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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda            srpen 2019 

 

Vážení občané, 
 

prázdniny se nám přehouply do své druhé půle, a tak si určitě všichni plnými 
doušky užíváte čas dovolených, zasloužené aktivní i pasivní relaxace, klidu, koupání 
a letní pohody, jedno z těch období roku, na které se všichni těší nejvíce. 

Občas je toho tepla trochu více nežli je zdrávo, ale přesto nás letošní letní 
počasí víceméně prozatím „šetří“ před extrémy.  

Přejeme vám všem příjemné prožití zbytku dnů dovolenek a léta, jejichž 
vyvrcholením bude letos, jako každoročně, naše pouť sv. Jiljí na přelomu měsíců 
srpna a září. Věříme, že si připravený program všichni příjemně užijete. 

A poté už hurá, děti, do školy. Tu „roudskou“, jak se na stránkách tohoto 
zpravodaje dočtete, se snažíme všem našim malým školákům zútulnit a 
zmodernizovat. 
 

Krásný zbytek prázdnin přeje 
 

Zastupitelstvo Obce Ruda 

 

POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ 
 

 

Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 1. září. Obec Ruda ve spolupráci s místním Sborem 

dobrovolných hasičů, jako pořadatelé celého víkendu, si vás dovolují pozvat na některou z 

plánovaných akcí. 

 

 

Program: 

 

Pátek 30. srpna  Pouťová taneční zábava se skupinou VJETEF 

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

nepříznivého počasí v Kulturním domě 

 

Sobota 31. srpna Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí 

 - začátek ve 14 hodin na hřišti 

 

 Posezení při hudbě a občerstvení u kulturního domu 

 - začátek ve 20:00 hod. 
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Neděle 1. září Pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými věnci, kytičkami a 

pouťovými buchtami v kostele sv. Jiljí 

- začátek průvodu v 9:30 hodin u základní školy 

 

Vyhrávka na návsi  - hraje folklórní skupina LHOTÁR 

- začátek ve 14 hodin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADY 
 

V tomto čísle se chceme více věnovat odpadovému hospodářství. Rádi bychom vás všechny seznámili 

s vývojem v Rudě a ve Lhotce. Předem děkujeme všem obyvatelům, kteří poctivě třídí odpad a ví, že to má 

cenu pečlivě třídit veškerý odpad.  

 

Obec Ruda za rok 2018 vytřídila a předala k využití celkem 23,052 tuny vytříděného odpadu (papír, 

plast, sklo, kov) a získala za toto množství od autorizované společnosti EKO-KOM 71.455,50 Kč. Tato částka 

pokryla z 81 % celkové náklady na svoz tříděných odpadů. 

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit 

v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba 

tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného 

globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010 

tun CO2 ekvivalentu. 

V soutěži „My třídíme nejlépe“ jsme se v Kraji Vysočina za rok 2018 umístili v kategorii obcí od 301 

do 500 obyvatel na 64. místě za 63,9 body z celkem 214 obcí, které byly zařazeny do této kategorie. 

 

Z důvodu změny zákona o odpadech jsme povinni aktualizovat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území Obce Ruda. Zároveň bude zastupitelstvem projednána a schválena nová Obecně 

závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Budou vyhodnoceny náklady a příjmy za poslední roky spojené 

s nakládáním s odpady. Skutečné celkové náklady za rok 2018 byly 352 428 Kč (platby za svoz domovních 

odpadů, kontejnerů na bioodpad a směsného komunálního odpadu, bioodpadu, nebezpečného odpadu) a 

celkové příjmy za rok 2018 byly 259 409 Kč (odměna za třídění od EKOKOMu, místní poplatek – občané, 

chaty, chalupy, samostatná známka, uložení odpadu do kontejneru). 

Změny v nové vyhlášce budou hlavně dvě. Nově tříděnou komoditou jedlé oleje a tuky. Prakticky to pro 

vás bude mít tu výhodu, že např. použité oleje či sádlo po smažení už nemusíte vylévat do kanalizace či na 

kompost, ale nalejete do prázdné PET lahve, kterou uzavřete a vhodíte do sběrné nádoby, jež je u kontejnerů na 

plasty či papír. Dále od 1. 1. 2020 bude povinnost mít kontejnery na bioodpad celoročně. 

Níže uvádíme statistické údaje o množství jednotlivých odpadů – směsného komunálního odpadu a také 

tříděných odpadů. 
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V tabulce celkového množství směsného komunálního odpadu je vidět stálý nárůst množství, který není 

úměrný přírůstku občanů v obci. Odpadu přibývá mnohem rychleji. Stojí za zamyšlení, proč některým občanům 

nestačí popelnice a ještě jim vedle popelnice stojí plastový pytel plný směsného komunálního odpadu. O tomto 

se můžete přesvědčit, když si projdete obec v den svou odpadu. Některé domy nemají potřebu každý svozový 

termín vyndávat ven popelnici, protože dostatečně odpad třídí. Opakem jsou pak domy s těmi plastovými pytli 

plnými nevytříděného odpadu v každý svozový den. 

