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ZVYKY A POVĚRY VELIKONOČNÍ
Velikonoce
Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování v blízkosti významného
židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Hospodinem z egyptského otroctví. V
západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy
na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus
vzkříšen.
K Velikonocům se váže naděje věřících na duchovní obnovu života. Pro mnohého člověka zůstává
smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu
roku. Snad je to tím, že se část lidské společnosti po mnoho generací odklání od hledání duchovních hodnot a
směřují jinými cestami.
Věřící slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky naděje. Velikonoční slavností Zmrtvýchvstání
Páně každoročně vrcholí liturgický rok křesťanů. Současně je to období, v němž se koncentroval duchovní
základ lidové kultury. Pojetí Velikonoc se tedy podle místa, prostředí a času různí.
Církev dala velikonočním přípravám a oslavám v kostele (cyklus zabírá 40 + 50 dní) řád a reformami
napravovala odklánění obřadů od biblického času a smyslu Velikonoc. Jejich příprava začíná na Popeleční
středu, tj. 40dní předem, které pro křesťana znamenají šest neděl koncentrace, pokání, půstu. O páté neděli
postní (Judica, Smrtná či Smrtelná neděle) se v katolickém obřadu poprvé připomíná Kristova smrt. Šestá
neděle (poslední, postní neděle) je Květná (Palmarum), jíž počíná velikonoční Svatý týden (Velký, pašijový
týden). Jeho obřady určuje liturgie: podle ní spočívá těžiště Velikonoc ve třech dnech – Zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílá sobota. Velikonoce i liturgický rok vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu.

Svatý týden
Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém týdnu, nazývaném podle
biblického příběhu umučení Ježíše také Pašijovým nebo Velkým týdnem.
Začíná Květnou nedělí, graduje svatým třídenním, tj. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou
sobotou, končí před slavností Vzkříšení.
Jako příprava ke spoluúčasti člověka na velikonoční obnově je Svatý týden období výlučné. Jsou to dny
očisty skutečné i symbolické a dny střídmosti, půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.
Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně
budoucího živobytí a zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem.
Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly jarní prázdniny.
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Ani jeden z těchto dvou dnů nebyl nijak
výjimečný z hlediska lidových zvyků. Větší roli hrály dny následující.
Popeleční středa: Také Škaredá - Jidáš ten den na Ježíše žaloval, Sazometná - vymetávali se saze z komína. V
tento den se nemá podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo vydržet každou středu v roce.
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila
onemocnění šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v
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domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. Na Zelený čtvrtek utichaly
zvony - "odlétaly do Říma". Znovu se rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích
dřevěné řehtačky a klapačky - "klapání". V odpoledních hodinách se scházeli chlapci a dívky a říkali říkanky
o Jidášovi. Dodneška se právě tento den objevuje na pultech pečivo - "jidáše", které se i dříve podávalo
namazané medem.
Velký pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný půst - na památku ukřižovaného Ježíše
Krista. Také výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan. Někde i na Velký
pátek nahrazovaly řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní klekání. Chodilo se s velkým
hlukem po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se
prát prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a
omývala zvířata. Také se tento den děly zázraky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady.
Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým koštětem. Pekly
se mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových
proutků, vázaly se březové větvičky a zdobila se vajíčka.
Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za
"velkou" - a odtud název Velikonoce. V neděli se také začala jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec,
beránek, víno a chleba. Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na
Boží hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých.
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci s
pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a
cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten
omládl.

Koledy
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Zdroj: Internet
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
1) Kontakt na odborného lesního hospodáře
Pro katastrální území Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí je nový odborný lesní hospodář:
Martin Březina

telefon: 720 042 215

email: martin.brezina@wotan.cz

V lesích je pořád přemnožený kůrovec. Zkontrolujte si tedy, prosím, důkladně vlastní lesy a napadené stromy
rychle odstraňte. Neničíte tím jen svůj les, ale i sousední, kůrovec bude poprvé vylétávat teď v dubnu.
2) Obec Ruda rozšířila počet kontejnerů na bioodpad na 2 ks. První je stále umístěn vedle hřbitova a druhý stojí
na začátku fotbalového hřiště. Pozor, prosím, pro návštěvníky hřbitova na rozdělování odpadu na bioodpad a
ostatní komunální směsný odpad. Věnce a kytice se stuhami z hrobu nepatří do biodpadu!

