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Vážení občané, v  minulosti byl vydáván Rudický zpravodaj v  pravidelných intervalech. V  po-
sledních několika letech tomu ale tak nebylo. Došlo k výjimečné situaci, kdy se v obci významně 
investovalo, investiční akce si vyžádaly prakticky veškerou kapacitu pana starosty a zastupitelů 
a na Zpravodaj nezbýval čas. Za výpadek ve vydávání se Vám tímto omlouváme.
V tomto zpravodaji je obsažen seznam proběhlých hlavních investičních akcí a událostí v obci Rudi-
ce v posledních čtyřech letech. Zastupitelstvo obce plánuje obnovit pravidelné vydávání zpravodaje, 
a to s půlroční frekvencí.

 Úvod

Letecký pohled na Rudici 2017

 infRastRuktuRa v obci

oddělená kanaliZace
V  rámci akce Jedovnicko - ČOV Jedovnice 
a  kanalizace Jedovnice, Rudice, Krasová, Vi-
lémovice a  Senetářov byla v  Rudici dokon-
čena 1. etapa oddělené-splaškové kanalizace 
v  lokalitě Tumperek a  část Dědina. Během 
této stavební akce byla zrušena stará nevy-
hovující ČOV a na jejím místě vystavěna nová 
přečerpávací stanice, která novým výtlačným 
řádem dopravuje splašky do nově budované 
ČOV v Jedovnicích. Během této akce bylo vy-
budováno na  3,5 km nové splaškové kanali-
zace v Rudici, téměř 1km výtlačného potrubí 
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do ČOV Jedovnicích, 3 společné přečerpávací 
stanice a dvě lokální u RD.  Na splaškový ka-
nalizační systém bylo přepojeno na 170 ne-
movitostí.
Bývalá jednotná kanalizace v lokalitě Tumpe-
rek v současnosti  slouží jako dešťová kanali-
zace a v rámci stavby bylo opraveno či vymě-
něno více jak 500m potrubí.

vodovod
Ani vodovod nezůstal stranou. Došlo k tech-
nologickým úpravám ve vodojemech. K velké 
radosti obyvatel na Tumperku došlo k posíle-
ní tlaku pitné vody. Již je zpracována a připra-
vena i  II. etapa, kdy bude posílen tlak v Háj-
cích nad pekárnou. 
V “Zahrádkách” se provedlo zokruhování vo-
dovodu, čímž se odstranil zejména problém 
s přípojky přes cizí soukromý pozemek. Byly 
vyměněny nevyhovující vodovodní přípojky 
a osazeny i nové požární hydranty.
Za zmínku stojí i  to, že byl vybudován nový 
přivaděč pitné vody z Jedovnic do Rudice.

Vodárenská a.s. připravuje rozsáhlou stavbu 
propojení skupinových vodovodů obcí Svaz-
ku VaK Boskovice. V první etapě dojde k pro-
pojení Rudice a  Klepačova a  dále Lažánek, 
kdy vodovod bude sloužit pouze v  případě 
havárie. Rudice, i  přes to, že bude v  centru 
propojení, o vodu nepřijde, neboť zde budou 
vybudovány dva vodojemy 2x 150m3; jeden 
pro Rudici, druhý jako “přepouštěcí”. Mezi 
nimi bude uzavírací ventil, který bude možno 
použít pouze v případě havárie. V rámci stav-
by kanalizace bylo vyměno či opraveno té-
měř 2,7 km nového vodovodu ( z toho 1,4 km 
nového vodovodního přivaděče z  Jedovnic) 
a  vyměněno   cca 73 vodovodních přípojek 
a odbočení.

kabeliZace
Vyplatila se i nelehká jednání s firmou E.ON, 
kdy se docílilo zakabelizování části obce 
(Tumperek a část Dědiny) včetně domovních 
přípojek a využilo se rozkopaných ulic při bu-
dování kanalizace. Tyto práce, mimo úpravy 
povrchů, byly financovány firmou E.ON. 