Celkové množství směsného komunálního odpadu v daném území za rok 

rok  směsný komunální odpad 

  2015 70,210 tun 

  2016 71,110 tun 

  2017 73,750 tun 

  2018 77,320 tun 

   

Vývoj množství směsného komunálního odpadu v dané lokalitě (kg/ob./rok) 

 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

 

 
 

Obec Ruda – množství: 

Výtěžnost obce [kg/obyv./rok] za poslední uzavřený rok 2018 ve srovnání s velikostními skupinami 

Skupina Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO 

Obec Ruda 21,3 21,3 13,5 0,7 5,0 207,3 

vel.skupina 0 – 1000 13,4 17,7 15,3 0,4 4,5 219,7 

Vysočina 21,6 17,5 14,5 0,4 22,4 186,7 

ORP Velké Meziříčí 20,3 26,3 15,5 0,4 18,1 204,7 

ČR  21,3 14,1 13,2 0,4 13,9 196,4 
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Množství jednotlivých komodit v Obci Ruda v daném čase (tuny na období) za posledních ukončených 

10 let  

rok  papír plast sklo celkem nápojový karton kov 

2009 7,786 5,348 3,228 0,235 0,000 

2010 5,947 5,873 5,611 0,311 0,000 

2011 6,142 7,095 5,120 0,383 0,000 

2012 12,649 5,156 7,298 0,205 0,000 

2013 11,232 6,008 4,520 0,320 0,000 

2014 10,652 6,344 4,180 0,320 0,000 

2015 6,627 5,975 4,720 0,320 0,000 

2016 8,331 6,744 5,180 0,185 0,000 

2017 8,374 7,228 6,380 0,240 0,000 

2018 7,947 7,954 5,033 0,251 1,867 

      
Výtěžnost jednotlivých komodit v Obci Ruda v daném čase (kg/obyv/rok) za posledních ukončených 10 

let  

rok  papír plast sklo celkem nápojový karton kov 

2009 22,8 15,7 9,5 0,7 0,0 

2010 17,5 17,3 16,6 0,9 0,0 

2011 18,0 20,8 15,0 1,1 0,0 

2012 36,1 14,7 20,9 0,6 0,0 

2013 31,6 16,9 12,7 0,9 0,0 

2014 30,0 17,9 11,8 0,9 0,0 

2015 18,3 16,5 13,0 0,9 0,0 

2016 22,5 18,2 14,0 0,5 0,0 

2017 22,3 19,3 17,0 0,6 0,0 

2018 21,3 21,3 13,5 0,7 5,0 

      
Výtěžnost dle komodit (kg/ob/rok) a způsobu sběru za ukončený poslední rok  

Rok komodita celkem 
změna v % rok 

2017 vs. 2018 

veřejná sběrná 

síť 

sběrné dvory , 

sběrná místa 

2018 papír 21,3 -4,6 21,3 0,0 

2018 plast 21,3 10,6 21,3 0,0 

2018 sklo celkem 13,5 -20,7 13,5 0,0 

2018 NK 0,7 5,1 0,7 0,0 

2018 kov 5,0 0,0 0,0 0,0 

 

Statistické údaje byly získány od EKO-KOM, a.s. 

 

Za tříděný odpad dostává Obec Ruda bonusy díky uzavřené smlouvě a zapojení do systému EKO-KOM. 

Jedná se o motivační opatření pro obce a občany k lepšímu využití odpadu. Ve srovnání za rok 2018 jsme 

dostali bonusy ve výši 71 455,50 Kč, v roce 2015 to bylo 56 542,00 Kč. Z toho vyplývá, že tříděného odpadu je 

více rok od roku. 

Třídění není věcí dobrovolnou, nýbrž že se jedná o zákonnou povinnost, která je na občany přenesena 

prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Děkujeme všem, kteří poctivě třídí, a není jim lhostejné, kolik 

odpadu se nevytřídí a skončí na skládce u Velkého Meziříčí. Musíme upozornit, že se blíží zákonem dané 
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povolené skládkování, kdy se pak bude směsný komunální odpad likvidovat spalováním a odpad od nás skončí 

až v Brně. Se zákazem skládkování nás pak čeká výrazné zdražení odpadů. 

Pro odkládání tříděného odpadu máme 4 sběrná místa: Ruda – před kulturním domem, Ruda – naproti 

škole, Křeptov – horní dvůr, Lhotka – u autobus. zastávky. Sběrné nádoby jsou na papír, plast a nápojové 

kartony dohromady, bílé sklo, barevné sklo a nově nádoby na jedlé tuky a oleje (černá nádoba s viditelným 

označením „Jedlé tuky a oleje“). Do nádoby na jedlé tuky a oleje můžete vhazovat tuto komoditu v pevně 

uzavřených PET lahvích, kam před tím použitý olej či sádlo nalejete. 

U sběru skla vás chceme všechny požádat, abyste vždy sklo vhodili do sběrné nádoby – „zvonu“. Toto 

je asi největší problém sběrných míst – nepořádek kvůli odloženému sklu. Nenechávejte sklo v krabicích nebo 

volně položené vedle zvonu. Toto je zakázané! Vaší povinností je sklo větší než vhozový otvor rozbít a pak 

vhodit do sběrné nádoby. Vždy ale po sobě ukliďte, když vám nějaké sklo spadne na zem. Uvědomte si, že 

sběrná místa jsou volně přístupná i pro děti a vyskytují se v blízkosti výletiště či cesty do školy. Je potřeba na 

sběrných místech udržovat pořádek, využíváme je všichni. Pro tabule skla pak slouží pro vhození tomu 

uzpůsobený podélný otvor –najdete jej ale jen u některých zvonů. Proto v případě tabulí skla je jedno, zda je 

vhodíte do barevného či do bílého skla. V budoucnosti počítáme se změnou těchto zvonů na nádoby stejného 

typu jako na papír nebo plast.  

Upozorňujeme, že do kontejneru na sklo a ani k němu nepatří: 

- autosklo, zrcadla, drátované sklo, 

- keramika a porcelán, 

- varné sklo nebo zlacené sklo. 

Tyto položky odevzdávejte při sběru nebezpečného odpadu, který se koná u nás 2x ročně. 

 

U sběru papíru a plastů je nešvar nesešlapovat PET lahve a neroztrhávat a nerozdělávat krabice či 

kartony. Důsledkem toho jsou pak přeplněné kontejnery, ač by se do nich vešlo za normálních okolností ještě 

dost tříděného odpadu. Apelujeme na vás tímto a prosíme o spolupráci a větší pečlivost při vhazování odpadu 

do kontejneru – sešlápnout, roztrhat. Pak se vše vejde do kontejnerů a kapacita bude stačit. Děkujeme. 

