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Poznej domek na fotografii
Poznáte-li dům na fotografii, vystřihněte a vyplňte kupon a odevzdejte jej v kanceláři 
obecního úřadu nebo do schránky na mřížích ve vestibulu Obecního úřadu na Rusavě 
do 10. 05. 2017.
Ze správných odpovědí vylosujeme na zasedání obecní rady tři výherce, kteří získají: 
jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2017.

Správná odpověď z minulého čísla (4/2016):
dům čp. 231
Vylosovaným výhercům pí  H. Zacharové, pí N. Bílkové a pí Vl. Prokopovičové blahopře-
jeme.
A ostatním, kdo vyřešili dnešní hádanku (třeba i majitelům nebo obyvatelům domu), 
můžeme jen doporučit, neodkládejte to na zítra a odevzdejte soutěžní kupon ještě dnes.

SOUTĚŽ

Na fotografii je (číslo popisné/případně majitelé): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jméno a příjmení soutěžícího: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktní údaje pro doručení výhry:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturní komise při obci Rusava pořádá
v sobotu 29. dubna 2017 od 15.00 hodin
v obecním domě na Rusavě

7. ročník sousedského soupeření

tentokrát: Marmeládový sen s vánočkou
o mistra rusavské kuchyně budeme soutěžit ve dvou kategoriích:
1. nejlepší marmeláda, džem, povidla1. nejlepší marmeláda, džem, povidla
2. nejlepší vánočka (prosím, přinést vcelku, porota bude hodnotit i vzhled)

Tři nejlepší v každé kategorii se můžou těšit (kromě faktu, jak
stoupne jejich prestiž v očích spoluobčanů) také na krásné ceny,
odměněn bude ale každý zúčastněný.
Kulturní program díky dětem z místní mateřské a základní školy
zajištěn.

Na případné dotazy odpoví p. Krajcar Daniel  tel: 776 853 472
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Spousta informací Vás čeká v novém čísle ru-
savského zpravodaje. A abyste se co nejvíce 
dozvěděli, začněte číst nejlépe hned.

-LM-
ADRESA A KONTAKT
Obecní úřad Rusava
Rusava 248, 768 45 Rusava
tel: (+420) 573 392 066
ID datové schránky: qjubwr4
web: www.rusava.cz  

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Úterý: Neúřední den
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek:  Neúřední den 
Pátek: Neúřední den
Vyřizování záležitostí v neúřední dny je mož-
né po předchozí telefonické dohodě. Rovněž 
konzultace se starostou obce je nutné vždy 
dohodnout předem.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU
Obecní úřad tvoří starosta (uvolněná funk-
ce), místostarosta (neuvolněná funkce)  
a zaměstnanci obecního úřadu. Starosta stojí  
v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnan-
cům obecního úřadu. Starostu v době nepří-
tomnosti zastupuje místostarosta. Obecní 
úřad není dělen na odbory.

KONTAKTY
Starosta obce - Bohumil Škarpich
tel: (+420) 573 392 066
mobil: (+420) 777 219 021
e-mail: obec@rusava.cz

Hospodářka obce - Eva Kerčáková
tel: (+420) 573 392 066
e-mail: ucetni@rusava.cz

Účetní společnosti RUSAVAK s.r.o. 
- Ludmila Mikšánková
Tel: (+420) 573 392 028
mobil: (+420) 776 463 958
e-mail: rusavak@rusava.cz

PRÁCE DĚTÍ...

Eliška Korubová, 2. třída

Filip Siuda, 4. třída

Adam Botík, 4. třída

Eliška Zdražilová, 4. třída
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Slovo má 
starosta ...

… program rozvoje obce

Každá obec měla za určitou povinnost zpracovat rozvojový dokument s vý-
hledem do roku 2020 - 2022 nazvaný „Program rozvoje obce“ (PRO). Naše 
obec tuto podmínku naplnila projednáním tohoto koncepčního materiálu, 

jeho zpracováním a schválením zastupitelstvem obce dne 5. 10. 2015. Tyto nové stra-
tegie mají nahrazovat různé volební programy, ale zejména stávající Programy obnovy 
venkova obce. Obsáhlý dokument má sloužit jako nástroj k postupnému a koncepč-
nímu naplňování schválených záměrů, podle kterých by se mělo zastupitelstvo, rada 
obce i starosta obce řídit. Samozřejmě je možné některé aktivity upravovat, doplňovat, 
přehodnocovat, ale je vždy nutné záležitost ke změně písemně připravit, podložit 
jasnými argumenty, eventuálně i veřejným míněním. Jakýsi myšlenkový nástřel zazněl 
na veřejném jednání zastupitelstva obce, avšak bez podložených, promyšlených či 
zdůvodněných cílů: „Prodejme nemovitosti č. p. 53 – bývalý obchod na Hořansku, č. p. 
163 – objekt u Hurbanovy studánky, č. p. 168 – objekt naproti evangelického kostela! 
Kupme č. p. 243 – nemovitost bývalého obchodu a vybudujme tam společenský sál  
a bydlení pro důchodce!“ Je to dle mého názoru střelba od boku, bez důkladné analýzy 
využitelnosti. Všechny tři historické objekty se odkoupily za jistým účelem s návazností 
na historii obce, aby se zachovaly jisté hodnoty minulosti. Bohužel domek u Hurbanovy 
studánky je v  havarijním stavu. Je zde ale záměr vystavět opět novou dřevěnici – 
Portášskou stanici, která kdysi v obci byla, i když v soukromém domečku č. p. 13. Nákup 
a navrhované využití bývalého obchodu na rozcestí jsme již částečně přehodnocovali, 
ale přemrštěná cena a zejména realizace prostor pro klidné stáří i bydlení u tzv. kultu-
ráku by nebyla vyhovující. Vzpomenul jsem jen jeden myšlenkový názor, možná jich 
při pivu zaznívá více, ale zatím nebyly takto veřejně prezentovány. Obec zaznamenala 
i částečný pokles v počtu obyvatel, někdo navrhuje novou plochu pro výstavbu rodin-
ných domku, aby mohli stavět zejména mladí. Důležité však je dostupné zaměstnání. 
Toto je další oblast, která hýbe myšlením, ale pomoc může být zatím jen sporadická.

