Ruda nad Moravou
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Správní obvod: Šumperk

GPS souřadnice: 49.980998N, 16.877819E

Nadmořská výška: 325 m n. m.

První pís. zmínka: 1350 (672 let)

Počet obyvatel: 2 524

PSČ: 789 63

Adresa URL: www.ruda.cz

Historie obce Ruda nad Moravou
Pod latinským názvem Ferreus Mons - Železná hora - se vesnice objevuje v pramenech od počátku 14. století.
Již tehdy zde byl kostel a fara, jež od roku 1350 náležela k nově vytvořenému biskupství v Litomyšli. Ruda
tehdy zřejmě příslušela k zábřežskému panství pánů ze Šternberka. V roce 1397 byla markrabětem
spolu s dalšími osmi vesnicemi udělena Petrovi z Kravař a tehdy se začal vytvářet zárodek budoucího
rudského panství.
Jeho majiteli byli od roku 1447 Tunklové z Brníčka, v letech 1508 - 1512 Mikuláš Trčka z Lípy a téměř
do konce 16. století páni z Boskovic. V roce 1596 koupil rudské panství, které bylo vyděleno ze
zábřežského panství a tvořilo jej 17 vesnic, majitel Velkých Losin Jan mladší ze Žerotína. Další
majitel Bernard ze Žerotína postavil v Rudě počátkem 17. století renesanční zámek. Po porážce na
Bílé hoře bylo panství zkonfiskováno a v roce 1622 je vlastnil Karel z Lichtenštejna.
Složitý národnostní vývoj vedl v roce 1896 k rozdělení na dvě samostatné obce, českou Horní Rudu a
německou Dolní Rudu. Po 1. světové válce byly obce v roce 1920 opět sloučeny, zámek byl zestátněn a
byla v něm zřízena škola a lesní správa.
České jméno obce je spojeno s ložisky železné rudy, která se v okolí v minulosti těžila. Přívlastek nad
Moravou byl k názvu přidán v roce 1880, aby byla odlišena od jiných lokalit stejného jména. Dolování rudy
připomíná také postava horníka při práci, zobrazená na obecní pečeti ze 17. století.
Hostice vznikly v druhé polovině 14. století v úzkém údolí podél potoka Pstruhovec. Pojmenovány byly
podle dálkových obchodníků, kteří si zdejší závětrné údolí zvolili za místo vhodné k odpočinku a
přenocování, a proto se jim říkalo hosti. V roce 1960 byly Hostice přičleněny k Rudě. Hrabenov je
jednou z osad na Šumpersku, které byly pojmenovány po Hrabišovi ze Švábenic a Úsova. Poprvé se
připomíná v roce 1480 jako majetek Jiřího staršího Tunkla. Součástí Rudy se stal roku 1980.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4947/ruda-nad-moravou/historie/
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