 

Tématu odpadového hospodářství se budeme věnovat i v dalších číslech, kde vás seznámíme 

s průběhem, co se děje s jednotlivou komoditou (tříděnou složkou) a jak co se má třídit. 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE OBCE A OKOLÍ 
 

Obec Ruda vyhlašuje fotografickou soutěž o nejlepší snímky obce a blízkého okolí. 

 

Pravidla soutěže: 

 
- Fotografie musí mít tematickou vazbu na Obec Ruda, případně oblast přiléhající. 

- Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která zašle svou 

fotografii/fotografie spolu s kontaktními údaji do soutěže. Tím se stává fyzická nebo právnická osoba 

účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 

101/2000 Sb. Zasláním fotografie či fotografií do soutěže účastník souhlasí s tím, že bude jeho jméno uváděno 

spolu s fotografii/fotografiemi. 

- Fotografie budou přijímány pouze elektronicky, a to na e-mailové adrese: obec.ruda@tiscali.cz 

- Do předmětu e-mailu napište: FOTOSOUTĚŽ RUDA. Při větším množství fotografií využijte raději služeb 

webových serverů www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz apod. 

- Maximální počet fotografií je 5 kusů na osobu. 

- Zasláním fotografií do soutěže výslovně souhlasíte s tím, že fotografie mohou být vystaveny na webech 

soutěže (www.obecruda.cz). Dále souhlasíte s tím, že Vámi zaslané fotografie mohou být použity k propagaci 

soutěže a Obce Ruda.  

- Při zasílání fotografií, prosíme, nezapomeňte uvést následující kontaktní údaje:  

jméno a příjmení, 

kontaktní adresa, 

telefon a  

mailto:obec.ruda@tiscali.cz
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e-mail (z něj budete fotky odesílat). 

- Do soutěže přihlašujte pouze své vlastní fotografie, ke kterým vám náleží autorská i majetkové práva (právo 

dílo užít) dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon).  

Pozor: U fotografií, kde je zachycena nějaká osoba, je nutné mít souhlas takto zachycené osoby (dle 

občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., Oddíl 6 - Osobnost člověka). 

PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE POTVRZUJETE, ŽE OBĚ TYTO PODMÍNKY SPLŇUJETE! 

 

Nyní můžete fotografie zasílat, a to do 31. října 2019. Následně bude dle počtu zaslaných fotografií zvolen 

způsob hlasování.  

Termín vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude oznámen až po ukončení hlasování podle množství zaslaných 

fotografií (informace budou na www.obecruda.cz). Výsledky soutěže budou prezentovány komunikačními 

prostředky organizátora. 

 

Pro oceněné budou připraveny ceny: 

a) poukazy v celkové výši 1.900Kč: 

1.místo –poukázka na nákup 1.000 Kč 

2.místo – poukázka na nákup 600 Kč 

3.místo – poukázka na nákup 300 Kč 

b) věcné dary s tématikou Obce Ruda. 

 

- UPOZORNĚNÍ: 

Organizátoři si vyhrazují právo soutěž zrušit nebo změnit pravidla v průběhu soutěže. 

 

- ORGANIZÁTOR: 

Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Přejeme dobré světlo pro zachycení vítězné fotografie, ať se vaše výtvory líbí! 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 

Základní škola – letošní a příští rok bude naše úsilí a snaha směřovat hlavně na základní školu.  

 

 Tyto prázdniny měníme celou střechu na hlavní budově včetně štítů. Dílo zhotovuje firma 

Tesařství Klouda z Jihlavy. Ta vyhrála výběrové řízení. Na tuto akci jsme neuspěli se žádostí o 

dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Tam se o dotace hlásilo celkem 725 obcí a uspělo pouhých 

76, na víc se nedostalo peněz. My skončili mezi náhradníky. Po odkrytí vazby bylo jasně vidět, že 

krovy ze západní strany byly shnilé a v havarijním stavu, že tam pravděpodobně muselo zatékat 

dlouhodobě a byl nejvyšší čas na výměnu. Jak už asi mnozí víte, při stavbě nového štítu došlo 

v pondělí 1.7. díky náhlé vichřici k pádu celého nově vyzděného štítu na sousední budovu výdejny a 

ředitelny. Došlo k rozbití střešních tašek a střešních latí. Naštěstí stropy vydržely tento velký náraz. 

Nová střecha na hlavní budově má být dokončena do konce letních prázdnin. 

V následujícím roce, opět o hlavních prázdninách, plánujeme z důvodu zvýšení energetických 

úspor celou budovu včetně výdejny jídla zateplit. Na hlavní budově pak budou i vyměněna okna a 

hlavní dveře a do dolní i horní třídy bude zavedena vzduchotechnika pro lepší výměnu vzduchu ve 

třídách. Na zateplení i vzduchotechniku jsme získali v rámci projektu Realizace úspor energie ZŠ 

Ruda dotace ve výši 1 042 648 Kč (zateplení) a 372 680 Kč (vzduchotechnika – nucené větrání 

učeben a další související práce). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí. 

Příští rok dojde také ke stavbě mateřské školy, kterou schválilo Zastupitelstvo Obce Ruda. 

Školka se postaví jako patro nad výdejnou jídla a ředitelnou. V současnosti se dokončuje projekt pro 

stavební povolení. Mateřská škola by předběžně měla mít kapacitu 20 dětí. Pro stavbu se 

zastupitelstvo rozhodlo i na základě velkého zájmu mladých rodin z Rudy a Jabloňova, kterým 
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taková občanská vybavenost v blízkém okolí schází, čímž je pak znevýhodněna i místní základní 

škola, kam nepřichází automaticky všechny děti z Jabloňova (některé zůstávají na základních 

školách v místě,  kam chodily do mateřské školy – ať už ve městě a nebo např. v Dolních 

Heřmanicích). 