Kanalizace v Rudici

Kanalizace v Rudici
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Bohužel v  této souvislosti došlo k nepříjem-
nostem se společností O2, kdy nesystémově 
bylo zlikvidováno telefonní vedení.
Nad rámec kabelizace nízkého napětí v obci, 
E.on v průběhu minulých tří let vyměnil a ob-
novil přivaděče vysokého napětí  do Rudice 
včetně některých trafostanic čímž by se měla 
zkvalitnit dodávka elektrické energie odběra-
telům v Rudici.

veřejné osvětlení
K vedení nízkého napětí se podařilo připolo-
žit i vedení veřejného osvětlení (v obou stav-
bách cca 10 km kabelů pro každou stavební 
akci) a  instalovat nové sloupy s  osvětlením 
(100 sloupů), které jsou účinnější a  přitom 

úspornější. Co se týče estetického vnímání, 
to necháme na posouzení občanům. Každo-
pádně zmizely nevzhledné betonové sloupy 
a venkovní kabelové vedení.
Tato akce byla plně v režii obce.

komunikace
A  po  náročné práci, zejména na  koordinaci 
souběžných prací na  kanalizaci, kabeliza-
ci, veřejném osvětlení a  vodovodu, došlo 
i na komunikace. 
Součástí projektové dokumentace jednotli-
vých inženýrských sítí je pouze zapravení nad 
vlastním vedením. To znamená, že na  mno-
hých místech by byly dva pásy nového asfaltu 
a zbytek cesty s původním povrchem. Tomu 
se obec chtěla vyhnout a za cenu spolufinan-
cování se udělal kompletní asfaltový povrch 
komunikací zasažených stavbou. S  tím mu-
sely být upraveny  kryty šoupat plynu a vody 
i stávajících kanalizačních poklopů.  
Podařila se i úprava povrchu tam, kde byl pů-
vodní štěrkový povrch, a to zejména v nové 
ulici pod větřákem a v Zahrádkách.
Nedostatky, které se na komunikacích objevi-
ly, jsou řešeny v rámci reklamací.

Oddrátování Rudice

Betonové sloupy jsou zde již minulostí



6 Rudický Zpravodaj 2014 – 2018

chodníky
V  těsném závěsu za  komunikacemi jsou 
i  chodníky. Úplně nové byly vybudovány 
v ulici Pod kovárnou a v Tumperku. Demon-
tované zámkové dlaždice se využily pro 
úpravu jednoho chodníku v  Růžové ulici. 
Opraveny byly i oboustranně chodníky v ulici 
K propadání.
V  plánu je i  chodník od  Dělnického domu 
ke kapli a v Tumperku od Klekových k Zouha-
rovým (nyní travnatý).

paRkovací místa
V  rámci zemních prací souvisejících se stav-
bou splaškové kanalizace byla vybudována 
parkovací místa na  škvárovém hřišti, u  pře-
čerpávací stanice a  pod bytovkami. Věříme, 
že pomohou zejména při různých akcích, kdy 
byly ulice přeplněné.

Celkové náklady   na  všechny výše zmíněné 
stavební akce byly více jak 100 milionů ko-
run, přičemž obec si vzala úvěr na “pouhých” 
15 milionů korun. Výši tohoto úvěru obec bez 
problémů řádně splácí.                 
Většina financí pak byla hrazena z prostředků 
Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárenskou 
a.s., evropskými dotacemi Státního fondu 
životního prostředí, Jihomoravským krajem, 
společností E.on.

RoZhlas
V  současné době zastupitelstvo poptává 
dodavatele ohledně instalace veřejného roz-
hlasu jako bezdrátového. Zdržení instalace 
je způsobeno zejména hledáním vhodného 
technického řešení bezdrátového rozhlasu.

 nakládání s odpady

Naše obec se může pochlubit kvalitním na-
kládáním s  veškerými odpady. Již řadu let 
nedošlo k  navýšení poplatku za  svoz TDO, 
který v naší obci provádí fa. AVE CZ. Na třech 
lokalitách jsou zřízena sběrná místa pro tří-
děný odpad (u prodejen COOP na Tumperku 
i v Dědině a v Hájcích u pekárny). Zde mohou 
občané odevzdat nejen sklo a plasty, ale také 
drobný elektromateriál, kov, papír a  v  ne-
poslední řadě obuv a  textil pro charitativní 
účely.

Již 5 let využíváme bezplatně sběrný dvůr, 
který byl vybudován obcí   s  pomocí evrop-
ských dotací.
Velkou zásluhou pana starosty se nám po-
dařilo udržet inertní skládku na  Žegrově až 
do roku 2020. Za zmínku stojí i  to, že dozor 
tady provádí zastupitelé ve  svém volném 
čase bez nároku na odměnu, čímž umožňují 
ukládání za symbolický poplatek.

