „Senioři v krajích“ – informace od Ministerstva práce a sociálních věcí
Dobrý den,
s projektem Senioři v krajích (@seniorivkrajich) jsme vytvořili deset dílů vzdělávacích, tematických
videoklipů. Ty mají za úkol informovat veřejnost o problémech nejen starší generace. Videospoty odpovídají na
otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age
managementu, násilí na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i například nyní velmi
aktuální kyberbezpečnosti. Krátké animované klipy jsou určené lidem všech generací.
Videa najdete na našem Youtube kanálu zde
https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ a jsou seřazené do playlistu.
(po spuštění půjdou za sebou, lze je však pouštět i dle libosti)
Videospoty jsou určené k volnému šíření a my věříme, že mohou mnoha lidem pomoci. Prosíme proto o
jejich šíření, a to skrz televizní obrazovky a monitory na úřadech, čekárnách lékaře, autobusech MHD i
meziměstských, při besedách, v seniorských domech, skupinách i ve školách... Promítat je lze zdarma.
Kdo by potřeboval mít videospoty stažené - fyzicky v počítači či flash disku, neváhejte mi napsat. Rádi
vám je poskytneme.
Kontakty na koordinátory v dalších krajích naleznete na https://seniorivkrajich.mpsv.cz/mapa-cr/
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Kružíková M.
RNDr. Marie Kružíková
koordinátorka projektu pro Kraj Vysočina
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Odd. stárnutí a sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí
5) Založení skupiny na Facebooku- „Ruda – sousedská skupina
Milí občané,
protože doba nepřeje osobnímu setkávání, připravili jsme pro Vás možnost, jak spolu navzájem
komunikovat online, na Facebooku vznikla sousedská skupina pro všechny obyvatele Rudy. Zájemci se k ní
dostanou pomocí tohoto odkazu https://m.facebook.com/groups/159997965971980, projděte si, prosím, pravidla
skupiny a požádejte o přidání. Pozvat můžete také své známé, ať skupina brzy ožije. Jejím smyslem je naše
vzájemná spolupráce - můžeme plánovat akce, domlouvat se na sportování, půjčovat si nářadí nebo se jednoduše
zbavit dětských potřeb, které využije někdo další. Užitečná může být i směna výpěstků z našich zahrad či sazenic.
Touto cestou se můžou rychle domluvit i třeba zájemci o spolujízdu.
Členství je dobrovolné, nezávazné, kdykoliv můžete skupinu zase opustit, popřípadě si příspěvky skrýt.
Nejedná se o oficiální informační kanál obce, veškeré důležité informace budou i nadále zveřejněny na webových
stránkách obce a v hlášení.
Těšíme se na Vaše zapojení a oživení sousedské spolupráce!
Správcem těchto stránek na Facebooku bude Adéla Šoukalová, autorka nápadu.
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6) Záměr zákaz tranzitu pro vozidla nad 12 t na silnici II/602
Obce na úseku od Velkého Meziříčí po Devět křížů (Jabloňov, Ruda, Velká Bíteš, Nové Sady,
Přibyslavice) se zapojily do společného záměru zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun na silnici II/602 v uvedeném
úseku. Důvodem je zvyšující se množství kamionů na uvedeném úseku, které se vyhýbají dálnici a snaží se ušetřit
na mýtném. Což má za následek snížení bezpečnosti na silnici II/602 a zvýšení hluku a prašnosti v obcích.
Podobný zákaz můžete sami vidět již i na jiných úsecích silnice II/602 od Říčan po Jihlavu. Jsme tedy jeden
z posledních úseků, kde zatím tento zákaz nebyl.
Záměr by měl být zrealizován v průběhu roku 2021 za pomoci firmy ZNAKOM, která připraví
projektovou dokumentaci a zajistí i vyjádření dotčených orgánů.
7) Příprava obecního kalendáře
Po vzoru jiných obcí bychom rádi zkusili připravit pro rok 2022 kalendář s fotografiemi z Rudy, Křeptova,
Lhotky a přilehlého okolí. Rádi bychom do tohoto záměru zapojili i vás.
Tímto vás žádám o spolupráci, pokud máte fotografie z naší obce a jejího nejbližšího okolí, o kterých si
myslíte, že by je měli vidět také ostatní, tak je zašlete je v maximální velikosti ve formátu JPG na emailovou
adresu obec@obecruda.eu.
Fotografie mohou obsahovat místní památky, přírodu, přírodní jevy a kulturní nebo sportovní události.
Zaslané fotografie pak budou roztříděny a ty nejlepší, které uznáme za hodící se do kalendáře, tak použijeme do
kalendáře.
Poskytnutím fotografií zasílatel prohlašuje, že je autorem fotografií, zříká se všech autorských práv
k fotografiím a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na
honorář. Dále prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně
zachyceny. Užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a
bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních
systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s
dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně. Obecní úřad zveřejní způsobem
v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam
standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou
informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
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Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou
je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a
bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online
sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné
osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací
obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky
odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května
2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími
právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji,
jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k
úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu BEZ
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021
Průběh sčítání. Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v
mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů,
při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká. Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s
krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa. Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy,
na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
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Ochrana dat. Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s
příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání. Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji
infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují
život každého z nás. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
Z historie sčítání lidu:
Historie sčítání
Starověká sčítání
Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 3800 př. n. l., tedy skoro před 6000 lety.
Záznamy naznačují, že se sčítání opakovalo každých šest nebo sedm let a zahrnovalo nejen informace o počtu
lidí a dobytka, ale i o množství másla, medu, mléka, vlny a zeleniny.
Jedno z nejstarších doložených sčítání proběhlo v letech 500–499 př. n. l. v armádě Perské říše za účelem
přidělení pozemků a placení daní.
Sčítání probíhala i v Maurijské říši v dnešní Indii, což dokládá maurijský ministr Čanaka v
díle Artašástra (cca 350–283 př. n. l.), které předepisuje sběr statistických údajů o obyvatelstvu, sloužící jako
podklad pro státní daňovou politiku. Artašástra obsahuje podrobný popis provádění populačního, hospodářského
i zemědělského sčítání.
Bible zmiňuje hned několik sčítání. Kniha Numeri popisuje Bohem přikázané sčítání, které proběhlo v
době, když Mojžíš vyváděl Izraelity z Egypta. Později nařídil sčítání lidu král David, což však vyvolalo Boží
trest, jelikož bylo sčítání motivováno vojensky nebo ukazovalo nedostatek víry v Boha. V Evangeliu podle
Lukáše je dáván římský soupis lidu do souvislosti s cestou Josefa a Marie z města Nazareta do Betléma, kde se
narodil Ježíš.
Ve starověkém Římě prováděli sčítání lidu kvůli stanovení daní (viz úřad římského cenzora).
Termín populační census (jak se sčítání také říká) pochází právě ze starého Říma, z latinského výrazu censere
neboli odhadovat.
Nejstarší dodnes dochovaný soupis obyvatelstva pochází z Číny z doby Dynastie Chan. Byl pořízen na
podzim roku 2 n. l. a podle odborníků je poměrně přesný. V Číně dynastie Chan v té době žilo 59,6 milionů