 

Se školou souvisí i přesun autobusových zastávek. Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina a 

odboru dopravy se, ve snaze urychlit autobusovou dopravu mezi Jihlavou a Brnem, budou rušit či 

přesouvat zastávky, které nejsou u silnice. Proběhlo jednání na jaře za přítomnosti pracovníků 

Dopravní Policie ČR, MÚ Velké Meziříčí – odboru dopravy a Krajského úřadu Vysočina – odboru 

dopravy.  A tam i přes argumentaci o zajištění bezpečnosti cestujících bylo oznámeno, že nový 

dopravní systém bude požadovat zastávky u silnice II/602, aby se snížily časové ztráty zajížděním 

např. na autobusové nádraží ve Velkém Meziříčí. Prvním, kdo toto pocítil, bylo Velké Meziříčí, kde 

autobusy jedoucí z Jihlavy nezajíždí na autobusové nádraží. Je pak věcí každé obce, jak se k danému 

problému postaví a vyřeší. Naše obec má eminentní zájem autobusové zastávky u školy zachovat. 

Z tohoto důvodu se budou v Rudě přesouvat zastávky k silnici. Pracuje se na projektu a vyřízení 

všech povolení. Nové zastávky budou před plotem ZŠ Ruda (směr Jihlava) a v zálivu vedle 

kontejnerů na tříděný odpad naproti škole. V rámci tohoto projektu bude vyznačeno i místo pro 

přecházení silnice. Vyřízení povolení musíme stihnout do konce roku 2019. Od 1.1.2020 bude zde 

autobusu zastavovat pouze v případě, že vše bude povoleno. 

Vlastní realizace přístupových chodníků a nástupišť bude v roce 2020, kdy se pokusíme získat 

dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Dle neoficiální zprávy by pak tato zastávka měla stejný význam jako hlavní zastávky v dolní 

části obce u silnice, tzn. ve všech jízdních řádech by byla pak uvedena obě místa zastávek a 

autobusy by zde i na obou místech zastavovaly. 

 

Elektrocentrála pro zásahovou jednotku – pro zásahovou jednotku místního Sboru dobrovolných 

hasičů Ruda se nám podařilo získat dotaci z Fondu Vysočiny na pořízení elektrocentrály ve výši 

35 000 Kč, která má mít hlavní využití při zásahu v místech, kde není v blízkosti elektrický proud. 

V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele elektrocentrály. 

 

Podpora prodejny – prodejnu, kterou v naší obci provozuje COOP, podporuje naše obec formou 

úhrady veškeré elektrické energie, vody a bezplatného nájmu. Bez této podpory by za loňský rok 

skončila prodejna ve ztrátě, kdy by pak pravděpodobně COOP tuto prodejnu uzavřel. Na pokrytí 

našich nákladů – podpory, jsme požádali o dotaci Fond Vysočiny a uspěli jsme. Dostaneme po 

předložení vynaložených nákladů celkem 35 000 Kč z programu Venkovské prodejny 2019. 

 

Výměna dveří v kulturním domě – v květnu se dokončily práce na opravách v kulturním domě, 

které byly schváleny pro letošní rok. Opravila se elektroinstalace ve velkém sále, instalovala se nová 

svítidla na chodby a na velký sál na boky, byly vyměněny záclony a garnýže, vymaloval se velký sál 

včetně galerie a na závěr se vyměnily troje dveře za nové plastové izolující. Na tyto opravy obec 

dostala peníze z Obnovy venkova Vysočiny 2019 ve výši 127 000 Kč. Na příští rok plánujeme 

pokračování v opravách v kulturním domě – týkat by se měly parket a podia ve velkém sále 

kulturního domu. 

 

Oplocenky do lesů – díky kůrovcové kalamitě jsou i obecní lesy z větší části již vykáceny a 

osázeny novými stromky. Na ochranu před zvěří byly postaveny oplocenky, na které jsme získali 

dotaci opět z Fondu Vysočiny ve výši 96 000 Kč. Je to 100 % dotace bez podílu obce, bude pak 

vyplacena oproti skutečnému vyměření délky oplocenek. Do žádosti se na jaře dávaly odhadované 

míry, které nebudou přesně odpovídat pak vlastní realizaci. Zatím bylo vysázeno do obecních lesů 

přes 13 000 ks stromů. Na úhradu nákladů na stromky a výsadbu jsme také zažádali o dotace, ale 

výsledek ještě neznáme. 

 

Kanalizace + ČOV – byly zahájeny projektové práce na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních 

vod. Projekční práce provede firma IMC projekce s.r.o., Velké Meziříčí. Zde jsme s žádostí o dotaci 
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z Fondu Vysočiny neuspěli. Zatím jste si mohli všimnout pohybu geodetů po obci, kteří zajišťovali 

zaměření polohopisu celé obce, aby pak projekt odpovídal skutečnosti. Následovat budou tedy 

projekční práce. Zde vás chceme požádat o součinnost, abyste se účastnili schůzek a jednání, na 

které budete zváni, abychom na těchto jednáních vyřešili veškeré vyvstalé problémy a domluvili se 

na vedení této kanalizace. Bude se jednat o celkově nejdražší akci při realizaci kanalizace v historii 

obce. V některých úsecích nejspíš kanalizace zasáhne i do soukromých pozemků. Zde chceme 

všechny požádat a poprosit, abyste v rámci úspěšného dokončení akce v rámci možností obci 

vyhověli. Je obtížné naprojektovat kanalizaci, aby splňovala veškeré normami dané odstupy od 

vodovodu, plynovodu, dešťové kanalizace, podzemnímu el. vedení, telefonnímu kabelu. Ne všude je 

k tomu dostatek místa na obecních pozemcích pod komunikací či vedle ní. 