Dále v naší obci zabezpečujeme i zpracování 
bioodpadu. Díky dotacím mohli občané ob-
držet kompostéry na domácí bioodpad. Obec 
využívá velkoobjemový kontejner na biood-
pad a štěpkovač, který zlepšil ovzduší, neboť 
se dřevěný odpad nemusí pálit tak často 
a  ještě je štěpka využívána k  údržbě zeleně 
v obci.

Štěpkovač

Ocenění za třídění odpadu
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V průběhu posledních let se nám podařilo re-
alizovat mnoho investičních akcí do naší ško-
ly, které navázaly na velké opravy a investice 
v  letech 2013-2014. Na  většině realizací se 
podílela i spousta občanů, tatínků, maminek 
a přátel školy.
Z větší části byla opravena věž školní budovy, 
kde byla po výměně ciferníků částečně opra-
vena a vyměněna měděná krytina  věže. Dále 
byl opraven a  zpřístupněn vnitřní prostor 
věže, ošetřeny trámy a kompletně renovován 

původní hodinový stroj včetně cimbálů, kte-
rý díky průhlednému krytu slouží jako krásná 
ukázka kvalitní řemeslné práce i chodu stroje 
samotného. Pokračovalo se i  na  zkvalitnění 
přípravy stravy pro rudické děti ve školní ku-
chyni - k výkonnému konvektomatu a sporá-
ku přibyla nová zařízení, která byla vyměněna 
či doplněna - nový varný kotel, velký kuchyň-
ský robot, profesionální myčka na  nádobí, 
nerezové vybavení. 
Poslední zásadní dokončenou akcí je nová 
odborná učebna zaměřená na výuku jazyků 
a  počítačů pro naše děti. Celková hodnota 
výstavby učebny byla 1.9 mil. korun. Naší 
obci se podařilo získat dotaci v  rámci regi-

onální podpory přes Místní akční skupinu 
(MAS Moravský kras) ve  výši 95% na  zříze-
ní této speciální moderní učebny. Moderní 
vybavení učebny jako je interaktivní tabule, 
mobilní počítače, katedra atd. tak zkvalitní 
výuku žáků. Navíc kompletní stavební úpravy 
navýší kapacitu počtu žáků ve škole. Podmín-
kou získání této dotace byla i  bezbariérová 
úprava WC v 1NP a pořízení tzv. schodolezu 
pro dopravení případného vozíčkáře  do kaž-
dé výškové úrovně naší školy. Jelikož projekt 

 Rudická škola

Přístup do věže 

Nové vybavení školní kuchyně

Restaurovaný hodinový stroj
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byl značného rozsahu, bylo zapotřebí akci 
provést v  době prázdnin. Práce na  učebně 
započaly již poslední týden v  červnu 2018 
a celá akce byla dokončena do konce srpna, 
aby nebyl narušen začátek školního roku.

stavba ZahRadního domku pRo hRačky 
V průběhu léta 2017 jsme se rozhodli na žá-
dost vedení školy a školky postavit domeček 
na hračky. Jelikož stavební firma nabídla vy-
sokou cenu, realizovali jsme stavbu svépo-
mocí. Domeček se objednal jako stavebnice 
v brněnském obchodu se zahradní technikou 

a nechali jsme si stavebnici dovézt do Rudice. 
Poté bylo zapotřebí připravit základ pro do-
meček, sestavit jej a natřít. Jako poslední byly 
provedeny drobné terénní úpravy. Všem, kte-
ří se na stavbě podíleli, patří velký dík.

nová atRakce na ZahRadě
Na  jaře 2018 proběhla výměna nevyhovující 
atrakce na školní zahradě. Stará byla odstraně-
na a  proběhla příprava podkladu pro atrakci 
novou. Na přípravě prostoru se opět podílela 
spousta rudických rodičů. Vlastní prolézačku 
stavěla již profesionální firma z důvodu certi-
fikací a bezpečnosti dětí.

Počítačová učebna před úpravou Nová počítačová učebna v provozu

Příprava stavebního místa Nový domeček na hračky

Terénní úpravy pro usazení dětské atrakce Atrakce pro děti
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Jedná se o  rekonstrukci objektu v  majet-
ku obce Rudice pro Stanici jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Rudice a  Speleologické 
záchranné služby Morava. Objekt slouží jako 
požární zbrojnice Jednotky SDH Rudice i SDH 
Rudice  a jako hlavní stanice Speleologické zá-
chranné služby  pro celou Moravu při zásazích 
v podzemních prostorách ve spolupráci s HZS 
a  složkami IZS včetně jednotky SDH Rudice. 
V objektu stanice, který se nachází v příhod-
né poloze (v geografickém středu Moravské-
ho krasu) je umístěno speciální vybavení pro 
výše zmíněný druh záchranných akcí. Pláno-
vaná rekonstrukce obsahovala stavební opra-
vy a  úpravy objektu-střešní plášť, obvodové 
zdivo, příčky, rozvody elektroinstalace, vody 
a odpadů, prostory pro uskladnění materiálu, 
pro očistu a údržbu vybavení atd.