lidí. Další dochovaný soupis pochází rovněž z dynastie Chan, z roku 140, kdy už bylo zapsáno pouze 48 milionů
lidí. Tento pozoruhodný demografický úbytek je přisuzován hromadnému stěhování do oblasti dnešní jižní Číny.
Středověká sčítání
Ze středověku známe sčítání zaznamenané v knize Domesday Book, které nařídil Vilém I. Dobyvatel v
roce 1086, aby mohl správně zdaňovat nedávno získanou půdu. V roce 1183 bylo provedeno sčítání
v křižáckém státě Jeruzalémské království, jehož smyslem bylo přesvědčit se o počtu mužů a množství peněz
použitelných proti invazi sultána Saladina.
Velmi zajímavou formu sčítání užívali od 15. století po dobytí území Španěly staří Inkové
v andské oblasti. Inkové neměli žádný psaný jazyk, ale údaje získané při sčítání, stejně jako jiná číselná i
nečíselná data, zaznamenávali pomocí uzlíků na pestrobarevných šňůrkách kipu, vyrobených z bavlny či
srsti lamy nebo alpaky.
Novodobá sčítání
První soupis veškerého obyvatelstva s doprovodnými údaji (věk, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání)
proběhl v letech 1665-6 v Nové Francii (dnešní kanadské provincii Québec). První celonárodní sčítání proběhlo
v roce 1703 na Islandu následovalo Švédsko 1749, Dánsko 1769, Polsko 1789, USA 1790, Anglie, Wales a
Francie roku 1801. Některé státy již dnes sčítání neprovádí a údaje získávají z registrů (obyvatelstva, matrik,
katastru nemovitostí, plátců daní, ekonomických subjektů, nezaměstnaných, plátců sociálního pojištění či
důchodců), například severské státy, Nizozemsko, Rakousko či Slovinsko. Kombinovaný postup využilo v roce
2011, kdy proběhlo sčítání v 73 státech světa, poprvé Německo.
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Sčítání v českých zemích a Československu
Před vznikem Československa
Na území Čech a Moravy jsou známy berní rejstříky a seznamy poddaných ze 14. až 17. století, určité
znaky úředního sčítání obyvatelstva mělo však až tzv. solní sčítání z roku 1702. Pravidelná sčítání lidu byla
stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie Terezie, na jehož základě byla první konskripce (soupis)
provedena v roce 1754 (první svého druhu v Evropě). V roce 1770 vydala patent nařizující provádění soupisu
lidu, tažného dobytka a domů v českých, dolnorakouských a vnitřních rakouských dědičných zemích.
Jako přechod mezi výše uvedenými soupisy obyvatel a moderním sčítáním lidu bývá označováno sčítání
lidu z roku 1857. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1869, kdy v Rakousko-Uhersku došlo jednak k prvnímu
modernímu sčítání lidu, definujícímu podrobně znaky zjišťované u obyvatelstva (státní příslušnost, rodinný stav,
náboženské vyznání), a jednak bylo stanoveno, že se sčítání bude od té doby opakovat pravidelně každých 10 let.
Od tohoto roku jsou také data ze sčítání veřejně publikována. Další sčítání byla provedena v letech 1880
(zjišťována i gramotnost a řeč), 1890, 1900 a 1910.
V Československu
Poslední sčítání lidu konané na našem území před první světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. Nově
vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného státu.
V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními.
Mezi jedno z nejdůležitějších patřilo sčítání lidu. Podle tradice převzaté z monarchie se mělo konat v roce 1920.
To však nebylo z mnoha důvodů (především dostatečné přípravy, ale také pro neujasněné hranice
Československa) možné. Navíc nový zákon o sčítání lidu byl přijat teprve 8. dubna 1920.
Sčítání lidu se podle nového zákona č. 256/1920 Sb. uskutečnilo 15. února 1921. Zároveň byl proveden
soupis bytů, a to v 28 aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc obyvatel. Obsah sčítání se poněkud lišil od
předválečných, nadále však bylo zjišťováno a výsledky byly zpracovány za obyvatelstvo přítomné, nikoli bydlící.
Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění
vzniku samostatné Československé republiky. Na rozdíl od předválečného zjišťování národnosti na základě
„obcovací řeči“, v rakouské části bývalé monarchie byla přijata definice národnosti, podle níž „národností jest
rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Tím se měla odstranit
pro české a slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle „obcovací řeči“, která
nahrávala německému jazyku. Odkaz přiznání národnosti podle „kmenové příslušnosti“ navíc umožnil, aby se ke
své národnosti přihlásili i Židé nebo Cikáni, i když nemluvili hebrejsky nebo romsky. O otázku a definici
„národnosti“ byly svedeny nejen boje s reprezentanty československých menšin, ale i uvnitř českého a
slovenského tábora. Ačkoli oficiálně existovala „československá národnost“, bylo možno zjistit počet obyvatel
české a slovenské národnosti odděleně.
Další sčítání proběhlo v letech 1930 (poprvé zjišťována fertilita žen a minulé bydliště sčítaných), 1950,
1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 a 1991.
V roce 1939 proběhlo sčítání v Sudetech obsazených Německou říší.
V samostatné České republice
V České republice se po osamostatnění konalo první Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001. Od roku
2001 jsou do sčítání zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem.[ Až do roku 2001 byli sčítací komisaři najímáni
přímo statistickým úřadem a rekrutovali se převážně ze zaměstnanců obecních úřadů.
Sčítání v roce 2011 se konalo k rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Sčítání
nařídil Parlament České republiky zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 podle návrhu
české vlády a na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.
V minulosti s mnohem omezenější výpočetní technikou, byly předběžné výsledky v podrobném územním
členění v rozsahu přibližně čtyřiceti nejdůležitějších údajů zpracovány zhruba do 6 týdnů, nepříliš odlišné
definitivní výsledky byly zpracovány do 18 měsíců.
Ruda – historická data – počet obyvatel (www.czso.cz):
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
Lhotka 73
67
76
77
74
77
82
56
68
51
52
34
32
27
Ruda
435 461 483 464 469 456 445 353 353 292 391 367 357 310
Zdroj: Wikipedie, ČSÚ
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na začátku ledna jsme žákům naší školy daly úkol. Pokud tento měsíc nikdo nic nezapomene, všichni
budou dodržovat pravidla, čeká celou třídu v únoru: DEN PLNÝ POHODY. Domnívaly jsme se, že se to dětem
asi nepodaří. Měly jsme velkou radost, pozorovat je celý měsíc, jak si pomáhaly. Když někdo něco zapomněl,
ostatní mu nabízeli pomoc. Pokud někdo začal porušovat pravidlo, ihned ho několik kamarádů na jeho chování
upozornilo. Žáci nás překvapili. Úkol splnili a všichni jsme se těšili na den pohody ve škole. Vybrali jsme si
datum 12.2. v pátek. Po příchodu do školy si každý žák vytvořil příjemné místo na odpočinek. Ve škole máme
molitanové kostky, ze kterých si žáci vyrobili postýlky a křesílka. Na přání dětí začalo napínavé vyprávění paní
ředitelky: Děsivý příběh ze školy Ruda. Hlavními postavami byli žáci, kteří navštěvují naši školu. S napětím
poslouchali vypravování a čekali, jak příběh dopadne. Mezitím k nám do školy přijela paní Havlíčková,
specialista na hraní a učení ve škole, která si pro nás připravila dopolední program. Nejprve se přivítala s žáky a
představila celý program dopoledních činností. Poté ukázala a předvedla zajímavou didakticko-výtvarnou
pomůcku s názvem: Létající barvy. Používala kruhovou čtvrtku, kterou vložila do kruhového nízkého bubnu a
uprostřed připevnila magnetem. Speciální olejové barvy nastříkala z lahviček přímo na připravenou čtvrtku.
Kličkou roztočila buben a my jsme pozorovali, jak se při odstředivé síle chovají barvy. Všichni jsme se u této
aktivity postupně vystřídali. Vzniklý obrázek jsme otiskli na tričko, které si žáci odnášeli domů. Den ale nekončil.
Měli jsme možnost vyzkoušet velmi zajímavé hračky. Např. balanční disk, dráhu na procvičování jemné
motoriky, stavění města z kostek a mnoho dalšího. Jak už to tak bývá, čas nám rychle utíkal a pořádně nám
vyhládlo. Přesunuli jsme se do jídelny a vychutnali si výborný oběd. Mňam. Den plný pohody se nám vydařil.
Už vymýšlíme další výzvu, kterou budou děti plnit.

