Obecní zpravodaj
Obec Ruda

červenec 2015

POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ
Pouť sv. Jiljí v Rudě se bude letos konat v neděli 30. srpna. Srdečně Vás zveme na
některou z akcí víkendového programu.
Program:
Pátek 28. srpna
Pouťová taneční zábava se skupinou MEŠ
- začátek ve 20 hodin na „tancáku“ před
místním kulturním domem, za nepříznivého
počasí bude zábava přesunuta do velkého sálu
kulturního domu
Sobota 29. srpna
Tradiční fotbalové utkání svobodných proti
ženatým
- začátek ve 14 hodin na spodním hřišti
Neděle 30. srpna
Pouťová
mše
s krojovaným
průvodem,
dožínkovými věnci, kytičkami a pouťovými
buchtami v kostele sv. Jiljí
- začátek průvodu v 9:30 hodin u základní
školy
Odpolední vyhrávka na návsi s cimbálovou kapelou Kyničan
- začátek ve 14 hodin na návsi

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
LETNÍ DOVÁDĚNÍ S VYSOČINOU
Zveme Vás na novou akci, která se v Rudě uskuteční „za odměnu“ díky aktivním občanům Obce a jejich
příznivcům, kteří společně pořádali spoustu akcí. Na oplátku nyní uspořádá HitRádio Vysočina ve spolupráci
s Krajem Vysočina zábavné odpoledne pro celou rodinu…
V neděli 12. července odstartoval ve Sněžném 3. ročník letní tour Kraje Vysočina. Letní
dovádění s Vysočinou proběhne v každém okrese regionu a nabídne zábavný program pro celou rodinu.
„Pokračujeme v osvědčeném konceptu. Osou zůstává propagace Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina,
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regionálních potravin a aktivního životního stylu,“ říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
Stejně jako v loňském roce je naplánováno osm zastávek.
Pro návštěvníky bude připraveno grilované maso, vychlazené pivo a limonáda z Vysočiny. V
prázdninovém menu bude zahrnuta také ochutnávka kávy a palačinky, které budou připravovat a servírovat
klienti Domova bez zámku. „Přijedeme se stánkem, který budou obsluhovat pracovníci Kavárny Pohodička,“
přibližuje ředitelka Domova bez zámku Hana Šeráková. Ochutnávky budou zdarma, zasytit se a uhasit žízeň
bude možné za příznivé ceny.
Letní dovádění pak především nabídne obrovskou porci zábavy pro všechny návštěvníky. Pro
děti bude připravena řada soutěží a atrakcí jako malování na obličej, skákací dráha nebo animační programy s
moderátorem celého odpoledne Milanem Řezníčkem. Novinkou bude účast atletických reprezentantů. „Využili
jsme možnosti spolupráce, přičemž atleti si za námi odskočí z přípravy na vrcholné závody v Pekingu,“
poznamenává Roman Sýkora z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Účast přislíbili
překážkář Petr Svoboda, tyčkařka Jiřina Ptáčníková nebo běžkyně Denisa Rosolová. V programu dále nebudou
chybět oblíbená hudební vystoupení, speciální host či volba Miss Letní dovádění. Bezplatně bude možné využít
zdravotní poradenství.
Po úvodním zastavení ve Sněženém se druhé v pořadí uskutečnilo 19. červenci ve Staré Říši.
Další se budou konat vždy po týdnu v nedělních termínech. Letní dovádění proběhne v Rokytnici nad
Rokytnou, Golčově Jeníkově, Rudě, Červené Řečici, Studenci. Šňůra bude ukončena 30. srpna v Nové Vsi u
Chotěboře. V červencových termínech se zastavení konají od 15.00 do 20.00. V srpnu se začátky posunou o
hodinu dopředu, tedy na 14. hodinu. Akce se konají na místních hřištích nebo sportovních areálech, při
nepřízni počasí se program přesouvá do náhradních prostor. Vstupné je vždy zdarma. Akci pro malé i velké
připravil Kraj Vysočina ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina.