Po  postupném rozebrání střechy a  kon-
strukce krovu byly zahájeny práce na úpra-
vě nosného obvodového zdiva. V  této fázi 
se projektant a TDI rozhodl další práce (ze-
jména bourání otvorů) pozastavit a  nechat 

Obec se nemalou měrou podílí finančně 
na podpoře místních spolků a organizací. Nej-
větší podíl pravidelně investuje do TJ Sokol, 
kde obec hradí zejména veškeré energie. Pro 
ulehčení finanční situace TJ převzala obec te-
nisové kurty a sociální zařízení u fotbalových 
kabin, které postupně dokončuje. Z finanční 
podpory se těší též dobrovolní hasiči, senioři, 

jsou podporovány koncerty v kapli a Rudické 
chase byla poskytnuta místnost v Dělnickém 
domě pro vybudování klubovny.
Obec též pravidelně přispívá Charitě Blansko, 
která se stará o pomoc našim seniorům.
To je jen stručný výčet, neboť nelze v  pár 
řádcích vyjmenovat všechny obecní aktivity 
a akce, na kterých se obec podílí.

Bourací práce

 podpoRa spolků a oRganiZací

 vypořádání poZemku “škváRové hřiště”

 stanice jsdh Rudice a sZs moRava

Po dlouhých letech došlo i k finančnímu vy-
pořádání pozemku na “škvárovém hřišti”. Tato 
plocha byla obcí budována jako náhradní 
hřiště v době zatravňování hřiště stávajícího 
a v budoucnu mělo sloužit pro trénink fotba-
listů.
Tato lokalita se jevila jako nejvhodnější, ne-
boť se nacházela v  těsné blízkosti zázemí 
sportovců. Bohužel jen část plochy byla ma-
jetkem obce, větší část byla ve  vlastnictví 
dvou soukromých osob.
Vyrovnání s jedním z majitelů proběhlo po-
měrně v  krátké době, s  druhým majitelem 
bylo jednání zahájeno později a  bylo slo-

žitější. K dohodě došlo  až v  letošním roce, 
v souvislosti s výstavbou domu pro seniory, 
kdy obec souhlasila s prodejem části obec-
ního pozemku pro parkoviště a odvod deš-
ťových vod a vykoupila pozemek na škváro-
vém hřišti. 
V současné době, i když už není prostor vy-
užíván dle původního záměru, je celý majet-
kem obce. Ta ho využívá při různých akcích 
jako např. při ukázkách hasičského zásahu 
při oslavách 130. výročí založení Sboru dob-
rovolných hasičů, při hodech pro kolotoče 
a v neposlední řadě pro parkování aut.
A budoucnost? Využitelných cca 2700 m2...
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posoudit stavebně technický stav nosných 
konstrukcí včetně prostorové stability. Na zá-
kladě stavebního posudku ze dne 20.6.2016 
byl stavebně technický stav nosných kon-
strukcí označen za nevyhovující, v  některých 

případech i  za  havarijní. Sanace konstrukcí 
by vyžadovala značné investiční prostředky. 
Na základě těchto zjištění doporučil posuzo-
vatel zbývající zdivo odstranit postupným ro-
zebráním a vybudovat nové nosné konstruk-
ce – tzn. obvodové zdivo včetně základů.
Praxe v posledních letech ukázala obrovskou 
efektivitu při spolupráci v  rámci zásahů při 
záchraně lidských životů a ochraně majetku. 
Společná stanice ještě více zefektivnila zása-
hy i  záchranné akce v  rámci již dlouhodobé 
spolupráce mezi oběma složkami integrova-
ného záchranného systému.
Celkové náklady na  stanici byly 3,9 mil. ko-
run. I  díky dobrému jménu Speleologické 
záchranné službě a JSDH Rudice v rámci IZS 
získala obec Rudice dotaci od Jihomoravské-
ho kraje ve výši 3 mil. korun. Objekt byl slav-
nostně otevřen v  květnu 2017 za  účasti cca 
300 návštěvníků a hostů.