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V NAŠEM OKOLÍ
V letošním roce se díky dotacím rozjede současně více akcí na opravu silnic, dálnic a mostů. Čeká nás
perné jaro, léto i podzim, než ustanou všechny stavební práce. Tento článek obsahuje základní informace o
uzavírkách v našem okolí, které se nás budou týkat v našich katastrech, resp. povedou přes naše katastry
objízdné trasy.
Nejdůležitější uzavírka, která nás postihne nejcitelněji, bude bourání dálničního mostu u Lhotky. V
rámci akce „D1 Modernizace – úsek 20, exit 146 Velké Meziříčí – exit 153 Lhotka – úplná uzavírka“ dojde
k úplné uzavírce na dálnici mezi Lhotkou a Velkém Meziříčí. Bude to v době od soboty 8. 4. 2017 od 19:00
hod. do neděle 9. 4. 2017 do 9:00 hod. V tuto dobu bude objízdná trasa přes Křeptov a Rudu. To znamená, že
tuto noc přes Rudu pojedou všechna vozidla, která by normálně jela po dálnici. Bohužel, není jiná možnost
objížďky.
V této tabulce je souhrn uzavírek týkajících se našich katastrů:
Datum uzavírky
5.4. – 20.11.2017

Uzavřená část
Nadjezd dálnice D1 Lhotka
I/37 Velká Bíteš, ulice
Lánice
Petráveč-Dolní
Heřmanice-Tasov

Objízdná trasa
Investor
Tasov-Holubí Zhoř–Nové Ministerstvo dopravy
Sady-Křeptov
3.4. – 31.8.2017
Osová Bitýška-Křeptov- Ředitelství silnic a dálnic
Velká Bíteš
3.4. – 30.6.2017
Tasov-KamennáKraj Vysočina
Budišov-NáramečRudíkov-OslavičkaOslavice-Velké Meziříčí
V roce 2017 by se měl bourat i dálniční most přes silnici II/602 mezi Jabloňovem a Velkým Meziříčím.
To by pak objízdná trasa ale opět vedla přes Křeptov a Rudu. Dotázali jsme se na MÚ Velké Meziříčí, odboru
dopravy, ale zde zatím žádnou oficiální informaci o této akci neměli. V každém případě by uzavírka mostu
nebyla v takovém velkém časovém rozsahu jako u mostu přes dálnici u Lhotky. Budeme se dále snažit zjistit
další doplňující informace od prováděcí firmy COLAS CZ a budeme vás informovat přes webové stránky obce,
místní rozhlas a úřední desky. Jiné uzavírky dotýkající se našich katastrů by se v letošním roce neměly konat.
Tuto informaci jsme si ověřili na MÚ Velké Meziříčí, odboru dopravy.
V rámci žádostí o souhlas s uzavírkami a objízdnými trasami jsme za Obec Ruda podmínili umístění
dopravního značení upozorňující:
- na přecházení chodců přes II/602 a II/390 u Křeptova, kde bude zvýšený pohyb vozidel,
- na zákaz průjezdu Lhotkou mimo obyvatele Lhotky,
- na zákaz průjezdu po obecní komunikaci nad dálnicí, kterým by si vozidla mohla zkracovat
objízdnou trasu, a to i z druhé strany od Holubí Zhoře.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDA

Na naší škole v rámci školní družiny probíhá kroužek vaření „Kuchtík“. Děti si zde mohou vyzkoušet
zdravé i trochu nezdravé umění kuchyně. V březnu se učily upéct jednoduchý koláč, který můžete třeba
vyzkoušet i vy doma .