Bohumil Škarpich

Portáš Josef Hudec Včelínský
Dne 27. 2. 2017 jsme se naposledy rozloučili v obřadní síni v Bystřici pod Hostýnem s ru-
savským občanem, zatvrzelým valachem a osvíceným portášem, panem Josefem Hudcem. 
Všichni ho znali pod jeho pseudonymem Pepa Včela a tato přezdívka plně vystihovala 
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jeho povahu a všetečné příznaky být u všeho zajímavého 
a jistým kouskem se podílet na dobré, záslužné aktivitě.  
U Včelínských se však říkalo od pradávna, což deklaruje 
třeba i název hory – Včelínská Grapa. Jeho podíl na za-
ložení rusavského valašského krúžku Rusavjan, znovu 
oživení tradice portášského sboru – rusavského desát-
nictva, ale i obětavou činností v rusavském fotbalu, se 
zařazuje do seznamu určitých legend v naší obci. Navždy 
zůstanou vzpomínky na jeho kalendáře, fotografie, člán-
ky do zpravodaje, jeho portášskou kroniku, veselé jízdy 
na kole při rozvážení rusavského zpravodaje a mnoho 
jiných úsměvných historek.

Bohumil Škarpich 
– portáš rusavského desátnictva

Obecní rozhlas
V posledních dnech pozorní občané zaznamenali nestandardní hlášení obecního rozhlasu. 
Hlášení je nově většinou vysíláno z předchystaného záznamu, a tudíž může docházet 
k výpadku.

Na žádost občanů bude pravidelné hlášení prováděno v letním období v 16:45 hodin 
a v zimním období v 15:30 hodin. Mimořádné hlášení prodeje apod. bude probíhat dle 
potřeby. Doufáme, že toto opatření povede k lepší informovanosti občanů.

Upoutávky na plánované akce, upozornění či oznámení najdete i na webových 
stránkách obce www.rusava.cz v záložce aktuality, případně úřední deska, ale také v in-
fokanálu kabelové televize obce.

Zároveň tímto žádáme občany, pokud zjistí závadu na ozvučném místě, aby toto 
nahlásili v kanceláři Obecního úřadu Rusava (tel: 573 392 066). Na stejném místě, telefonu 
můžete nahlásit i poruchu na veřejném osvětlení.

-LM-

Odpady – přehled za rok 2016
Příjmy Kč Výdaje Kč

vytříděný odpad 93.168,43 nebezpečné odpady 11.777,00

platby od fyz., práv. osob 489.309,50 komunální odpad, kontejnery 503.848,00

sběrný dvůr 352.910,21

Příjmy celkem 582.477,93 868.535,21

Doplatek obce - provoz 286.057,28
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Množství odpadu v obci za 2016 v tunách

KUKA- komunální odpad 154,270

kontejnery 105,780

BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) 94,659

Celkem komunální odpad  354.709

ASEKOL  1,870

ELEKTROWIN  4,790

Sklo bílé 12,080

Sklo barevné 4,640

Železo 6,880

Plasty 5,402

Nápojové kartony 0,231

Papír 6,963

Nebezpečné odpady 1,320

Celkem tříděný odpad 44,176

ODPAD obce celkem 398,885

Eva Kerčáková, hospodářka obce

Obec Rusava
Zastupitelstvo obce Rusava

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 2/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“)

Zastupitelstvo obce Rusava se na 12. veřej-
ném jednání dne 10. 10. 2016 usnesením čl. 
12/5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Rusava touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad 
na Rusavě.1 
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Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
platí:2

a) fyzická osoba, 
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího po-

byt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobývá 
na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,  
a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém 
domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obec-
nímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 
jména, příjmení a data narození osob, za 
které poplatek platí.3

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplat-

ku vznik své poplatkové povinnosti nejpoz-
ději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost 
platit tento poplatek vznikla, případně dolo-
žit existenci skutečností zakládajících nárok 
na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je 
povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo poby-
tu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhláš-
ky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
popisné číslo stavby určené k individuál-
ní rekreaci nebo rodinného domu; není-li 
stavba nebo dům označena evidenčním 
nebo popisným číslem, uvede poplatník 
parcelní číslo pozemku, na kterém je 
tato stavba umístěna. V případě bytu 
je poplatník povinen ohlásit orientač-
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vlastnictví ke stavbě určené k individuální 
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(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených 
v ohlášení, je poplatník povinen tuto 
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato 

částka je stanovena na základě skuteč-
ných nákladů obce předchozího kalen-
dářního roku na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu za poplatníka  
a kalendářní rok.

 Skutečné náklady za rok 2015 na sběr  
a svoz netříděného komunálního odpadu 
činily: 460.581,- Kč a byly rozúčtovány 
takto:

 Náklady 460.581,- Kč děleno 1114 (584 
počet osob s pobytem na území obce + 
424 č.e. + 106 č.p. počet staveb určených 
k individuální rekreaci, bytů a rodinných 
domů, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba) = 413,45Kč. 

 Z této částky je stanovena sazba poplatku 
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 
250,- Kč. 

(2) V případě změny místa pobytu fyzické 
osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
ného domu nebo změny umístění po-
dle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního 
roku se poplatek platí v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních mě-
síců pobytu, vlastnictví nebo umístění  
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li 
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 

písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný ve 
2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.  
5. a do 31.10. příslušného kalendářního roku. 
Poplatek lze uhradit jednorázově v termínu 
do 31.5.  příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 
písm. b) této vyhlášky je splatný jedno-
rázově nejpozději do 31. 6. příslušného 
kalendářního roku.

(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 
1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je 
splatný nejpozději do 30 dnů od uplynutí 
lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti 
a v následujících letech vždy nejpozději 
do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odst. 1,2,3 je popla-
tek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém po-
platková povinnost vznikla, nejpozději však 
do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození 
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická oso-

ba, která je 
a) umístěna do dětského domova pro děti 

do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákonného zá-
stupce dítěte nebo nezletilého,
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c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domo-
vě pro osoby se zdravotním postižením na 
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy 
o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro senio-
ry, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení. 