Od 22. února nám opět začala distanční výuka. Všichni jsme si na ni během roku zvykli, proto nás přechod
na tento druh vyučování nijak zvlášť neomezil. Samozřejmě nám chybí přímý kontakt s kamarády. Má to ale i
své výhody. Učit se začínáme v 8.30 hodin. To ocení hlavně spáči, kteří se mohou dospat. Snažíme se výuku
žákům nějakým způsobem zpestřit. 16. března proběhlo vyučování s názvem: DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ.
Všichni jsme si museli trošku přivstat, abychom si stihli vytvořit na hlavě originální účes. Do této výzvy se
zapojili všichni. Mohli jsme vidět velmi zajímavé kreace. Ti odvážnější se nebáli ani barev. Nebojte se, další den
vypadali všichni v pořádku, barva se smyla.
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Zápisy do školy a školky
Nabízíme rodičům možnost zápisu do první třídy online formou. Budoucím prvňáčkům pošleme
během Velikonoc dopis s informacemi o zápisu. Budeme rády, když se s dětmi setkáme alespoň přes monitor
počítače. Prosíme rodiče, aby sledovali naše stránky: www.skola-ruda.cz. Moc se na Vás těšíme!
Zápis do mateřské školy bude probíhat od 2. května do 16. května. Rodiče budeme informovat na
stránkách školy: www.skola-ruda.cz během začátku dubna.
Za ZŠ Ruda Mgr. Jana Součková, ředitelka