Slavnostní otevření zbrojnice JSDH Rudice a SZS

 tuRistický Ruch

 lom seč

Středobodem turistického ruchu v  Rudici 
vždy byl větrný mlýn s muzeem a informač-
ním střediskem. Obec Rudice se musí neu-
stále starat o opravy této historické budovy 
z  roku 1865 (technické památky) a snaží se 
neustále doplňovat a  zatraktivňovat expo-
zice pro návštěvníky Rudice. Jednou z novi-
nek bylo např. první 3D kino v  Moravském 
krasu, které přibližuje v  trojrozměrné pro-
jekci krásy Rudice a  jejího nejbližšího okolí 
nebo propagační materiál “Pohádková Ru-
dice”, který ukazuje atraktivní místa v Rudici, 
které filmaři využili pro natočení několika 
pohádek či filmů.

Rudický lom Seč je dobře známou a  i  přes 
platný zákaz vstupu hojně navštěvovanou 
lokalitou, která se vyznačuje jak “Rudickými 
vrstvami”, tak i  krásnou přírodní scenérií s 
jezírkem. Dosavadním držitelem těžebních 
práv je firma SETRA, která se mimo jiné za-

bývá odpadovým hospodářstvím. Z pohledu 
obce se tedy jednalo o  rizikového držitele 
těžebních práv. Zastupitelstvo obce vedlo 
v posledních letech vytrvalá jednání s firmou 
SETRA s cílem bezúplatného převodu těžeb-
ních práv na  obec Rudice. Jednání nebyla 
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jednoduchá, ale starostovi obce se podařilo 
vyjednat obcí požadované podmínky pře-
vodu a  uzavřít smlouvu o  smlouvě budoucí 
na  převod těžebních práv. Již podepsaná 
smlouva o budoucí smlouvě mimo jiné efek-
tivně zamezuje jakémukoliv zavážení lomu, 
ukládání odpadů či stavební drti či jiné nežá-
doucí činnosti. Nyní obec zvažuje možné va-
rianty dalšího využití lomu, přičemž jednou 
z nejvíce pravděpodobných variant je zacho-
vání stávajícího stavu a umožnění oficiálního 

vstupu v  blízké budoucnosti např. formou 
naučné stezky.
Báňský úřad firmě SETRA nařídil provést finál-
ní úpravu lomu, a  proto v  posledních měsí-
cích probíhaly v  lomu Báňským úřadem po-
žadované úpravy umožňující práva převést. 
Tímto krokem obec Rudice získá plnou kon-
trolu nad děním v lomu Seč. Je tak ukončena 
letitá nejistota ohledně budoucnosti a  způ-
sobu využití lomu.

 kultuRa

Obec se výrazně podílí i  na kulturním živo-
tě v obci a to nejen podporou svých spolků, 
které organizují např. Pálení čarodějnic-SDH, 
Vatra osvobození - SDH společně s obcí, An-
tonínské hody, Pohádkový les - Rudická cha-
sa-mládež, Pochod z  Rudického propadání, 
Běh kolem Klostermannovy studánky - TJ So-
kol a mnoho dalších, ale i zabezpečením cho-
du např. místní knihovny, kterou v minulém 
roce obec vybavila novou technikou a vybu-
dovala novou čtenářskou místnost zaměře-
nou především na  rodiče s  dětmi. Podílí se  
i na bohatém programu Rudické galerie, kte-

Původní prostor určený k rekonstrukci
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rá pořádá výstavy, dílničky pro děti, ale např. 
i předvánoční jarmark či pořádáním meziná-

rodního Josefského koštování vína společně 
s naší partnerskou obcí Fallbach z Rakouska.

Nová čtenářská místnost pro rodiče s dětmi

 co obec Rudice připRavuje?
Kromě již zmíněného bezdrátového veřejné-
ho rozhlasu se nyní pracuje na části dešťové 
kanalizaci v  Hájcích v  ulici pod horním vo-
dojemem, dokončuje se oprava opěrné zdi 
v  uličce za  Dělnickým domem, byla vybrá-
na  i stavební firma pro realizaci staveb chod-
níků od  Dělnického domu ke  kapli sv.  Bar-
bory a část chodníku v ulici Tumperská, dále 
se rozbíhá stavba inženýrských sítí k 7 sta-
vebním místům pro rodinné domy v lokalitě 
Sad na Tumperku. V přípravě je i cyklostezka 
Rudice - Jedovnice trasou “přes pole Hójez-
dama” a další.