(2) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří v kalendářním roce za 

který se platí, nedovrší 1 rok věku.
b) poplatníci se zvlášť těžkým zdravotním 

postižením, kteří jsou držitelé ZTP/P.
c) poplatníci dle čl. 2. písm. a) kteří se  

v roce, za který se poplatek platí, fakticky 
zdržují nejméně 10 kalendářních měsí-
ců mimo území obce z důvodu pobytu:  
v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo 
v ústavu sociální péče neuvedeném  
v odst. 1, nebo v azylovém domě, nebo 
mimo území České republiky, nebo ve vy-
šetřovací vazbě, případně výkonu trestu, 
pokud o osvobození požádají a důvody 
osvobození prokáží.

d) poplatníci, kteří se v příslušném kalen-
dářním roce prokazatelně zdržují mimo 
obec, a ti kteří za systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
platí jiné obci za předpokladu, že doloží 
zaplacení. (např. potvrzení obce, vlast-
níka nemovitosti, společenství vlastníků 
bytových jednotek).

Čl. 7
Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplat-

níkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním vý-

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

měrem nebo hromadným předpisným 
seznamem. 7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené po-
platky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplat-

níkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je 
ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 
a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povin-
nost tohoto poplatníka na zákonného zá-
stupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
zástupce nebo opatrovník má stejné pro-
cesní postavení jako poplatník. 9

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obec-
ní úřad poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka.10 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrov-
níků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně. 11

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 

1/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů ze dne 13. 10. 2010. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před na-
bytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.
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Schválený rozpočet na rok 2017
položka popis položky příjmy

11xx Daň z příjmů fyzických osob a práv. ze závislé činnosti 3.000.000,00

1211 Daň z přidané hodnoty 2.500.000.00

13xx Daně a poplatky z vybr.činností a služeb – místní 
poplatky 580.000.00

1511 Daň z nemovitostí 1.250.000.00

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci 
souhr. dotač. vztahu 110.900.00

Paragraf název paragrafu

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200.000.00

2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5.000.00

2141 Vnitřní obchod                           9.000.00

2279 Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené 35.000.00

2310 Pitná voda           150.000.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 150.000.00

3315 Činnost muzeí a galerií     2.000.00

3316 Vydavatelská činnost 5.000.00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků     6.000.00

3392 Zájmová činnost v kultuře    120.000.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50.000.00

3612 Bytové hospodářství                                120.000.00

3632 Pohřebnictví 10.000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50.000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20.000.00

3725 Využívání, zneškodňování komunálních odpadů 45.000.00

3727 Prevence vzniku odpadů 5.000.00

6171 Činnost místní správy 150.000.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2.000.00

Příjmy celkem 8.574.900.00
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Paragraf název paragrafu výdaje

2141 Vnitřní obchod                          10.000.00

2212 Silnice                             1.300.000.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100.000.00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 95.000.00

2310 Pitná voda                              150.000.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 150.000.00

3113 Základní školy 5.000.00

3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního 
vzdělávání 600.000.00

3314 Činnosti knihovnické 50.000.00

3315 Činnosti muzeí a galerií 20.000.00

3316 Vydavatelská činnost 400.000.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 40.000.00

3341 Rozhlas a televize 50.000.00

3349 Ostatní záležitosti sdělovací prostředky 100.000.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církve 48.000.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 530.000.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2.100.000.00

3612 Bytové hospodářství 50.000.00

3631 Veřejné osvětlení 200.000.00

3632 Pohřebnictví 100.000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 600.000.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10.000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 550.000.00

3727 Prevence vzniku odpadů 200.000.00

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 200.000.00

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 150.000.00

5212 Ochrana obyvatelstva 100.000.00

5511 Požární ochrana – profesionální část 1.000.00
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5512 Požární ochrana - dobrovolná část 600.000.00

6112 Zastupitelstvo obce 800.000.00

6171 Činnost místní správy 1.300.000.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50.000.00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 65.000.00

6399 Ostatní finanční operace 600.000.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 300.000.00

CELKEM:  11.624.000,00

FINANCOVÁNÍ
PAR POL Název
0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  3.199.500,00
0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků  - 150.400.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM  3.049.100,00

REKAPITUILACE
PŘÍJMY  celkem 8.574.900,00
VÝDAJE  celkem 11.624.000,00
FINANCOVÁNÍ celkem 3.049.100,00

Rozpočet schválen na veřejném jednání Zastupitelstva obce Rusava dne 12. 12. 2016.

Eva Kerčáková, hospodářka obce

DĚNÍ V OBCI ...Nová studánka
Nová, ona vlastně ani néni nová. Pamatuju ju tam 
už dávno, jako děcko sem z ní ne jedenkrát pil.

A co to vlastně je zač. O čem je řeč? Asi 
bych měl začat z kraja. No u cesty od Šimečků 
ke Klapinovu bývala studánka, říká sa tam 
u Zákopy. To místo (lebo ten výraz) už znajú 
enem staří rusavjáci. Včil sa řika horní Hořansko, 
kde sme říkali u Šimečků, Vojtů vrch je na 
Grajcarovem vrše atd. Ale k věci, tak u téj záko-
py bývala studánka, šak sem z ní pil a né enem 
já. Nevím jaké měla méno, měla li jaké. No  
a túte studánku sa rozhodla skupinka nad-
šencú obnoviť. Protože sa říká, že kolem cesty  
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6171 Činnost místní správy 1.300.000.00
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6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 300.000.00

CELKEM:  11.624.000,00

FINANCOVÁNÍ
PAR POL Název
0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  3.199.500,00
0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků  - 150.400.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM  3.049.100,00

REKAPITUILACE
PŘÍJMY  celkem 8.574.900,00
VÝDAJE  celkem 11.624.000,00
FINANCOVÁNÍ celkem 3.049.100,00

Rozpočet schválen na veřejném jednání Zastupitelstva obce Rusava dne 12. 12. 2016.