Co se u nás bude konat
Další plánované aktivity, hromadné akce, které pořádáme každý rok, vzhledem k současné situaci
a různým opatřením a nařízením do odvolání pro letošní rok rušíme. Nemůžeme si dovolit ohrozit zdraví
obyvatel.
Plánujeme ale uspořádat akci Čistá Vysočina, která se týká úklidu veřejných prostranství a hlavně
prostranství podél silnic II. třídy, které vedou přes naše katastry. Termín – od 12. do 25. dubna - informace
o konkrétní logistice budou až bezprostředně před konáním, dosavadní nouzový stav je schválen do 11.4. Dále
nevíme, jaká bude situace v republice a jaká nařízení budou platit v termínu konání.
Hrkání – vzhledem k současné situaci v obci (k 25.3. bylo 7 covid pozitivních, nejvyšší počet za poslední
rok) a vládním opatřením, kdy hrkání jako shromažďování nejde zařadit k povoleným výjimkám, tak se hrkat
bude na zahradách jako vloni. Kdyby se náhodou uvolnily opatření, tak bychom ihned toto vyhlásili. Obec tedy
nic neorganizuje.
Omezení, zavedená v souvislosti s vleklou epidemií koronaviru, zasáhla významně děti a jejich trávení
volného času. Jakmile stát uvolní přísná opatření a děti se opět budou moci setkávat, máme pro ně připravené
zábavné aktivity. Na co se můžou těšit?
1. Pohybový kroužek - každý pátek odpoledne se sejdeme na hřišti a budeme se věnovat sportu a hrám. Děti si
vyzkouší opičí dráhy, závodění i spolupráci ve skupině, budeme trénovat florbal a další sporty, na které je
přizpůsobené naše hřiště. Rozdělíme se do skupinek, vítané jsou děti všech věkových kategorií i mladí pomocníci
a těšíme se i na rodiče, kteří se můžou také zapojit. Zažijeme legraci a posílíme ducha fair play!
2. Tvořivá dílna - náplní rukodělného setkání bude malování na kamínky technikou akrylových barev a
speciálních fixů. Aktivita je vhodná nejen pro děti, pojďte si i vy dospělí vyzkoušet něco nového a strávit příjemné
odpoledne, fantazii při tvorbě se meze nekladou.
3. Letní soutěž - pro období letních prázdnin je naplánovaná soutěž na principu hledání ukrytých předmětů v obci
i okolní přírodě na základě zveřejněných nápověd. Děti zažijí radost ze stopování, poznají lépe okolí svého
bydliště a hledání se stane zábavou i motivací k výletům pro celou rodinu.
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 17.12.2020 v 18.00 hodin v Kulturním domě
v Rudě
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu Zdeňku Švandovou a Annu Bahenskou,
program zasedání jako celek,
rozpočet Obce Ruda na rok 2021,
střednědobý výhled rozpočtu Obce Ruda na rok 2023,
rozpočet ZŠ Ruda, p.o., na rok 2021 a rozpis závazných ukazatelů: celkový objem schválených
rozpočtových prostředků pro rok 2021: 660.000,- Kč (z toho 300.000,- Kč na vybavení MŠ),
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na roky 2022-2023,
Dodatek č.12 ke smlouvě o jiných pracích a výkonech č.29/TKO/2009 se společností Technické služby
VM s.r.o., Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí,
Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696 mezi
Obcí Ruda a GasNet, s.r.o., Klišská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
žádost o finanční dar Římskokatolickému farnímu úřadu Ruda ve výši 15.000,- Kč pro rok 2020,
změnu hranic, navrženou v rámci pozemkových úprav, katastrálního území Ruda u Velkého Meziříčí a
katastrálního území Lhotka u Meziříčí – přesun p.č. 1152 z k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí do k.ú. Ruda
u Velkého Meziříčí,
žádost Základní školy Ruda, p.o., Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, o souhlas s přijetím finančního daru
od Obce Jabloňov,

