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Vánoční zpravodaj obce Ruda 
  

Obec Ruda            prosinec 2022 

 
Milí obyvatelé, čtenáři našeho zpravodaje, 
 

čas plyne jako voda a opět se nám přiblížil konec roku. Čím jsem starší, tím 
větší mám pocit, že všechno utíká stále rychleji. Pokusme se tedy přibrzdit, zastavit 
se a prožít v klidu a míru ty poslední dny letošního roku. Měli jsme letos možnost 
prožít nejdelší adventní období, jaké může být. Věřím, že jste si je dokázali patřičně 
užít. 

Dovolte mi jménem svým i celého zastupitelstva vám všem popřát krásné 
Vánoce, hodně zdraví, štěstí, a aby ten nový rok přinesl jen to dobré a hlavně, 
abychom všichni k sobě byli slušní a tolerantní. 
 
          Karel Dvořák, starosta 
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Adventní čas v obci Ruda 

 

Po vydání posledního zpravodaje jsme hned zahájili adventní období. Opět jsme se po roce sešli v pátek 

27. listopadu, abychom společně oslavili zahájení adventu. Tento večer nám zpříjemnilo krásné vystoupení dětí 

a žáků místní mateřské a základní školy. Také nás navštívil Anděl Strážný, který sbíral od dětí dopisy pro 

Ježíška. A protože nebyla žádná omezení, tak jsme mohli všem návštěvníkům nabídnout tradiční občerstvení 

v podobě čaje, svařáku a vánočního cukroví. Vystupující děti jsme pak tradičně odměnili balíčkem plným 

ovoce. Konala se i charitativní sbírka pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s., o které píšeme níže.  A už druhým 

rokem mají všichni možnost se zapojit do zapalování velkého adventního věnce, který máme umístěný 

v parčíku na návsi. 

Další adventní víkend patřil Mikuláši, Andělovi a čertovské družiny. V pátek 3. prosince přišli do Rudy 

a Křeptova. Dětem roznášeli nadílku a rodiče pro jistotu dostali metličku. Do Lhotky pak přijel Mikuláš se svou 

družinou v neděli 4. prosince.  

Místní hasiči měli také v pátek 3. prosince po dlouhé době výroční schůzi bez jakýchkoliv omezení. 

A pro naladění a natěšení se na Vánoce uspořádala obec adventní zájezd na zámek Hof do Rakouska a do 

Bratislavy. Ti, kteří se zúčastnili, si mohli prohlédnout rozsáhlé komplexy zámku Hof včetně prohlídky 

interiéru, kde v celém areálu probíhaly adventní trhy. K zakoupení zde bylo občerstvení včetně místních 

specialit, ale i další zboží. V odpoledních hodinách se pak zájezd přesunul do vánoční Bratislavy.  Díky 

průvodci jsme byli zasycení spoustou informací týkajících se nejen historie, ale i adventních zvyků. Výlet se 

vydařil, účastníci zájezdu jen chválí. 

Doufáme, že aspoň trochu jsme vám tedy ten adventní čas zpříjemnili a už se těšíte na Vánoce. I obec 

jsme vyzdobili vánočně, a tak se můžete jít projít vsí a vidět osvícený vánoční strom na návsi, v oknech 

kulturního domu můžete vidět vyřezávané betlémy i papírový betlém, který vyrobila základní škola. Dále máme 

v parčíku velký adventní věnec, na kterém lze zapálit svíčky (o způsobu rezervace se dozvíte na webových 

stránkách obce nebo ve FB skupině Sousedská skupina). Za Dvořišti v kapli sv. Jana Nepomuckého máte 

možnost vidět třetí osvícený betlém. Tyto tři betlémy jsou od pana Ludvíka Lorence. Před kostelem je pak 

tradičně také malý betlém. Tak vás zveme na procházku obcí. 

Závěrem vás zveme na vánoční bruslení, které proběhne 26. prosince ve Velké Bíteši. Detaily o tom se 

dočtete dále v části „Co se bude u nás konat“. 

 

 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA 

 

Organizátorky charitativní sbírky na Domácí hospic Vysočina, o.p.s., děkují všem 

dárcům za příspěvek. Letos jsme společně vybrali 9 000,- Kč.  

Doufáme, že i v příštím roce spojíme síly a zorganizujeme sbírku pro některou z 

dalších organizací. 

Ještě jednou přejeme krásné Vánoce. 

  

 

 

Plány na rok 2023 
 

Co nás v příštím roce čeká?  

Zastupitelstvo obce schválilo do rozpočtu ze stavebních prací výměnu svítidel v kulturním domě na 

malém a velkém sále, kde jsou původní stará zářivková světla. Výměnou se ušetří i na energiích. Dále je 

naplánována výroba a umístění laviček na vyhlídková či odpočinková místa v okolí obce, pořízení 2 ks 

nůžkových rozkládacích stanů, dalšího dvoupákového výčepního řízení, abychom byli soběstační i při větších 

společenských akcích. V průběhu roku, po získání stavebního povolení na hospodářskou budovu a obdržení 

rozpočtu stavby od projektantky, plánujeme udělat výběrové řízení na realizaci této stavby, kterou nutně 

potřebujeme kvůli skladování a parkování obecní komunální techniky a dopravního automobilu pro hasiče. 