Eva Kerčáková, hospodářka obce

DĚNÍ V OBCI ...Nová studánka
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já. Nevím jaké měla méno, měla li jaké. No  
a túte studánku sa rozhodla skupinka nad-
šencú obnoviť. Protože sa říká, že kolem cesty  
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z Tesáka na sv. Hostýn je sucho a není sa de napiť, tak proto. Práce tam bylo kopa, stromy, 
křáky, ožina, to všecko moselo jíť pryč. Neco sa vytrhalo, neco vyklučilo, vypálilo. Podařilo 
sa najiť aj púvodní kameny kadlůbek, vlastně enem jeho časť. Tak sa to moselo v novotě. 
Kameň si nejaky pozbírali, nejaký dovezli, cosi poskytla obec. No a to co chtěli udělať je na 
tej fotografiji, jestli sa to povédlo posuďte sami, zájděte sa podívať a uvidíte. Chcú jí říkať 
„Malinová“, maliny tam sice ešče nérostú, ale co néni, može byť, oni sa o ňu mínija starať 
aj nadále. Je na krásném místě, jim všeckým sa tam strašně líbí. Toš to tam nepokašte, 
bude aj na co sednuť. Jestli nepovalí zrovna voda průdem sa nedivte, sucha posledních 
let sa na přírodě podepisuju ne enem kůrovcem, ale aj úbytkem vody v pramenišťoch.

No a co víc. Tej studánky si na pochůzce všimnul
Jura Potočků, kaprál rusavských portášů

Pohled do knihovny
O tom, že naše knihovna byla vyhlášena 
knihovnou roku 2015 ve Zlínském kra-
ji všichni víme. A stále platí, že se jedná  
o knihovnu, která si svou polohou v obci, 
prostředím a skladbou knihovního fondu 
ocenění zasloužila.

Už je to rok, kdy jsem převzala vedení 
knihovny a s tím funkci knihovnice. Mojí 
profesí bylo učitelství v mateřské škole  
a s knihovnictvím jsem se setkala jako ostatní 
čtenáři pouze při návštěvě knihovny. Abych 
se snadněji orientovala v problematice, ab-
solvovala jsem kurz Knihovnického mini-
ma při Krajské knihovně Františka Bartoše 
ve Zlíně a několik seminářů v Knihovně 
Kroměřížska. V začátcích mi hodně pomohly 
paní Eva Kerčáková a Ludmila Mikšánková, 
po metodické stránce je zajištěno vedení 
ze strany Knihovny Kroměřížska a Městské 
knihovny v Bystřici pod Hostýnem.

Radost mi dělá dobrá a příjemná spo-
lupráce s místní ZŠ. Téměř všechny středy, v době od 9.00 do 10.00 hodin, patří dětem. 
Společně si chodí prohlížet knihy, vyměňují zapůjčené, obvykle splní nějaký připravený 
úkol, např. zpracují čtenářský kvíz. Mladší děti si většinou poslechnou pohádku. Ale 
všichni se postupně naučí, jak se mají v knihovně chovat, kde hledat tu svou knihu, jak 
s vypůjčenou knihou zacházet. Tak postupně získáváme nové čtenáře. Poslední pěkná 
akce proběhla 8. února, kdy jsem pozvala do knihovny paní učitelku 1. ročníku se svými 
žáčky, aby složili čtenářskou zkoušku a mohli být pasováni na čtenáře. Ještě neznají 
všechna písmena, ale v knihovně jsou pro ně připraveny knihy, se kterými si určitě poradí.
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Škoda je, že děti, které přejdou na 2. stupeň, už do knihovny tak často nechodí. Možná 
využívají školní knihovny, nebo některou z knihoven, jejichž knihovní fond je obsáhlejší. 
Jen doufám, že nepřestanou mít o knihy a čtení zájem.

Výhodou je, že jakoukoliv knihu, která není v našem knihovním fondu, mohu bez-
platně zapůjčit pro naše čtenáře v knihovně v Bystřici pod Hostýnem. Této služby jsem 
již několikrát využila.

Další službou, kterou nabízíme, je donášková služba knih. Zatím jí nikdo nevyužil, ale 
co není, může být. Tato možnost a ochota pomoci starším a nemocným spoluobčanům 
tu stále je.

V roce 2016 přibylo do knihovního fondu 101 titulů. Knihovní fond také významně 
obohacují zapůjčené knihy z Knihovny Kroměřížska. 2x do roka získáme na dobu 1 roku 
soubor knih, které v naší knihovně chybí.

Na závěr pár čísel ze statistiky za rok 2016:
Knižní fond naší knihovny k 31. 12. 2016 1783 titulů
Počet zapsaných čtenářů 150 z toho 70 dětí
Počet návštěv čtenářů v knihovně 1248
Počet výpůjček 1836
Počet návštěv webové stránky knihovny 510
Počet vstupů do elektronického katalogu
z prostoru mimo knihovnu  124

Na všechny čtenáře, stávající i ty nové, se budu těšit i v letošním roce.
Zdenka Chmelařová, knihovnice

Akce VÁNOČNÍ BALÍČEK NA UKRAJINU v naší farnosti
Na sklonku loňského roku se Římskokatolická farnost Rusava již poněkolikáté zapojila do 
akce Balíček na Ukrajinu pořádané Arcidiecézní charitou Olomouc. Cílem akce je připra-
vit vánoční dárek pro dítě z  dětského domova nebo sociálně slabé rodiny na Ukrajině. 
Dárce má i možnost si předem „své“ obdarované dítko vybrat. My jsme si vybrali hned 
dvě - dívku Annu (5 let) a chlapce Ljubomira (6 let) z dětského domova v Ternopilu na 

západní Ukrajině. Do každého dárku jsme 
zabalili školní a výtvarné potřeby, oblečení  
a hračky v hodnotě kolem 1000 Kč. Zabalené 
balíčky,  opatřené štítkem se jménem dítěte 
a adresou domova, si u nás vyzvedla charita, 
která zajistila jejich hromadné převezení na 
místo určení na Ukrajině. Dárky dětem předal 
zástupce ACHO během slavení ukrajinských 
vánočních svátků na začátku ledna. 

za farnost Rusava Martina Janečková
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Ani mráz tři krále nespálí
Jenom věčný sníh, jen sníh, a mrožům z mrazu 
lámou se fousy … tak začínají slova jedné 
zimní písničky a dají se použít i na tříkrálovou 
sbírku, která v  naší obci už po sedmnácté 
letos proběhla. Ani třeskutý mráz, který v so-
botních (7. 1.) ranních hodinách byl místy 
až -20°C, neodradil dobrovolníky, kteří s tří-
královou koledou obcházeli po rusavských 
domech. Výnos této největší dobrovolnické 
akce u nás z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. 
Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky 
s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. 
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba dese-
tina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení 
zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních 
katastrof. V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost 
zodpovídají jednotlivé Charity.