  

SVĚCENÍ NOVÉHO ZVONU VE LHOTCE 
 

Při příležitosti pouti Sv. Cyrila a Metoděje se 5. července ve Lhotce při mši světil nový zvon do kaple 

Sv. Cyrila a Metoděje.  

Podnětem pro realizaci této akce byla prosba a požadavek domácích o elektropohon, aby zvon 

pravidelně zvonil. Po prohlédnutí odborníkem bylo sděleno, že původní železný by již musel podstoupit více 

úprav, aby se dal používat na automatické zvonění, a nebude nikdy vydávat takový zvuk jako klasický zvon ze 

zvonoviny. Zastupitelstvo tedy schválilo návrh zakoupit zvon nový. Nákup se spojil s výměnou rozvaděče na 

veřejné osvětlení a dotáhnutí elektrického proudu do kaple. Samotný zvon stál 58 816 Kč. 

Slavnostní mši vedl pan farář R.D. Mgr. Pavel Kryl z Tasova. A možná i díky tomuto slavnostnímu aktu 

svěcení se mše přijelo zúčastnit spousta věřících. 

 

 

Na zvonu je reliéf svatých Cyrila a Metoděje, nápisy SVATÝ CYRILE A METODĚJI, ORODUJTE ZA 

NÁS a OBEC LHOTKA L.P. 2019. Zvon byl poprvé spuštěn 25. července v 18:00 hodin. Byl k němu 

zakoupen a instalován elektropohon. Zvon teď automaticky zvoní v 6:00,  ve 12:00 a v 18:00 hod. a v pátek 

v 15:00 hod. 

    

Fotografie ze svěcení a mše můžete shlédnout zde: 

https://www.obecruda.cz/fotogalerie/mse-ve-lhotce-pout-sv-cyrila-a-metodeje-5-7-2019 

 

 

 

 

 

 

https://www.obecruda.cz/fotogalerie/mse-ve-lhotce-pout-sv-cyrila-a-metodeje-5-7-2019
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Podrobnější informace o zvonu od výrobce zvonu: 
 

Zvon byl vyroben v přední italské zvonárně ECAT Campane, dědice tradiční zvonárny Mazzola Achille 

z Valduggia, založené v roce 1404. Jako takoví, v novodobé zvonařské historii, odlévají zvony do celého světa, 

předně však do Itálie, Argentiny a Brazílie. Jejich zvonařští mistři spojují tradiční techniky lití s naší 

novodobou technologií, což zaručuje velmi kvalitní výrobky, které obstojí i v té největší konkurenci. 

 

Nezvyklá "přírodní" barva zvonu je docílena ručním leštěním povrchu a poté ponořením zvonu do 

silikonové lázně tak, aby na povrchu nezůstávaly mastné skvrny a zvon se tak nešpinil. Pokud si říkáte, že 

zvony vyrobené u nás, v České republice, mají jinou barvu, tak máte pravdu. Toho je docíleno chemickou 

cestou tak, aby zvon dostal tzv. patinu. Nový zvon ve Lhotce dostane, působením povětrnostních podmínek, 

stejnou patinu za několik let. 

Materiál zvonu je zvonovina, což je tradiční slitina čistého bronzu, cínu a dalších přísad, jejíž přesný 

poměr a složení si každý výrobce pečlivě chrání. Ale dá se říci, že se skládá ze 70 % bronzu, 29% cínu a 1% 

dalších přísad. 

 

Velikost, tvar a tón každého zvonu jsou výsledkem ruční práce, kdy musí zvonařský mistr vytvořit 

nejprve formu, zdobení a teprve poté se zvon odlévá. Takto řečeno je to velmi jednoduché, ale celý proces trvá 

3-4 týdny. Protože zvon musí být ulit tak, aby měl požadovaný tón ihned, zvon se poté již nijak neupravuje. 

 

Zvon má tóninu Cis3, spodní průměr 331mm a hmotnost bez závěsu je 22kg.  

 

Dubový závěs, kované srdce jsou přesně vyrobeny na konkrétní zvon. Nelze použít nějaké typizované 

zařízení, na každý zvon se musí udělat zvlášť. Jde totiž o vyvážení celé soustavy tak, aby bylo zapotřebí co 

nejmenší síly pro houpání a zároveň byla zaručena čistota zvuku. Vše je vyrobeno u nás v České republice ve 

spolupráci s českými zvonaři. 

 

Elektrické houpání zvonu bude zajišťovat ta nejmodernější technologie na našem trhu. Celou 

technologii jsme vytvořili tak, aby perfektně pasovala na jakýkoliv požadavek zákazníka. Jednalo se o 

dlouhodobý výzkum, ale v současnosti máme špičkové výrobky, které jsou žádané v mnoha zemích EU. 

 

Zvon by se dal popsat jako nejjednodušší a nejstarší hudební nástroj, který se rozezvučí úderem srdce. 

Je ulit ze zvláštní bronzové kovové slitiny tzv. zvonoviny. Bývá zdoben nápisy a reliéfy a je zvukově naladěn 

na konkrétní tón. Dále jsou zvony nejčastěji používány v církevních stavbách jako jsou chrámy, kláštery, 

kostely a kaple. V dnešní době si však zvony nacházejí cestu i do jiných staveb než jsou církevní. Jsou to např. 

věžičky na soukromých domech, firmách, nádražích, školách, městské brány apod. 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 24.-25.5.2019 

 

Ve volebním okrsku v Rudě volilo celkem 105 voličů z 325 oprávněných (volební účast tedy 32,3 %). 

Hlasy dostalo celkem 15 uskupení. Výsledky ve volebním okrsku uvádíme níže. 