Současně pronajímané prostory v bývalém kravínu jsou nevyhovující. 

Zastupitelstvo pokračuje dále i v konání ohledně splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. 

V letošním roce 2022 jsme získali stavební povolení na tuto akci a máme i dokumentaci pro provádění stavby 



 3 

včetně slepého rozpočtu. Počátkem nového roku se bude zastupitelstvo rozhodovat na základě rozpočtu a 

dotačních možností a případné půjčky od České spořitelny, kdy se do realizace pustí. S touto realizací souvisí i 

další akce – rekonstrukce vodovodu v kopci Horňák, kde se zjistilo, že vodovod je původní, železný a částečně 

zarostlý a voda v něm má nízký tlak. Vodovod v tomto úseku se musí vyměnit, a to v rámci stavby splaškové 

kanalizace, aby se naráz rozkopal Horňák a nemuselo se to dělat zvlášť, jak splašková kanalizace, tak 

rekonstrukce vodovodu. Tato výměna vodovodu se bude dělat přes Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko, 

v kterém naše obec má vložen celý vodovod. Kanalizaci bude ale realizovat obec již sama, protože je 

vlastníkem současné kanalizace a chce i realizovat splaškovou kanalizaci jako obec. Na současné vypouštění 

odpadních vod máme povolení – výjimku do konce roku 2024 od vodohospodářského úřadu. Díky plánům na 

tyto dvě velké stavební akce se budeme snažit jinak šetřit finance, abychom co nejméně museli zadlužovat 

obec. 

Co se týče kulturního života, tak se budeme snažit uspořádat ve spolupráci s hasiči a dalšími 

dobrovolníky stejné akce jako letos či případně něco nového přidat. 

 

 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

1) MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Pro rok 2023 se místní poplatek za odpadové hospodářství nezvyšuje a zůstává stejný jako v letošním 

roce 600,- Kč.  
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Vybírání místního poplatku za odpadové hospodářství a místního poplatku za psy bude probíhat jako 

obvykle – v průběhu měsíce ledna. Dle obecně závazné vyhlášky musíte uhradit místní poplatky jako občané 

s trvalým pobytem do 31. ledna daného roku, vlastníci nemovitostí sloužících k rekreaci musí zaplatit do 31. 

srpna daného roku. 

Na základě zkušeností z předešlých dvou let bude vybírání probíhat opět stejným způsobem. Občané 

jsou rozděleni podle čísel popisných a pro jednotlivá čísla popisná jsou pak určeny termíny. Žádáme vás tedy, 

abyste přišli zaplatit místní poplatek na obecní úřad v těchto termínech: 

Čísla popisná Termín Časové rozmezí 

1 – 40 čtvrtek 12. ledna 16:00 – 17:00 

41 – 80 čtvrtek 12. ledna 17:00 – 18:00 

81 – 110 čtvrtek 19. ledna 16:00 – 17:00 

111 – 140 čtvrtek 19. ledna 17:00 – 18:00 

141 - 173 čtvrtek 26. ledna 16:00 – 17:00 

Lhotka čtvrtek 26. ledna 17:00 – 18:00 

Místní poplatky pro rok 2023: 

 

- odpady: 600,- Kč za občana 

600,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci (chata, chalupa) 

- psi:   100,- Kč za 1. psa 

150,- Kč za 2. a dalšího psa 

 

Předem děkujeme za spolupráci a pochopení.  

 

Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 

Pondělí 26. prosince VÁNOČNÍ BRUSLENÍ (zimní stadion ve Velké 

Bíteši) 

• hokejové utkání – 16:00 – 16:45 hod. 

• veřejné bruslení - 16:45 – 17:30 hod. 

 

Hokejisté mají být na stadionu už půl hodiny před 

začátkem, tzn. v 15:30 hod. 

Neděle 8. ledna Tříkrálová sbírka 

Sobota 4. února Masopustní průvod po obci  

• Začátek v 11:00 hodin u kulturního domu. 

• Hrát bude dechová kapela Muzikanti Ladislava 

Prudíka 

• Zveme tímto obyvatele k hojné účasti v maskách do 

průvodu 

Sobota 4. března Ostatková merenda  

• Hraje kapela TOTO BAND 

• Začátek ve 20:00 hod. 

Neděle 12. března Dětský karneval  

• Začátek ve 14:00 hod. ve velkém sále kulturního 

domu 

• Děti v maskách čeká bohatá tombola, soutěže. 

 

Vánoční zpravodaj pro vás připravili: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Mgr. Jana Součková, Petra 

Malinská 

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

http://www.obecruda.eu/