Velké díky patří dobrovolníkům, kteří vyšli do ulic, ale hlavně Vám, kdo jste přispěli 
v této sbírce pro potřebné. Díky vaší štědrosti se v naší obci letos vybralo 19.968,-Kč.

Pokud byste rádi na tuto sbírku ještě přispěli, několik možností najdete zde: http://
www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

LM

Finanční dary byly vybírány do zapečetěných pokladniček, které byly zapečetěny úředníky 
města či obce. Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod 
Hostýnem vybráno 352 600,- Kč. Z toho:

Bystřice pod Hostýnem 111 290,-

Chvalčov 31 893,-

Rychlov 21 386,-

Loukov 20 515,-

Rusava 19 968,-

Slavkov pod Hostýnem 16 792,-

Podhradní Lhota 15 391,-

Osíčko 14 196,-

Vítonice 13 518,-

Komárno 12 582,-
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Chomýž 11 903,-

Rajnochovice  11 601,-

Brusné 11 162,-

Hlinsko pod Hostýnem 10 123,-

Libosváry 8 975,-

Blazice 5 726,-

Sovadina 5 663,-

Bílavsko 5 030,-

Mrlínek 4886,-
 

Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně 
na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá 
část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na další 
rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.

Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem – jestli už to bylo 
penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým 
úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u nás najde 
ještě stále dost.

Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky, 
koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by dob-
ročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná.

Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel roste i počet lidi v nouzi nebo 
těch, kteří potřebují služby Charity. Proto další podpora na rozšíření služeb Charity bude 
stále potřeba. Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme i my někomu pomáhat, že se 
můžeme přitom učit dávat a můžeme i takovým způsobem bojovat za lepší a hezčí svět 
... Nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat právě my.

Mgr. Helena Janovská, koordinátor Tříkrálové sbírky

Masopustní veselí
Rok se sešel s rokem a opět se ozvalo bouchání do bubnu, hlas křídlovky a veselý vřískot 
maškar, které probudily obyvatele Rusavy hned po ránu 25. února. Celý sobotní den nás 
provázelo krásné, slunečné počasí.

Někdo tento prastarý lidový zvyk označuje za svátek obžerství. Napadá vás po dlou-
hé zimě lepší zábava než dobré jídlo? Plné břicho určitě zlepší náladu i těm největším 
škarohlídům.

Maškary absolvovaly v čele s medvědem nesmírně náročnou cestu celou vesnicí, 
aby všem připomněly, že se blíží jaro a je konec radovánek až do Velikonoc.

A kolik, že jich bylo? Podívejte se sami. V letošním roce jich bylo docela dost.
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V  odpoledních hodinách si masky pochutnaly na výborném guláši, který pro ně 
uvařily kuchařky naší školy. Večer roztancovaly maškary s  muzikou vedenou panem 
Vladimírem Češkem ještě i celou zelenou hospůdku.

Závěrem chci poděkovat všem muzikantům, maškarám, ale také všem přispívajícím, 
kteří přispěli nemalým obnosem na vybavení mateřské i základní školy.

Mgr. Jana Podolová, 
ředitelka školy

Dětský karneval
Přijde mi to jako včera, co jsme měli kar-
neval v mysliveckém duchu. Letos jsme se 
vydali až za velkou louži do ráje na zemi. 
Ano, mluvím o Hawaii. Byli jsme ubytova-
ní ve veselém hotelu s názvem „Smajlík“, 
kde zábava vůbec nechyběla a slovo nuda 
tam neznají. Všude slýcháváte, že perly se 
vytahují z mušlí. My jsme to pojali netra-
dičně a děti perličky do mušlí házely. Zní to 
lehce, ale nejjednodušší to zrovna nebylo. 
Abychom měli dát co na gril, děti se cho-
pily prutů a rybky z vody tahaly jednu za 
druhou. Nechyběl ani adrenalin. Opravdoví 
odvážlivci krmili žraloky. Mezi soutěžemi 
proběhla i chvilka oddechu, ve které nás 
čekala bohatá tombola.  A co by to bylo 
za pobyt u moře bez ploutví. Takže chůze  
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v ploutvích všem zúčastněným také ne-
dělala problém. Po všech soutěžích nám 
vyschlo v krku, tak jsme si připravili koktejl 
ze šťavnatého ovoce. Myslím, že zájezd 
na Hawai už ani lépe dopadnout nemohl. 
Obešlo se to bez úrazu - nikdo nepřišel 
o žádnou končetinu při krmení žraloků, 
háček od rybářského prutu taky neskončil 
nikomu v oku a otřes mozku od letících 
bonparů také nikdo neměl. Maximálně 
bolest v nohou, protože parket byl stále 
zaplněný. Všechno dopadlo na jedničku  
a kdo ví co nás čeká příští rok.

za MŠ zapsala Zuzana Švehlíková

Maškarní bál
V sobotu 11. 3. 2017 ve 13:00 hodin jsme se sešly téměř všechny holky z AK Rusava  
v obecním domě, abychom přichystaly sál. Na co? No přeci na další maškarní bál, který 
náš spolek pořádá.

Lehce po 20. hodině se poprvé otevřely dveře s prvními návštěvníky. Následně 
chodily další a další masky. Musím říci, že k naší lítosti byla účast malá, ale ti, co došli, 
brali bál zodpovědně a přišli v maskách. K tanci a poslechu nám celý večer hrál DJ blond. 
Během večera proběhla mnohým již známá soutěž „hod kroužky“. Těsně před půlnocí 
jsme vyhlásily tři nejhezčí masky.

3. místo se umístil šneček v podání Zuzky Švehlíkové,
2. místo získala grupa „alá cvičenci“ (vyjmenovávat je tady nebudu, páč jich bylo 11 :-)),
1. místo patřilo dopravním značkám, skupince 6 lidí, kteří k nám přijeli od Zlína.
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Půlnoc se přehoupla a byl čas vyhlásit hlavní tombolu. Jako každý rok tou první ce-
nou byla televize, kterou náš spolek věnoval, a o to víc nás těšilo, že ji (regulérně) vyhrála 
jedna členka AK, konkrétně Romana Botíková.