 Pořadí Volené strany Počet hlasů 

1. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 34 

2. Česká pirátská strana 19 

3. Občanská demokratická strana 12 

4. ANO 2011 9 

5. Starostové s regionálními partnery a TOP 09 7 

6. Česká strana sociálně demokratická 6 

7. Vědci pro Českou republiku 4 

8. Komunistická strana Čech a Moravy 3 

9. HLAS 3 
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10. JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost 2 

11. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 2 

12. ANO, vytrollíme europarlament 1 

13. Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 

14. ROZUMNÍ a Národní demokracie 1 

15. Moravané 1 

 

Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 

Pátek 16. srpna – sobota 17. srpna Výroba kytiček a věnce na pouť 

 Vždy od 15 hodin ve stodole za Kulturním domem. 

 Zveme tímto všechny dobrovolníky z řad žen, mužů, 

dětí i mládeže k výrobě kytiček a věnce, bez kterých se 

pouť neobejde. 

Víkend 30. srpna – 1. září Program při příležitosti pouti sv. Jiljí 

 Pátek: taneční zábava se skupinou VJETEF od 20 

hodin 

 Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti 

 Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin 

 Neděle: odpolední vyhrávka na návsi s folklórní 

skupinou LHOTÁR od 14 hodin 

Neděle 22. září 

(termín možná bude změněn) 

Dětský duatlon IRONBABY 2019 (či podobná dětská 

akce) 

 Na fotbalovém hřišti 

 Jízda na kole + běh 

 Tombola 

 Začátek závodu ve 14 hodin, začátek přihlašování 

ve 13 hodin 

Září - říjen Poděkování pořadatelům za Zlaté kolo Vysočiny 

Přelom říjen/listopad Večer rozsvícených dýní 

Začátek listopadu Posezení při lidové muzice  

 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ 
 

Tento školním rok jsme měli námořnický. Děti plnily různé úkoly, za 

které dostávaly body. Po jejich splnění hledaly a otevřely truhlu, kde na ně 

čekalo překvapení. Námořnické pero, výlet na Baťův kanál, příjezd do školy 

námořníka Igora Piňóse. Moc se nám líbil projekt Ryba na talíři, kde se žáci 

seznámili s důležitostí jíst ryby.  

Podívejte se na naše stránky: www.zs-ruda.cz, kde máme uložené 

fotografie z našich projektů.  Už teď se těšíme na další školní rok, ale jaké 

téma  bude - to vám zatím neprozradíme.  

V tomto školním roce 2018 – 2019 se naše škola ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. aktivně podílela na sběru druhotných surovin, zejména sběrového papíru. Za toto období 

bylo odevzdáno 8 163 kg papírových obalů, čímž jsme nemalým dílem přispěli k recyklaci těchto surovin. Je to 

neuvěřitelné, ale opět jsme vyhráli krásné 2. místo.  Za výhru 4000 Kč nakoupíme: hry do školní družiny, 

odpadkové koše na třídění odpadků, várnici na čaj.  Ve sběru papíru pokračujeme. Pokud máte chuť nás 

podpořit, můžete papír dovézt do školy. Děkujeme.  

 

http://www.zs-ruda.cz/
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Pořadí v přepočtu na jednoho žáka 

1. Základní škola Dlouhá Ves 675,23kg 

2.  Základní škola Ruda  583,07kg 

3.  SDH Nové Dvory   468,70kg 

4.  Základní škola Nížkov  330,73kg  

 

Lego den ve škole 

 

V pátek 10.5. jsme přivítali budoucí prvňáčky, kteří nastoupí do naší školy.  Pozvali jsme je proto, aby 

si prohlédli prostředí, kam budou od září chodit, seznámili se s novými kamarády, a aby poznali nás - učitele. 

S velkým elánem a chutí děti pracovaly, vybarvovaly a plnily různé úkoly. Po svačině přišlo velké překvapení. 

Do školy zavítali zaměstnanci lega s výukovým programem „Hrajeme si a učíme se“. Starší žáky zaujala 

interaktivní prezentace s informacemi. Odkud se vzalo lego, jak vznikalo, jeho vývoj atd. Součástí byly i 

otázky, na které žáci aktivně odpovídali. Poté dostali všichni společný úkol: postavit cokoliv na téma Moře. 

Děti se rozdělily do skupinek, asistentka přinesla krabice s legem a tvoření začalo. Kdybychom nebyli nuceni 

dodržet čas na oběd, asi bychom stavěli až do večera. Vznikly nádherné výtvory, které jsme si vystavili. Pro 

naše předškoláky chystáme další zábavné dny ve škole a už se na ně moc těšíme. 

 

 

                                                                                     Mgr. Jana Součková, ředitelka ZŠ Ruda 
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Co se u nás dělo 
 

ZLATÉ KOLO VYSOČINY 

 

V polovině června jsme poosmnácté uspořádali cyklovýlet Zlaté kolo Vysočiny. Něco z letošních 

statistik: Celkem vyjelo 271 výletníků - 168 na trať 50 km, 71 na trať 100 km, 32 na trať 200 km a 1 na trať 300 

km. Určitě si řeknete, co to bylo za trať, těch 300 km. Tak tady máme vysvětlení. Autor plakátu při tvorbě 

zapsal jako vtip na plakát novou trasu 300 km pro Pavla C. Jednalo se o Pavla Cabejška, který každoročně 

zápolí s trasou 200 km, na které je pravidelně nejstarším účastníkem a dojíždí obvykle v pozdějších 

odpoledních hodinách. Jmenovaný si ovšem pokus o vtip vzal za své a rozhodl se, že tedy těch 300 km ujede. A 

vymyslel, že pojede celkem 6 okruhů trasy 50 km. Vystartoval již v jednu hodinu v noci, kdy ho vždy 

doprovázeli na kole někteří z jeho kamarádů. Diváci v prostoru startu a cíle ho tak měli možnost vidět celkem 

6x projíždět startem a cílem. A Pavel Cabejšek pak své mety dosáhl a ve 20 hodin večer dorazil do cíle, kde na 

něj ve špalíru čekalo početné osazenstvo obdivovatelů jeho výkonu. Nutno podotknout, že Pavel 3 dny po 

skončení cyklovýletu slavil životní jubileum - sedmdesátku. O to je jeho výkon hodnotnější.  