•
bylo seznámeno:
inventarizací majetku Obce Ruda za rok 2020 byl pověřen místostarosta Jan Žák,
s podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda, která se
týká dotace 300.000,- Kč na dopravní automobil pro JPO,
• s rozpočtovým opatřením č. 13/2020,
•
•

•
neschválilo:
• žádost o příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou pro rok 2021,
• nabídku převodu položek, týkajících se původního vybavení výdejny, z důvodu nadbytečnosti ze strany
ZŠ Ruda, p.o. ZŠ Ruda, p.o. podala tuto nabídku Obci Ruda jako zřizovateli.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 28.1.2021 v 19.00 hodin v Kulturním domě
v Rudě
•
•
•
•
•
•
•
•

•
schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdenku Švandovou,
doplnění programu zasedání o:
10. Seznámení s výběrem dodavatele nábytku do mateřské školy.
projednání bodu 10. s ředitelkou ZŠ Ruda, p.o., před projednáním bodu 3.,
program zasedání jako celek,
uzavření smlouvy č.: NM-001030064677/001-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení – E.ON Distribuce na akci – stavbu: (Ruda, sm. NNk, p.č. 61,
Března“,
záměr darování pozemků Obce Ruda v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí dle GP č. 490-298/2020: pozemek
par. č. 1778/7, o výměře 61 m2, a pozemek par. č. 1778/8, o výměře 12 m2,
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.,
znění odpovědi firmě REATER CZ a.s., Stránecká Zhoř 137, 594 42 Měřín,
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•

záměr omezení tranzitní nákladní dopravy přes k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí.