Vše uteklo jako voda a bál byl u konce.
Velmi ráda bych napsala, že se opět budeme na všechny těšit příští rok, ale bohužel, 

ta účast klesá, starostí neubývá, a tudíž zvažujeme, že bál v roce 2018 pořádat nebudeme.
Každopádně naše VELKÉ díky patří všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do 

tomboly.
Za AK Rusava Hanka Zbranková

40 let Rusavjanu aneb o bále, který málem nebyl
Bylo mrazivé dopoledne soboty 28. ledna a jako každoročně se v tuto dobu scházeli čle-
nové Rusavjanu v sále Obecního domu, aby připravili vše potřebné pro konání valašského 
bálu. Výzdoba sálu, výstava fotografií, pohoštění – s nadšení a při vidině příjemného ve-
čera jsme připravili vše, aby se hosté cítili pohodlně. Náš elán zkazila zpráva o přerušené 
dodávce elektrického proudu. Bez elektřiny a vytápění, které je od ní také odvislé, by 
se náš plán zcela zhatil. Přesto jsme do poslední chvíle věřili slibu dodavatelské společ-
nosti, že poruchu odstraní (nejprve do 13., pak do 15. a nakonec do 17. hodiny). Ovšem 
naplnil se nejčernější scénář a proud nešel ani po 17. hodině. Nebudu se rozepisovat  
o svých pocitech, kdy jsem s těžkým srdcem musel rozhodnout o zrušení bálu. Potmě  
a ve vymrzlém sále se tančit a zpívat opravdu nedalo. A názory o operativním převedení 
bálu do sálu v jiné okolní obci byly více než fantaskní. Snad jen s pomocí kouzelníka by 
bylo možné zajistit a připravit jiný sál, nachystat pohoštění a předelegovat hosty, to vše 
za pouhých 90 minut. 

Avšak dle moudrého přísloví jsme nehodili flintu do žita a organizační maraton 
jsme absolvovali znova. A tak se v sobotu 25. března mohl valašský bál na Rusavě přeci 
jen uskutečnit. A ještě, aby se nekonal, když on sám je tradicí, navíc letos konanou 
již po čtyřicáté. V neposlední řadě ale připomněl 40 let existence Valašského krúžku 
Rusavjan.

Čtyřicet let je dlouhá doba a za ty roky se v souboru vystřídaly rozhodně desítky, 
snad i stovky tanečníků, zpěváků a muzikantů, mnoho lidí, které spojila láska a vztah 
k rusavskému folklóru. 

Taneční soubor je živý organismus, a jak to v  životě bývá, jednou jsme nahoře  
a jednou dole. Nejinak tomu je i u tanečních souborů. Ale ať bylo jakkoliv, Rusavjan je zde 
stále a je výsledkem vůle lidí, že folklór na Rusavě není jen koníčkem, ale i odpovědností 
k nádherné tradici, místu a jeho historii.

Jak by však mohl soubor existovat, kdyby u jeho kormidla a vesel nestály silné 
osobnosti vědomé pokladu, jež rusavský folklór ukrývá. Vzpomeňme některé z nich 
- Miroslav Hovořák, letitý vedoucí, Vladimír Meloun, vynikající muzikant a primáš 
Brněnských Gajdošů. Určitě nesmíme opomenout součinnost s mnohými choreografy 
jako třeba s Růženou Melounovou, manželi Stanislavem a Jaroslavou Stanovskými, 
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Josefem Londou, Otakarem Gojným či manželi Perútkovými. Těmto lidem patří upřímný 
dík za odvedenou práci, kterou si nezasvěcený neumí představit. Bez nich by soubor 
nemohl být. Děkujeme vám.

Za 40 let hráli se souborem mnozí muzikanti a cimbálové muziky – z  raných let 
vzpomeňme Vratislava Bartoška, Jaroslava Mikulčáka a Ladislava Pavelce, st., z muzik 
pak CM Brněnští Gajdoši, CM Bystřica a CM Rusava. I vám děkujeme.

K  příležitosti výročí souboru pak hosté mohli shlédnout výstavu fotografií, která 
zdokumentovala uplynulý život souboru.

Ani pozdní termín konání bálu, nebo počáteční nepříjemnosti neubraly nic na pří-
jemné atmosféře, která zaplavila celý sál. A i když se možná někomu mohl jevit jako bál 
komornější, přesto se nesl v duchu autentičnosti, nestrojenosti a uvolněnosti. A o to šlo. 
Přátelské setkání, tanec a zpěv se staly zadostiučiněním. Cimbálové muziky vytáhly na 
parket snad všechny. A když jsme se v ranních hodinách rozcházeli, byli jsme naplněni 
vědomím, že dobrá věc se povedla a že stopy lednového rozmrzení jsou ty tam. Už teď 
se těšíme, až si radost z valašské písně a tance zopakujeme při další příležitosti, a to 
v sobotu 27. května na Kácání mája na Čecheru. Těšíme se i na vás.

Jaroslav Pavelka, předseda VK Rusavjan

Jarní výšlap
Trampský klub Rusava Vás zve na jarní výšlap Jeskyňka Smrdutá, který se uskuteční 
v neděli 30. dubna 2017. Odjedeme autobusem v 7.00 hodin ráno z Rusavy - kino 
do Bystřice pod Hostýnem – autobusové nádraží a odtud v 7.35 hodin na Tesák.

Trasa Tesák – Čerňava – Jeskyňka Smrdutá – Janče – Chvalčov – Klapinov – Rusava 
je dlouhá asi 15km. 

Bližší informace na telefonu: 774 643 719
za trampský klub Vlastimil Stužka



18 Zpravodaj obce Rusava

Josefem Londou, Otakarem Gojným či manželi Perútkovými. Těmto lidem patří upřímný 
dík za odvedenou práci, kterou si nezasvěcený neumí představit. Bez nich by soubor 
nemohl být. Děkujeme vám.