Hrníčkový koláček s třešněmi
Potřebujeme:16 lžic mouky
12 lžic cukru
špetku soli
1 lžičku prášku do pečiva
máslo na vytření hrníčku

1 lžičku vanilkového extraktu
třešně z kompotu
4 vejce
trochu moučkového cukru
8 lžic oleje

Postup: Smícháme mouku, cukr a prášek do pečiva. Poté přidáme vejce, olej a vanilkový extrakt a vše
rozmícháme metličkou do hladka. Přimícháme několik třešní. Nakonec vytřeme hrníček máslem, naplníme jej
do půlky směsí. Vložíme do mikrovlnné trouby a pečeme na 900 W 1,5 až 2 minuty. Necháme vychladnout a
posypeme moučkovým cukrem. Místo třešní můžeme použít jiné kompotované ovoce.
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Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/ 2018 proběhne ve čtvrtek 6.4.2017. Moc se na nové žáky těšíme a
máme pro ně připraveno překvapení!!!
Děkujeme občanům, kteří nám pomáhají se sběrem papíru. Zatím jsme ve vedení!!!
Všem přejeme krásné prožití Velikonoc.
Za ZŠ Ruda Mgr. Eva Bednářová, ředitelka

Co se u nás bude konat
Datum
Čtvrtek 13. až sobota 16. duna

Čtvrtek 4. května 2017

10. – 23. dubna
RUDA jde sbírat v pátek 21. dubna
Sobota 30. dubna

Neděle 14. května
Přelom května a června
Sobota 17. června

Název akce
Hrkání po obci
 sraz vždy u kapličky za Dvořišti
 hrká se:
- ve čtvrtek se nehrká
- v pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a v 18:00 hod.
- v sobotu v 6:00, 12:00 a v 18:00 hod.
Sběr použitého šatstva pro Občanské sdružení Diakonii
Broumov
 čas: 16:00 – 19:00 hodin
 místo: velký sál Kulturního domu v Rudě
 donést můžete - letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené
a kompletní
Akce „Čistá Vysočina“
Sraz všech účastníků je 21. dubna v 16:00 hod. před
kulturním domem
Pálení čarodějnic, lampiónový průvod:
 začátek ve 20 hodin před kulturním domem, vyrobené
čarodějnice s sebou.
Okrskové kolo v požárním útoku jednotek SDH
 začátek ve 14 hodin na fotbalovém hřišti v Rudě
Zájezd ke Dni dětí
15. ročník cyklistického výletu Zlaté kolo Vysočiny
 Více informací o letošním závodě se dozvíte na
webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz
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Co se u nás dělo
VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
Tradičně o vánočních prázdninách, tentokráte na Štěpána 26. 12., se konalo vánoční bruslení. A konečně
po mnoha letech naši hokejisté neutrpěli prohru či dokonce debakl, ale dokázali se sousedy z Jabloňova
remizovat! Kdopak si asi vzpomene, kdy naposledy jsme dokázali Jabloňov v hokeji porazit?

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, OSTATKOVÁ MERENDA
Stručně řečeno – krásné počasí, dobrá
nálada, vtipné masky, humorné hlášky a ve
výsledku to znamenalo opět vydařený masopust.
Oproti loňsku nám sice ubylo masek, ale to neubírá
nic na zdařilosti akce. Všichni jsme se opět těšili,
co si hlavní protagonisté vymyslí za nápad a téma
a čím nás překvapí. A jako obvykle – stálo to za to!
Paní Požárová, letos slavící jubilejní sedmdesátku,
jako Lenin vezoucí se celé ostatky v mobilním
Mauzoleu V.I.Lenina nebo kompletní Adamsova
rodina či Červená Karkulka s vlkem i myslivcem,
arabský ropný magnát s originálními vytisknutými
bankovkami. Toto je jen malý výčet postaviček
procházející celý den vesnicí. Poděkování patří
všem maskám, kteří obětovali svůj čas a pečlivě se
na tento den připravili. Těší nás i zapojení
mladších.
Čtrnáct dnů po ostatkách jsme se všichni
sešli v sále kulturního domu na již tradiční
merendě. Dámy byly hned při vstupu odměněny
růží. Čekal nás opět pěkně - již jarně vyzdobený
sál i s vylepšeními oproti předchozím rokům –
nová kuchyňka, na galerii a na malém sále nové
stoly a židle a k večeři vynikající kančí guláš a
vepřové řízky. K poslechu a tanci opět hrála
skupina M.E.Š, takže ku spokojenosti nic
nescházelo a všichni odcházeli spokojeně
v pozdních nočních hodinách domů.
A tak se opět těšíme na viděnou za rok, kdy
se snad zase dobře pobavíme!