Co se u nás bude konat
Datum
Neděle 9. srpna

Víkend 28. – 30. srpna

Září, říjen

Název akce
Letní dovádění s Vysočinou
 Začátek ve 14 hodin
 Rodinné odpoledne se soutěžemi a atrakcemi,
občerstvením a živou hudbou
 Akci pořádá Obec Ruda ve spolupráci s promotýmem
rádia Vysočina a Krajem Vysočina
Program při příležitosti pouti sv. Jiljí
 Pátek: taneční zábava se skupinou MEŠ od 20 hodin
 Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti
 Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin
 Neděle: odpolední vyhrávka na návsi od 14 hodin
Poděkování pořadatelům za TRF a ZKV
 Přesný termín bude včas oznámen
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ
Spaní ve škole
Jako každý školní rok i letos se celý rok děti snažily, aby
na konci školního roku mohly strávit dobrodružnou noc ve škole.
Odpoledne ve čtvrtek 18. června jsme se všichni sešli a odešli
jsme na dětskou mši do kostela. Poté následovala pohádková
stopovaná přes vesnici, kde jsme plnili různé lehké i těžší úkoly.
Na konci hry nás za odměnu čekal poklad v krásné pohádkové
krabici. Po dlouhém putování jsme se posilnili opečeným vuřtem a
pečivem, oříšky v čokoládě a čerstvými jahodami. Rovněž jsme si
připili s panem starostou na dokončení školního roku a krásné
prázdniny.
A pak už začala sportovní klání ve družstvech. Jedno
družstvo bylo pod vedením pana starosty Dvořáka a druhé vedla
paní ředitelka Bednářová – nerozhodně. Zahráli jsme si ještě hry a začalo se stmívat. Po návratu do školy
jsme se začali chystat na příchod úplné tmy a stezku odvahy, což zahrnuje pořádnou baterku a teplou mikinu.
Letos nám přišla video zpráva od neznámých strašidel. Po shlédnutí videa na naší interaktivní tabuli jsme
museli uhodnout pohádky, z kterých byly ukázky, a to byla vstupenka
na začátek odvážného putování. Někteří se opravdu báli a jiní se
snažili být stateční o trochu více. Doprovázeli nás po cestě rozsvěcené
svíčky a občas na nás z houští
vyjeklo strašidlo. Po podepsání
na kouzelnou listinu byli všichni
odměněni kouzelným dárkem od
strašidel. A šlo se zpátky do
školy.
Kdo měl hlad a chuť,
slupl kaši z kouzelného hrnce a
pak už se oblékalo pyžamo a pochopitelně pohádka před usnutím.
Někomu šlo usínání ztěžka, ale nakonec zabrali všichni – i paní učitelka.
A ráno už na nás čekala výborná snídaně dle vlastního výběru. Prostě jsme si to užili!

Těšíme se za rok!!!
Počtvrté 1. MÍSTO v soutěži sběru papíru a plastových víček
I přes velkou konkurenci se nám již počtvrté podařilo obhájit prvenství ve sběru papíru i plastových
víček. Nasbírali jsme 10230 kg papíru a 313 kg víček. Dokázali jsme porazit školy s počtem dětí i 500! Snahu
žáků a jejich rodičů, ale i našich spoluobčanů, kteří přispívali, oceňujeme a děkujeme. Nejlepší žáci byli
oceněni poukázkou do hračkářství- papírnictví a samozřejmě sladkostí. Za výhru jsme koupili dětem do školní
družiny nové hry.
Za ZŠ Ruda přejeme všem krásné léto a ať se všechny děti nám učitelům vrátí po prázdninách
odpočaty, zdrávy a plny chuti do nového učení.

HEZKÉ PRÁZDNINY!!!!
Mgr. Eva Bednářová a Mgr. Jana Součková
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Co se u nás dělo
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO SDH