Za 40 let hráli se souborem mnozí muzikanti a cimbálové muziky – z  raných let 
vzpomeňme Vratislava Bartoška, Jaroslava Mikulčáka a Ladislava Pavelce, st., z muzik 
pak CM Brněnští Gajdoši, CM Bystřica a CM Rusava. I vám děkujeme.

K  příležitosti výročí souboru pak hosté mohli shlédnout výstavu fotografií, která 
zdokumentovala uplynulý život souboru.

Ani pozdní termín konání bálu, nebo počáteční nepříjemnosti neubraly nic na pří-
jemné atmosféře, která zaplavila celý sál. A i když se možná někomu mohl jevit jako bál 
komornější, přesto se nesl v duchu autentičnosti, nestrojenosti a uvolněnosti. A o to šlo. 
Přátelské setkání, tanec a zpěv se staly zadostiučiněním. Cimbálové muziky vytáhly na 
parket snad všechny. A když jsme se v ranních hodinách rozcházeli, byli jsme naplněni 
vědomím, že dobrá věc se povedla a že stopy lednového rozmrzení jsou ty tam. Už teď 
se těšíme, až si radost z valašské písně a tance zopakujeme při další příležitosti, a to 
v sobotu 27. května na Kácání mája na Čecheru. Těšíme se i na vás.

Jaroslav Pavelka, předseda VK Rusavjan

Jarní výšlap
Trampský klub Rusava Vás zve na jarní výšlap Jeskyňka Smrdutá, který se uskuteční 
v neděli 30. dubna 2017. Odjedeme autobusem v 7.00 hodin ráno z Rusavy - kino 
do Bystřice pod Hostýnem – autobusové nádraží a odtud v 7.35 hodin na Tesák.

Trasa Tesák – Čerňava – Jeskyňka Smrdutá – Janče – Chvalčov – Klapinov – Rusava 
je dlouhá asi 15km. 

Bližší informace na telefonu: 774 643 719
za trampský klub Vlastimil Stužka

Zpravodaj obce Rusava

NAŠE ŠKOLA OBRAZEM

Zeleno žlutý den (20. 3.)

Veselé zoubky (1. třída)

Dopravní výchova (4. třída)
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NAŠE ŠKOLA ...Literární soutěž
V lednu 2017 vyhlásil Okrašlovací a zábavní 
spolek z Bystřice pod Hostýnem literární soutěž. Žáci v ní měli dokončit úryvek z knihy 
Michala Endeho - Lukáš a lokomotiva Ema. Do soutěže byly zaslány čtyři úryvky našich 
žáků: Matěje Kolaříka, Anny Mikšánkové, Jany Doleželové a Elišky Zdražilové. Tři první 
výše zmiňovaní se v soutěži umístili na předních příčkách a byli věcně odměněni.

Strojvůdce Lukáš a jeho lokomotiva Emanuela
Země, kde žil strojvůdce Lukáš, se jmenovala Jasmánie a byla docela malá. Byla 
dokonce neobyčejně malá.
Země Jasmánie je malá planeta ve vesmíru. Na planetě Jasmánie žije strojvůdce Lukáš, 
který má lokomotivu Emanuelu. Jednoho krásného odpoledne odjel Lukáš se svou loko-
motivou na nádherný výlet, ze kterého se vrátili až v noci. Lukáš odvezl svou Emanuelu 
do strojovny a popřál jí dobrou noc. O svou lokomotivu se strojvůdce Lukáš vzorně stará, 
proto lidé, kteří cestují vlakem, jsou spokojení. Lokomotiva Emanuela pomáhá rozvážet 
balíčky z velkých měst do malých vesniček. Ve volných chvílích vozí děti i dospělé, aby 
mohli poznat celou zem. Když lokomotiva vozí děti, je nejšťastnější na světě.

Jana Doleželová, 5. třída

Strojvůdce Lukáš a tajemná truhla
Země, kde žil strojvůdce Lukáš, se jmenovala Jasmánie a byla docela malá.  
Byla dokonce neobyčejně malá.
Lukáš byl malý kluk, který měl dva kamarády. Jeden se jmenoval Argol a ten byl stejný jako 
on, jen měl ocas a uši jako skřítek. Ten druhý byl jeho mazlíček Sarkal, kterého zachránil, 
když byl ve vězení, kde ho hlídali lidožrouti. Jednoho dne, když jel Lukáš vlakem, tak 
lidožroutovi, který tam žil, vyletěla z kapsy mapa. Na jejím konci byla truhla s pokladem, 
ale byla zavřená, takže Lukáš nevěděl, co v té truhle je, tak přišel na nápad pokusit se 
s kamarády tu truhlu najít. Jak dojel na poslední stanici, tak hned běžel za kamarády říct jim 
tenhle skvělý nápad. Argol i Sarkal souhlasili, takže hned další den se rozhodli vyjít. Cesta 
netrvala dlouho a už na ně čekalo první dobrodružství. Uviděli obra jménem Karobol, 
který právě spal. Tak se snažili ho potichu obejít, ale Sarkal zakopl o kámen a probudil 
Karobola. Ten všechny tři chytil a chtěl si je upéct, ale Argol měl šikovný ocas, rozvázal 
se a potom rozvázal kamarády. Mezi tím, co se Karobol připravoval na večeři, kamarádi 
utekli. Přes noc zůstali v jeskyni, kde potkali pravěké lidi. Pralidé se báli, ale kamarádi je 
uklidnili. Naučili je mluvit, založit oheň a lépe lovit. Za to jim pravěcí lidé nechali kousek 
kuřete. Hned ráno zas vyšli na cestu. Cestou ještě potkali zlého bílého hada, tříhlavého 
draka a dva mluvící stromy, až konečně došli k pokladu. Když se podívali na to místo, 
nemohli uvěřit svým očím, protože ten poklad byl zakopaný pod Lukášovou zahradou. 
Kopali, kopali a kopali, až se konečně dokopali k pokladu. Otevřeli truhlu, ve které bylo 
zlato, krásné oblečení a nové boty. Kamarádi si něco nechali a jinak všechno rozdali. 
Všechno dobře dopadlo a Lukáš teď vozí mnohem víc lidí, protože lidé teď mají více peněz.