Všechny fotografie můžete shlédnout na těchto stránkách:
http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Masopust_v_Rude_-_25.2.2017_Ostatkova_merenda/
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Po roce jsme se opět vrátili ke spolupráci s bývalým Domem dětí a mládeže, který teď funguje pod
názvem DÓZA. Jejich letošní téma karnevalu byli mimoni, současné oblíbené dětské postavičky z televize.
Letos si přišlo zatančit a zasoutěžit 54 krásných masek z říše pohádek a filmů. A díky štědrým sponzorům, jimž
touto cestou patří poděkování za podporu, se mohla uskutečnit bohatá tombola. Odpolední program jako
obvykle obohatily krásné taneční vystoupení hochů a děvčat z místní základní školy.
Na ukázku zde uvádíme fotografie nádherných dortů, které mohly děti vyhrát v tombole a které jako
obvykle upekla a nazdobila paní Hana Brožová z Jabloňova.

Všechny fotografie z karnevalu včetně videí z vystoupení žáků místní Základní školy Ruda můžete
shlédnout na těchto stránkách:
http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_-_26.3.2017/
Videa z vystoupení místní ZŠ Ruda:https://youtu.be/3UrGkEvc4IM
https://youtu.be/7SJhSVw-hMw
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Fotogalerie z dalších uskutečněných akcí, které jsme zde nezmínili, také najdete na webových stránkách
Obce Ruda: www.obecruda.cz.