Oslavy byly zahájeny mší svatou ve farním kostele sv. Jiljí. Po mši proběhlo požehnání hasičských
strojů. Slavnostní průvod se poté přesunul k místnímu hřbitovu, kde členové sboru a všichni přítomní vzdali
čest památce zemřelých hasičů položením věnce a minutou ticha.
Odpolední program se konal na návsi za přítomnosti delegací z dalších hasičských sborů. Zahájení
odpolední programu proběhlo v pravé poledne, starosta sboru Tomáš Horký přivítal všechny přítomné včetně
hostů Antonína Teplého – náměstka starosty OSH ČMS Žďár nad Sázavou a Karla Oulehly – člena odborné
rady velitelů. Následovalo slavnostní předání čestných uznání a vyznamenání členům za aktivní činnost a za
zásluhy o rozvoj požární ochrany. Udělovaly se věrnostní medaile i věrnostní stužky. Sbor jako kolektiv
obdržel medaili „Za uznání“.
Atraktivním doprovodem celé akce byla vystavená historická i současná technika a bohatý program
ukázek z hasičské činnosti. Návštěvníci tak měli možnost vidět ukázku požárního útoku hasičů napříč
generacemi, profesionální hasiči z Velkého Meziříčí předvedli zásah při simulované dopravní nehodě.
Celý průběh oslav provázela harmonikářská skupina ze Študlova a nechybělo ani bohaté občerstvení.
Zájemci si mohli prohlédnout výstavku o historii sboru, prezentovanou historickými dokumenty a fotografiemi,
která byla nainstalována v kulturním domě. Zde byla dále připravena výstava hasičských uniforem, modelů
hasičských vozidel a výstava s názvem „Presidenti a jejich peníze“.
Sponzorsky akci podpořil Kraj Vysočina.
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ZLATÉ KOLO VYSOČINY
I přes nepřízeň počasí se letos již počtrnácté konal cyklistický závod Zlaté kolo Vysočiny pro
neregistrované cyklisty všech věkových kategorií. Jde pravděpodobně o největší silniční cyklistický závod
v Kraji Vysočina. Celkem odstartovalo na tři trasy 291
závodníků, což je zhruba o sto méně než vloni.
Zúčastnění se vydali na 3 různě dlouhé trasy – 50 km,
100 km a 200 km, které vedly převážně po okrese Žďár
nad Sázavou. Závod má už svou tradici a renomé,
setkali se zde cyklisté nejen z různých koutů naší
republiky, ale opět i ze Slovenska. Závodníci mohli
během trasy vidět i krásy a zajímavosti Vysočiny, jako
například hrad Pernštejn či Vírskou přehradu. O tom,
jak je okolí nejen krásné, ale kopcovité, může říct i
celkové převýšení na jednotlivých trasách. Na trase 200
km nastoupali cyklisté 3849 metrů, na trase 100 km
1611 metrů a na 50 km délce měli celkové stoupání 495
metrů.
Výsledky a fotografie můžete nalézt na webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz, kde lze po
přihlášení do diskusního fóra (nebo na email závodu) poslat své postřehy, pochvaly anebo připomínky
k závodu. Uvítáme zaslání i povedených fotografií. Letošní ročník se zapsal do historie díky nejmladšímu
cyklistovi, který ujel vlastními silami trasu 50 km – byl to Albín Prokop, kterému je 5 let a trasu ujel za 4:10
hod.
A jak se dařilo cyklistům z Rudy? Letos, po dlouhé době, vyhrál svou kategorii Rouďák a to konkrétně
Tomáš Vondráček ml., na trati 50 km. Dále na druhém místě na stejné trase ve své kategorii skončili Nikola
Musilová a Petr Milota ml. Blahopřejeme.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem pořadatelům za pomoc při organizaci, a všem sponzorům, bez
jejichž podpory bychom tuto cyklistickou akci v takovém rozsahu nemohli uspořádat.

TRAKTORFEST
První červencovou neděli se již posedmé proměnil kus pole před obcí v areál lákající nejen milovníky
traktorů a hospodářské techniky.
Více než tisícovka návštěvníků mohla sledovat soutěžní klání celkem 39 traktoristů v disciplínách:
přetahování, rychlostní soutěž, nejpomalejší traktor, tahání klády a dvakrát v závodu na polygonu.
Samozřejmě bylo jídla i pití dosti a o osvěžení se v nemalé míře za horkého letního počasí postarala i
venkovní sprcha.
Celý program byl doprovázen moderátorem Jirkou Doležalem z Rádia Vysočina, o doplňkovou zábavu
se postaral promotým rádia Country. Velká část programu však byla „v naší režii“.
Krásný letní den si mohli užít malí i velcí díky 150 pořadatelům, jimž patří velký dík za jejich nemalé nasazení!
Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz.

Víte, že…
…se v červnu sešli v Plzni mladí sportovci ze všech krajů naší
vlasti, aby změřili své síly na čtyřdenní VII. letní olympiádě dětí a
mládeže České republiky?
Každý kraj vyslal 32 reprezentantů ve dvou kategoriích (16
chlapců a 16 dívek). Také atleti Sokola Velké Meziříčí se aktivně
zapojili do kvalifikačních závodů a jejich úsilí přineslo krásných
pět nominací do reprezentace kraje Vysočina. Do Plzně se tak
vypravil i Jakub Kovalčík z Rudy, který reprezentoval kraj ve
skoku vysokém.
5