•

•
souhlasí:
s výběrem dodavatele nábytku na vybavení mateřské školy - firma Nomiland, Vřesinská 828, 742 83
Klimkovice.

•
projednalo:
• možnosti postupu realizace zpracování projektové dokumentace pro plánovanou obecní multifunkční
stavbu na místě domu Ruda čp. 71.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 11.3.2021 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:
9. Přístřešek a pískoviště na dětské hřiště.
10. Kotel ve výdejně ZŠ Ruda, p.o., řešení vlhké zdi pod schody do MŠ.
program zasedání jako celek,
darování pozemků p.č. 1778/7 a 1778/8 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí Kraji Vysočina v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků po stavbě „Obec Ruda – autobusové zastávky u sil. II/602 – U
školy“,
přijmutí daru pozemků p.č. 1824/9, p.č. 1824/10, p.č. 1824/11 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí od Kraje
Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po stavbě „Obec Ruda – autobusové zastávky u
sil. II/602 – U školy“,
účetní závěrku Základní školy Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, ke dni
31.12.2020 s výsledkem hospodaření: Základní škola Ruda, p. o., Ruda 58 – zlepšený hospodářský
výsledek – 77.612,05 Kč,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58,
594 01 Velké Meziříčí, za rok 2020 ve výši 77.612,05 Kč takto:
- do fondu odměn
0,00 Kč
- do fondu rezervního
77.612,05 Kč
využít částku 77.612,05 Kč z rezervního fondu Základní školy Ruda, příspěvková organizace, Ruda 58,
594 01 Velké Meziříčí na dovybavení mateřské školy a školní jídelny,
cenovou nabídku a její obsah na vypracování studie Novostavby hospodářského objektu v Rudě od Ing.
Arch. Evy Uchytilové, Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí – výše cenové nabídky 42.350,- Kč,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.1.2017 mezi Obcí Ruda a zhotovitelem Urbanistického střediska
Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, jehož předmětem jsou vícepráce na díle “Zpracování
územního plánu Ruda“,
nákup vybavení kuchyně v ZŠ Ruda– II. etapa:
• cenová nabídka od Elekroopravny Raus, s.r.o., Radnická 31/5, 594 01 Velké Meziříčí - nákup
šuplíkového mrazáku Philco PF 186 ENF za 11.490,- Kč a kombinované ledničky Philco PCD 3602
ENF za 13.490,- Kč,
• cenová nabídka od AGR GASTRO, s.r.o., Novoměstská 2241/15, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši
213.845,00 Kč - nákup elektrického sporáku, myčky nádobí, konvektomatu, podestavby pod
konvektomat, sprcha ke konvektomatu, 2x změkčovač vody a dále doprava a montáž vyjmenovaného
příslušenství,
jako dodavatele přístřešku a pískoviště na dětské hřiště Petra Musila, Ruda 140, 594 01 Velké Meziříčí
za nabídkové ceny:
• přístřešek - Petr Musil, Ruda 140 – 143.500,- Kč + 2.400,- Kč za tabuli
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• pískoviště - Petr Musil, Ruda 140 – 15.900,- Kč
zhotovitele zámkové dlažby pod přístřešek a betonové patky - Zdeněk Pelánek, Ruda 143, 594 01 Velké
Meziříčí za nabídkovou cenu 48.751,- Kč,
• pořízení nového plynového kotle do výdejny ZŠ Ruda, p.o. ZO schválilo cenovou nabídku od Petra
Voneše, 245, 675 05 Rudíkov, ve výši 67.579,- Kč (cena zahrnuje plynový kotel Immergas Vitrix Zeus
Superior s vestavným nerezovým zásobníkem vody na 60 l, filtr magnetický, odkouření plynového kotle,
dopojení plynového kotle, revize spalinových cest, revize plynového potrubí, uvedení kotle do provozu,
montáž),
• prodloužení vedení ústředního topení a umístění 1 ks radiátoru k vlhké zdi pod schody do mateřské školy.
•

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
Koláž zimních fotografií z naší obce a okolí (autorka koláží ve zpravodaji je Petra Malinská)

18