OKÉNKO VETERINÁŘE –RESPIRAČNÍ INFEKCE KOČEK
Ve své praxi se často setkávám s respiračním onemocněním koček. Je to dáno především jejich
způsobem života, pravděpodobnost nakažení mezi jednotlivými kočkami v populaci je vysoká. Původci
respiračních infekcí jsou nejčastěji viry, ale i bakterie, mykoplasmy a parazité. K přenosu dochází přímým
kontaktem, kapénkovou infekcí, za březosti z matky na koťata přes placentu. Klinicky se objevuje rýma, frkání,
zánět spojivek, kašel, sípání, ztížené dýchání. V akutním stádiu jsou kočky apatické, nechutná jim, málo pijí,
mají slepené oči i nosní dírky. Malá koťata mohou bezléčby i uhynout. U herpesvirózy může dojít k tzv.
latentní infekci – kočka má období bezklinických příznaků, ale při nějakém oslabení, stresu dochází k aktivaci
viru a znovuobjevení onemocnění. Ošetření nemocných koček spočívá v pravidelném odstraňování zaschlého
sekretu z okolí nozder a očí, použít můžeme borovou vodu, odvar z heřmánku nebo převařenou vodu. Oči
slepené hnisem je třeba opatrně otevřít nejlépe navlhčenou gázou. Záněty spojivek jsou především u koťat
spojeny i se zánětem rohovky nebo celého oka, nezřídka jsou změny na očích nevratné. Proto je včasná léčba
takových koťat důležitá. U koček s nechutenstvím můžeme stříkačkou opatrně podat vývar, naředěnou kočičí
konzervu nebo zpočátku jen vodu s hroznovým cukrem jako zdrojem energie. O léčbě je vhodné se poradit s
veterinárním lékařem. U chronických a opakujících se infekcí je důležitý přísun kvalitní vyvážené stravy s
dostatkem vitamínů a minerálů, pravidelná antiparazitární péče a v neposlední řadě oddělit léčené zvíře od
ostatních neléčených koček. Důležitým preventivním opatřením je vakcinace, která sníží riziko nakažení. V
současné době lze kočky vakcinovat proti herpesviróze, kaliciviróze, panleukopenii, chlamydióze, felinní
leukemii a infekční peritonitidě koček.
Některé vakcíny vyžadují před vlastní aplikací test na přítomnost latentních virů v těle daného
jedince.
Krásné jaro a radost nejen z kočičích kamarádů přeje
MVDr. Šárka Dresslerová
Otevírací doba v Tasově nezměněna : út, so 8-10h, čt, pá 15-17h
NOVĚ – možnost platby kartou! Tel.: 728 531 052
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MÍSTO KLIDU A POHODY NA KOPCI STRÁŽNÍK
Objevil se tu nápad svépomocně na tomto kopci vytvořit zajímavost, a to pomocí kamenných plotových
sloupků. Dá se to nazvat kamenný kompas, který se bude skládat z 12 kamenných sloupků. Každý kámen bude
umístěn na jednu světovou stranu. Kameny budou tvořit kruh o průměru 12 m, uprostřed kruhu bude kruh o
průměru 2 m, který bude složen z malých kamenů (tzv. placáků). Z tohoto kruhu bude 12 paprsků, které budou
složeny také z kamenů a budou propojovat kamenné sloupky. Aby se tento nápad mohl realizovat, hledá se 12
dobrovolných dárců, kteří věnují jeden kamenný sloupek na plot. Na každého dárce čeká překvapení. Vice o
tomto nápadu a další informace můžete získat u Jaromíra Březny. Je možné vidět i maketu tohoto nápadu.
Prosíme případné dárce, kteří budou chtít tento nápad podpořit, aby se hlásili na obci nebo panu
Jaromíru Březnovi.

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 29.12.2016 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:


schválilo:

 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu Annu Bahenskou a Miloslava Koudelu,
 doplnění programu zasedání:
- o bod 5. - schválení dodavatele na výměnu kotle v ZŠ Ruda,
 program zasedání jako celek,
 rozpočet Obce Ruda na rok 2017,
 Smlouvu o veřejných službách číslo: 70/2017 mezi Obcí Ruda a ICOM transport a.s.,
 jako dodavatele na výměnu kotle v ZŠ Ruda Petra Voneše, Rudíkov 245, 675 05 Budišov. Výměna
kotle včetně odkouření kotle bude v hodnotě 97 520,-Kč vč. DPH.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 26.1.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:


schválilo:

 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovateli zápisu Annu Bahenskou a Miloslava Koudelu,
 doplnění programu zasedání:
- o bod 4. - Smlouva č. 15/2017, VEDENÍ EVIDENCE ODPADU se společností Technické služby VM
s.r.o., Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí,
 program zasedání jako celek,
 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Obcí Ruda a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
 Smlouvu č. 15/2017, VEDENÍ EVIDENCE ODPADU se společností Technické služby VM s.r.o.,
Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 23.2.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě


schválilo:
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zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Miloslava
Koudelu,
doplnění programu o bod 4. Žádost z Programu obnovy venkova 2017,
doplnění programu o bod 5. Projektová dokumentace na rekonstrukci základní školy,
doplnění programu o bod 6. Závěrečné rozpočtové opatření,
program zasedání jako celek,
nákup nových židlí a stolů do kulturního domu. Objednáno bude 60 kusů židlí za cenu 26 680,-Kč a 15
stolů za cenu 42 090,-Kč. Celková částka 68 770,-Kč vč. DPH.
rozpočtové opatření č.1/2017
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2017. Do žádosti bude uvedeno
dokončení komunikace za Dvořišti,

bylo seznámeno:
se závěrečným rozpočtovým opatřením za rok 2016,


odložilo:
 schválení zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci základní školy z důvodu pouze jedné
nabídky.

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
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