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Předcházelo tomu vyhoření 8 usedlostí v obci. V okolních obcích došlo také k velkým požárům. V roce
1875 vyhořelo v Jabloňově 18 stavení. Velký požár vznikl také v Osové Bítýšce, kde lehla popelem dolní část
městečka. Tato situace vedla obecní zastupitelstvo i občany k myšlence, že je nutné založit hasičský sbor. Na
doporučení a za pomoci Tita Kršky, zakladatele dobrovolných hasičů v Českých zemích, byl v roce 1895
založen v obci Sbor dobrovolných hasičů. Zakládající členové byli Jan a Antonín Malcovi, Josef Kulatý, Josef
Horníček, Jan Procházka, Václav Marek, Jan a Antonín Krejčí, Josef Vokoun, Jiljí Holík, Josef Příhoda,
František Požár z Jabloňova, Jan Rolín, Josef Dvořák, František a Josef Buršíkovi, Ferdinand Buršík, Josef
Dufek, Antonín Kolář, František Cicálek a František Šťastný. Na ustavující schůzi dne 31. 12. 1895 byli do
prvního výboru SDH zvoleni: starostou Jan Malec, náčelníkem Antonín Malec a jednatelem Jaroslav
Kostelecký.
Obecní zastupitelstvo zakoupilo pro sbor ruční čtyřkolovou stříkačku a 185 m hadic. V roce 1896
nechala obec ušít hasičům pracovní obleky, vycházkové stejnokroje si zaplatili členové sboru sami. O rok
později daroval rolník František Klapal část své zahrady na postavení hasičské zbrojnice. Stavbu provedli hasiči
svépomocí.

OKÉNKO VETERINÁŘE – PÉČE O UŠI U PSŮ A KOČEK
Uši psů i koček si zaslouží pravidelnou péči. Zdravé ucho je osrstěné, má hladký růžový zvukovod s
malým množstvím nahnědlého mazu.
Prevence v péči o uši spočívá v pravidelném čištění zvukovodů roztoky k tomu určenými. Na trhu
existuje pro psy i kočky velké množství samočistících kapek. Aplikují se tak, že do ucha stříkneme takové
množství tekutiny, aby se vytvořila hladina, ušní boltec při bázi důkladně promasírujeme. Pak necháme zvíře
zatřepat hlavou a zbytek tekutiny vysušíme tampónem, gázou či papírovým kapesníčkem. Nikdy nepoužíváme
vatové tyčinky či špejle, je zde riziko poranění zvukovodu a zatlačení mazové zátky hlouběji k bubínku. Tuto
proceduru opakujeme dle potřeb zvířete – u některých plemen i 2xtýdně, jiná mohou mít potřebu čištění třeba
1x měsíčně, u některých jedinců hloubkové čištění není třeba vůbec. Velké množství mazu podporuje množení
bakterií a vznik zánětu, na druhou stranu příliš časté čištění dráždí zvukovod a oslabuje zdravou mikroflóru uší.
U plemen s výrazně osrstěným zvukovodem (pudli, knírači, maltézáci, yorkšíři) je vhodné chlupy pravidelně
stříhat, trhat ev. používat preparáty na odstranění chloupků (depilační pudr). Ušní hygiena se tímto usnadní.
Z dalších preventivních opatření je po každé vycházce zkontrolovat vnitřní stranu uší, zda na chlupech
neulpěly semena trav, osiny. Ty dokáží vcestovat do zvukovodu a vyvolat obrovský zánět, někdy i protržení
(perforaci) bubínku. Pes je neklidný, třepe hlavou, otírá se hlavou o předměty, drbe se v oblasti uší. Při
problémech s ušima je vždy vhodné navštívit veterinárního lékaře, který ucho prohlédne otoskopem a vyloučí
právě přítomnost cizího tělesa. U neklidných zvířat je nutná i sedace (podání anestetik), aby se zvukovody
důkladně prohlédly. Zároveň je možné odebrat vzorky pro cytologické či bakteriologické vyšetření nebo lze
provést i výplach uší.
Kočky trápí často svědění uší z důvodu přítomnosti roztoče Otodectes cynotis. Léčba spočívá v aplikaci
antiparazitárních preparátů (přímo do ucha nebo jako spot on aplikace-kapka na kůži).
Krásné léto nejen majitelům psů a koček přeje MVDr. Šárka Dresslerová, tel. 728 531 052
Obchod s krmivy a chovatelskými potřebami bude otevřen i přes prázdniny:
ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod.
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 23.4.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava
Koudelu,
 doplnění programu o bod 9. Zřízení zástavního práva ve prospěch Obce Ruda.
 program zasedání jako celek,
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ruda za rok 2014 a závěrečný účet Obce Ruda za rok
2014 bez výhrad,
 účetní závěrku Obce Ruda za rok 2014,
 zřízení zástavního práva ve prospěch Obce Ruda z důvodu zajištění kupní ceny ve výši 372 240,- Kč,
kterou mají uhradit kupující D.Š. a A.Š. Toto zástavní právo se zřizuje na dobu do uhrazení celé kupní
ceny ve výši 372 240,-Kč. Zástavou bude pozemek p.č. 874/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí.
bylo seznámeno:
 s rozpočtovým opatřením č.2/2015
se získanou dotací od Kraje Vysočina na akci „Výročí 120 let založení místního Sboru dobrovolných hasičů
v Rudě“ a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace“
odložilo:
 žádost o zřízení věcného břemene odložilo na další zasedání z důvodu nedostatečných informací a nově
zjištěných okolností týkajících se dotčeného pozemku,
zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – akce „Optické
propojení Dial Telecom, a.s., 2015 – Napojení vysílače Ruda, okres Žďár nad Sázavou, p.č. 1195, 1173 a 1154
v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí“ odložilo na další zasedání z důvodu pokračujícího jednání. Jednání se týká
možnosti zlepšení síly mobilního signálu v obci
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 21.5.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:




schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu Annu Bahenskou a Miloslava Koudelu,
program zasedání jako celek,
žádost o koupi pozemku T. D. a P. D., Dis., K Buči 13, 594 01 Velké Meziříčí. Jedná se o prodej
pozemku p.č. 833/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 930 m2. Prodejní cena 440,-Kč za m2.
Celková cena za pozemek činí 409 200,- Kč.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 11.6.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:



schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava
Koudelu,
program zasedání jako celek,
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žádost o koupi E. M. a P. M., Štefáčkova 1, 628 00 Brno. Jedná se o koupi pozemku p.č. 873/1 v k.ú.
Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 997 m2. Prodejní cena 490,-Kč za m2. Celková cena za pozemek
činí 488 530,- Kč.
dohodu o prostorovém uspořádání staveb mezi SVaK Žďársko, Obcí Ruda a VAS, a.s. na akci „Ruda –
rozšíření dešťové kanalizace – stoka D1, D2, D2-1 a D3“,
registraci akce na Ministerstvu pro místní rozvoj – akce „Víceúčelové hřiště Ruda I. etapa – dětské
hřiště“ – souhlasí s obdržením dotace na „Víceúčelové hřiště Ruda I. etapa – dětské hřiště“.
podání výzvy k podání cenové nabídky na stavbu „Víceúčelové hřiště Ruda I. etapa – dětské hřiště“,
hodnotící komise pro posouzení nabídek bude složena ze všech členů ZO,
uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330031997/001 – akce „Ruda u VMZ, příp. NN, E.Š.“,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě mezi Dial
Telecom, a.s. a Obcí Ruda – umístění podzemního komunikačního vedení podél silnice II/390.
na základě protokolu o jednání hodnotící komise jako dodavatele stavební zakázky „Rozšíření dešťové
kanalizace – I. etapa“ firmu CONTENT, s.r.o., Příkop 836/6, 602 00 Brno. Vítězná cenová nabídka byla
ve výši 785.153,00,-Kč
bylo seznámeno:
s uzavřením darovací smlouvy mezi Obcí Ruda a Krajem Vysočina – dar ve výši 3.714,- Kč na podporu
sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách školy a na školních sportovištích.

odložilo:
 žádost o zřízení věcného břemene na parcele p.č. 558/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí,
žádost o odkup p.č. 558/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 9.7.2015 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:








schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava
Koudelu,
program zasedání jako celek,
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 558/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 100 m2,
rozpočtové opatření č.3/2015,
na základě protokolu o jednání hodnotící komise jako dodavatele stavební zakázky „Víceúčelové hřiště
RUDA I. etapa – dětské hřiště“ firmu Bonita Group Service s.r.o, Koráb 131, 666 01 Tišnov. Vítězná
cenová nabídka byla ve výši 538.801,00,-Kč vč. DPH.
bylo seznámeno:
s nabídkou na komunální traktor včetně dalšího příslušenství

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, Jaromír Křehlík.
Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec.ruda@tiscali.cz
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz
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