A teď se vraťme ke statistice. Celkem se letošního výletu zúčastnilo 43 žen a 228 mužů. Věkový průměr 

byl 37,5 roků. A výletníci najeli celkem 21 283 km, když se sečetly trasy a počty cyklistů. Nejmladšímu 

cyklistovi, Jakubovi Brestovskému z Pyšele, který zvládl celou trasu 50 km ujet sám, bylo 5 let. A nejstaršímu 

Pavlovi Dvořákovi bylo 71 let.  

Úspěšní byli letos i místní občané, hlavně mládež, která skončila i na stupních vítězů ve svých 

kategoriích – všichni na trase 50 km: 

Kristýna Pelánková 2. místo, Dan Petrucha 2. místo, Martin Pelánek 3. místo. 

Musíme poděkovat velkému počtu sponzorů, kteří nás každoročně podporují a bez jejich pomoci 

bychom Zlaté kolo Vysočiny v takové míře nemohli uspořádat. Děkujeme také velké spoustě pořadatelů, kteří 

obětovali svůj čas a přišli pomoci organizovat tento cyklovýlet.  
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Počasí na akci vyšlo ideální, cyklisté byli spokojeni a vyhlo se nám závažnější zranění. Bylo pár pádů a 

odřenin, ale každý po pádu odešel po svých. Takže nezbývá prohlásit na závěr jako na olympijských hrách, že 

považujeme tímto 18. ročník ZKV za ukončený a budeme se těšit na vás všechny opět za rok na viděnou při 19. 

ročníku. 

Fotografie můžete shlédnout zde (autoři Petra Malinská a Mirek Novotný):  

https://rudaobec.rajce.idnes.cz/Zlate_kolo_Vysociny_-_18._rocnik_-_15.6.2019/  

Máte-li také pěkné fotky ze ZKV, tak se o ně podělte s námi a pošlete nám je na obec.ruda@tiscali.cz. 

Rádi je zveřejníme. 

 

Foto č. 1: Pořadatelé s Pavlem Cabejškem po jeho dojezdu z trasy 300 km 

Foto č. 2 a č. 3: Vyhlášení vítězů a žáci místní ZŠ Ruda na nich – Kristýna Pelánková 2. místo, Martin Pelánek 

3. místo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rudaobec.rajce.idnes.cz/Zlate_kolo_Vysociny_-_18._rocnik_-_15.6.2019/
mailto:obec.ruda@tiscali.cz
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Z DALŠÍHO DĚNÍ 
 

K Mezinárodnímu dni dětí jeli děti s doprovodem na zájezd – letos navštívíli jeskyni Výpustek 

v Moravském krasu a westernové městečko v Boskovicích. 

Uspořádali jsme každoroční sbírku použitého šatstva pro Diakonii Broumov. Všem děkujeme touto 

cestou za štědré dary.  

O Velikonocích hrkáčům naštěstí k hrkání přálo počasí.  

A jako obvykle jsme se zapojili do úklidu kolem silnic v rámci akce „Čistá Vysočina“. Posbírali jsme to 

celkem rychle i přes nepříznivé počasí díky relativně hojnému počtu zúčastněných a zakončili to posezením 

v kulturním domě. 

Mládež nás pak překvapila rychlostí stavění máje. Postavili ji už v týdnu a na sobotu si nechali jen psaní 

nápisů. 

 

Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz. 

 

OKÉNKO VETERINÁŘE 

 

Mor králíků 
 

Mor králíků je hemoragické onemocnění, které je způsobené kalicivirem. Onemocnění bylo poprvé 

popsáno v roce 1984 v Číně a odtud se rozšířilo do celého světa (virus RHDV-1). Nová varianta viru (RHDVa) 

byla identifikována v roce 1997 v Evropě a v roce 2010 se objevil ve Francii virus RHDV-2. V České republice 

se od roku 2017 vyskytují všechny formy viru RHDV. 

Viry jsou v prostředí vysoce odolné, kontaminované předměty jsou schopné nakazit další zvířata až 2 

měsíce! Proto pokud onemocnění v chovu proběhne, je nutná dezinfekce celého chovného zařízení a nové 

králíky nenaskladňovat dříve než po 3 měsíční pauze. 

Mor králíků je vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří především přímým kontaktem (oronazálně), 

ale i nepřímo (kontaminovaným oblečením, miskami, napaječkami, nářadím), krev sajícím hmyzem. Hlodavci 

po pozření nemocného či uhynulého králíka mohou virus vylučovat trusem. 

Průběh onemocnění může být velice rychlý akutní, kdy králík přestane přijímat krmivo, je apatický, má 

horečku, fialové sliznice, krvácí z nosních otvorů a do 3 dnů uhyne. U malého procenta zvířat dojde k 

chronickému průběhu, kdy zvíře postupně chřadne a uhyne během 14 dní na selhání jater. Jedinci, kteří přežijí, 

mají sice imunitu na celý život, ale až 4 měsíce jsou zdrojem nákazy pro ostatní králíky. 

Pokud se v chovu objeví náhlé hromadné hynutí králíků, je dobré zkonzultovat situaci s veterinárním 

lékařem. Ideální je v místě chovu provést pitvu, ev. odeslat vzorky do laboratoře pro potvrzení definitivní 

diagnózy. 