Další velice důležitou záležitostí je zpracová-
ní nového územního plánu obce Rudice, kte-
rý se připravuje již téměř dva roky a schválen 

musí být nejpozději v  roce 2020 (v  případě 
bezproblémového schvalovacího procesu 
je předpoklad schválení nového územního 
plánu na jaře 2019). V současné době probí-
há schvalovací proces a k připomínkám bude 
vyzvána i  samotná veřejnost. Podrobnosti 
jsou zveřejňovány na úřední desce.

Nová stavební místa pro 7 rodinných domů
Obec Rudice připravuje nová stavební místa 
pro 7 rodinných domů v  lokalitě bývalého 
sadu na  Tumperku v  ulici “Na  zahrádkách”. 
Situaci umístění rodinných domů ukazuje 
přiložená zastavovací studie (výměry jednot-
livých pozemků jsou orientační). V současné 
době probíhalo výběrové řízení na  dodava-
tele výstavby inženýrských sítí a komunikace, 
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které by měly být dokončeny v červnu roku 
2019. Obec nyní zpracovává podmínky výbě-
rového řízení na  prodej pozemků za  pomo-
ci právního zástupce obce. Předpokládaná 
možná cena pozemků je 1.150,- Kč za  m2. 
Výběrové řízení na prodej pozemků bude ve-
řejně vyhlášeno ještě v průběhu roku 2018.

Poznámka: Podle usnesení zastupitelstva 
obce ze dne 31.8. je minimálním kritériem 
pro přidělení stavebních míst v lokalitě “Sad”, 
aby občan nebo přímý rodinný příslušník 
(manžel, manželka, otec, matka, bratr nebo 
sestra) byl občanem Rudice 5 a více let.
obr. Situační výkres

TGM v roce 1945 TGM příprava slavnostního znovuodhalení září 2018

 poZvánka

V roce 2018 slavíme 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Zároveň je to 80 roků 
od odhalení pomníku Tomáše Garrigue Ma-
saryka, který stával v naší obci před školou. 
Obec Rudice za  výrazné podpory zastupi-
telstva obce si tato dvě významná výročí 
důstojně připomene bohatým programem 

s  odhalením nové sochy Tomáše Garrigue 
Masaryka v sobotu 27. října 2018 od 14 ho-
din před budovou i v budově  Základní školy 
a  mateřské školy Hugo Sáňky v  Rudici. Zá-
roveň bude otevřena výstava “Rudice 1918-
2018” a “Druhý život T.G.M” v Rudické galerii 
v Dělnickém domě v Rudici.

13.10. Turistický pochod “Z Rudického propadání bez váhání…”
14.10. Běh kolem Klostermannovy studánky - běžecká liga
20.10. Pochod pohádkovým lesem pro děti i rodiče
1.12. Rozsvěcení vánočního stromu na ”Na rybníku” s kulturním programem
2.12. Mikulášské odpoledne pro děti na sále Dělnického domu

 plánované akce
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Výčet všech akcí v tomto zpravodaji pochopitelně není úplný, jedná se o ty největší či nejzásadněj-
ší akce, které se v obci udály za podpory zastupitelstva, které pro obec Rudici ve voleném období 
2014-2018 pracovalo v 15-ti členném složení  (13 členů zastupitelstva ze Sdružení pro Rudici-ne-
závislý kandidáti a 2 členi zastupitelstva za KDU-ČSL). Chtěl bych všem zastupitelům poděkovat 
za tuto práci pro obec a zároveň také poděkovat i všem občanům za pomoc, podporu i toleranci 
při realizaci a řešení konkrétních obecních akcí, problémů, staveb či společenských setkání.
Všechny občany obce zvu k volebním urnám v pátek 5.10. a v sobotu 6.10. 2018 do rudické školy, 
abyste zhodnotili práci končícího zastupitelstva a zároveň si zvolili zastupitelstvo nové.

S poděkováním za pomoc i podporu  
starosta obce Rudice

 ZávěRečné slovo

Rudický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Rudice. Adresa pro příspěvky: Obecní úřad, 67906 Rudice 7, e-mail: starosta@rudice.cz

Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav příspěvků a nezbytného zkracování po dohodě s autory. Za obsah příspěvků odpovídají jejich 
autoři, za nepodepsané redakční rada. Příspěvky odporující zákonům nebo dobrým mravům nebudou uveřejněny. 

Další aktuální informace najdete na rudických internetových stránkách 
www.rudice.cz.