Prevencí onemocnění je vakcinace, na evropském trhu je již řada let vakcína proti RHDV-1. Aplikuje se 

podkožně od 10.týdne věku králíka. Pokud hrozí onemocnění, lze navakcinovat již od 6.týdne věku, ale za 3 

týdny revakcinovat, aby chráněnost proti RHDV-1 byla celý rok. Virus RHDV-2 je schopný nakazit již 4týdenní 

králíčata, proto je možno očkovat již od 4.týdne věku, revakcinace se provádí každých 6 měsíců. 

Chov králíků má na vesnicích své místo, i když udržet zvířata zdravá podle referencí chovatelů stojí v 

posledních letech hodně úsilí. Odměnou je na našich talířích lehce stravitelné maso s vysokým obsahem 

kvalitní bílkoviny a nízkým obsahem tuku a je vyhledávané nejen pro jídelníček dětí, ale i pacientů v 

rekonvalescenci, u diabetiků a u lidí s nemocným žlučníkem. 

 

Krásné léto bez klíšťat přeje MVDr. Šárka Dresslerová, tel.728531052 

 

 

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

Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě. 

 

http://www.obecruda.cz/
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 

 
Výpisy usnesení  ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 2.5.2019 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: 

10. Rozpočtové opatření č. 3/2019. 

11. Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Ruda a Římsko-katolickým farním úřadem Ruda. 

12. Úpravy ve stodole za kulturním domem. 

 program zasedání jako celek, 

 v souladu s „Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek“, který vypracovala hodnotící komise, jako dodavatele 

zakázky „Realizace úspor energie ZŠ Ruda – střecha“ firmu Petr Klouda, Třebízského 12, 586 01 Jihlava, IČO: 

48458627, za nabídkovou cenu 1.716.916,- Kč bez DPH. 

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2018 a závěrečný účet Obce Ruda za rok 2018 

bez výhrady, 

 účetní závěrku Obce Ruda za rok 2018, 

 inventarizaci Obce Ruda za rok 2018 bez výhrad, 

 dodavatele elektropohonu (automatické rozhoupávání zvonu) firmu JITOM – Jiří Hlávka, cenová nabídka 

z 26.4.2019, cena 49.985,- Kč. Zároveň u této firmy objednává dovedení el. vedení do kaple + výměnu rozvaděče 

veřejného osvětlení + instalace el. zásuvek do kaple + nasvícení kaple. 

 pro jednotku požární ochrany přestavbu skříně PS 12 na podvozek VEZEKO – brzděný podvozek, náprava 1300 

kg, kola 185 R 14C, op. kolečko, op. nohy – cena 39.809,- Kč vč. DPH + výškově stavitelná nebrzděná oj – cena 

15.125 Kč vč. DPH. 

 cenovou nabídku na zpracování proj. dokumentace na akci „Aleje v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí“ od firmy 

Paměť krajiny, s.r.o., Divadelní 603/3, 602 00 Brno v ceně 46.882,- Kč vč. DPH. 

 rozpočtové opatření č. 3/2019, 

 veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Ruda a Římsko-katolickým farním úřadem Ruda týkající se dotace ve výši 

50.000,- Kč na opravu fasády kostela sv. Jiljí v Rudě, 

 vydláždění podlahy stodoly za barem, 

 

zrušilo: 

 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Realizace úspor energie ZŠ 

Ruda – zateplení“. 

 

Výpisy usnesení  ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 6.6.2019 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, 

 program zasedání jako celek, 

 zřízení mateřské školy při Základní škole Ruda, p.o., Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, od 1.9.2020, 

 zápis mateřské školy do školského rejstříku do 30.9.2019, 

 pořízení projektové dokumentace pro zřízení mateřské školy při ZŠ Ruda, p.o. 

 pořízení nového zvonu do kaple ve Lhotce včetně připojení na elektropohon a připojení na rozvaděč veřejného 

osvětlení. 
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 navýšení ceny výměny 3 dveří od firmy PKS Žďár nad Sázavou o 27 824,- Kč vč. DPH. Důvodem navýšení ceny 

jsou změny na parametry dveří ze strany obce, např. bezpečnostní skla, madla, výplně. 

 rozpočtové opatření č. 4/2019. 

 smlouvu o dílo s firmou IMC projekce s.r.o., Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí, na projektovou dokumentaci 

„Ruda – kanalizace a ČOV“ za celkovou částku 598 950,- Kč včetně DPH. 

 

bylo seznámeno: 

 s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda – dotační program 

Obnova venkova Vysočiny 2019 – projekt „ Oprava kulturního domu“ – dotace ve výši 124.000 Kč. 

 

nesouhlasí: 

 s provedením nepovolené stavby manželů P.M. a J.M. ZO Ruda požaduje dodržení vzdálenosti 2 metrů 

stavby od předních hranic pozemku p.č. st. 97 s p.č. 621/2 (vlastník Obec Ruda) v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí, tzn. Obec Ruda požaduje ubourání nepovolené stavby. A zároveň Obec Ruda požaduje stavbu 

opěrné zdi ze západní části nepovolené stavby. Opěrná zeď bude stát na p.č. st. 97 v k.ú. Ruda u 

Velkého Meziříčí na základě odborného statického posudku, který si majitelé na své náklady nechají 

zhotovit, na zátěž 20 tun (kvůli průjezdu případně těžších vozidel přes obecní pozemek p.č. 621/2 v k.ú. 

Ruda u Velkého Meziříčí, který slouží jako vjezd na výše položené pozemky). 

 

 

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

a příjmení jsou uváděny jen iniciály. Plné verze usnesení a zápisů jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na 

Obecním úřadě v Rudě.  

 

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

 

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 

mailto:obec.ruda@tiscali.cz
http://www.obecruda.cz/