Matěj Kolařík, 5. třída
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Lukášova cesta za poklonou
Země, kde žil strojvůdce Lukáš, se jmenovala Jasmánie a byla docela malá. Byla 
dokonce neobyčejně malá.  

Žilo tam hodně zvířátek a smyšlených 
lidí. Strojvůdce Lukáš přijede na stanici 
v okolí, kde žije jeho matka paní Molková. 
Jednou šel k  ní na návštěvu. Než přišel 
domů, tak ve vesnici slyšel, že mají nového 
krále Benžemina Stokrápníkového. Lukáš 
se mu chtěl jít poklonit. Přišel ke své matce  
a navrhl jí tento nápad. Matka mu to svolila, 
ale řekla mu, ať si dává pozor, že obři zase 
řádí. A Lukáš hned na druhý den vyrazil. 
Vzal svou lokomotivu Anežku a jeli. Cestou 
se zastavili na stanici a tam se doptal, jak 
se dostane na Pidihrad. Poradí mu obr Vilík, 
který byl hodný, protože byl ještě malý.  
A poradil mu, že se tam dostane přes čip! 

čip! louku, kde žijí morčata a přes horu z želatiny. Ale že si musí dávat pozor, protože žela-
tinová hora se sama od sebe přemisťuje. Přijel k čip! čip! louce a ona byla plná všelijakých 
domečků a různobarevných morčat a morčátek. Lukáš se divil, kolik morčat tam vidí.  
A najednou k němu přicupitala dvě morčátka. Ty nás zdraví a obejdou nás. Ale co to? Vidí 
nejmenší morčátko a to jim říká: „Dddobrý dden. Co tu potřebujete?“ „Potřebujeme poradit. 
Kudy se jede k želatinové hoře?“ A morčátko povídá: „Tady přes tu louku“. A Lukáš povídá:  
„A kudy? Vždyť je louka plná morčat.“ A morče zapískalo. Najednou se morčata rozestou-
pila. Lukáš s lokomotivou Anežkou mohli odjet. Želatinovou horu hledali a našli ji. Vyjeli 
ji, sjeli ji a jeli dál ke království. Přijeli do království. Přijeli do království, poklonili se králi 
a král byl rád, že se mu přišli poklonit. Pak jeli zpátky za paní Molkovou. Lukáš se najedl, 
vyspal a šel za svojí prací. A jestli se nevyboural, tak jezdí od stanice ke stanici dodnes.

Anna Mikšánková, 4. třída

Strojvůdce Lukáš a kouzelná země Jasmánie
Země, kde žil strojvůdce Lukáš, se jmenovala Jasmánie a byla docela malá. Byla 
dokonce neobyčejně malá.
Země Jasmánie byla sice opravdu malá, ale žilo v ní spoustu zvířat. Strojvůdce Lukáš tam 
každý den projížděl a poznal tam růžového slona jménem Bimbo. Ten ho seznámil se 
spousty zvířat, například s modrou opicí Sofií a růžovo červenou žirafou Amálií. Jsou to 
nejlepší kamarádky Bimba. Bimbo a ostatní mu řekli, co se stalo, že zlá královna Kruela 
chce tu zem jen pro sebe. Na druhý den šli ke Kruele a ta je vyhodila a začarovala, aby se 
na jednu hodinu nemohli hýbat. Celý týden přemýšleli, jak by získali království. V jedné 
knize se dozvěděli, že musí najít červený amulet. Když ho našli, šli do království, kde je 
královna chtěla začarovat, ale amulet je chránil. Královnu zavřeli do vězení, strojvůdce 
Lukáš se stal králem a všichni byli šťastný.

Eliška Zdražilová,  4. třída
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Strojvůdce Lukáš a kouzelná země Jasmánie
Země, kde žil strojvůdce Lukáš, se jmenovala Jasmánie a byla docela malá. Byla 
dokonce neobyčejně malá.
Země Jasmánie byla sice opravdu malá, ale žilo v ní spoustu zvířat. Strojvůdce Lukáš tam 
každý den projížděl a poznal tam růžového slona jménem Bimbo. Ten ho seznámil se 
spousty zvířat, například s modrou opicí Sofií a růžovo červenou žirafou Amálií. Jsou to 
nejlepší kamarádky Bimba. Bimbo a ostatní mu řekli, co se stalo, že zlá královna Kruela 
chce tu zem jen pro sebe. Na druhý den šli ke Kruele a ta je vyhodila a začarovala, aby se 
na jednu hodinu nemohli hýbat. Celý týden přemýšleli, jak by získali království. V jedné 
knize se dozvěděli, že musí najít červený amulet. Když ho našli, šli do království, kde je 
královna chtěla začarovat, ale amulet je chránil. Královnu zavřeli do vězení, strojvůdce 
Lukáš se stal králem a všichni byli šťastný.

Eliška Zdražilová,  4. třída
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Kouzelnická show
21. února jsme v naší škole přivítali mladého kouzelníka, který vystupuje pod jménem  
Mág RadekR. Pro žáky naší školy si připravil pěkné, zábavné vystoupení a probudil v nich 
také zájem o kouzelnickou iluzi.

Talent školy 2017
V úterý 14. března se konal již několikátý ročník soutěže „Talent školy“. Letos se soutěže 
zúčastnilo poměrně velké množství žáků z nejrůznějších ročníků. Většina „účinkujících“ 
vystupovala s hudebním číslem a několik jich tančilo. Rozděleni byli do dvou kategorií 
– jednotlivci a dvojice. Během soutěže jsme mohli zaslechnout skvělou hru na piano, 
kytaru, housle, trubku a dokonce jsme u jednoho z žáků měli tu čest být svědky hry na 
dva nástroje současně – klavír a trubku. V tanečních číslech jsme pak zaslechli moderní 
písně od Avicii a Shakiry. A jak Talent školy dopadl?

Kategorie jednotlivců: o 1. místo se dělili: Jaromír Češek a Vojtěch Hrabal, 2. místo: 
Tereza Gregorová, 3. místo: Viola Kerčáková a 4. místo: Jan Matela.

Kategorie dvojic: 1. místo: Veronika Krajcarová a Anna Mikšánková, 2. místo: Petra 
Kocfeldová a Tereza Gregorová.

Mgr. Anna Hrušková, učitelka ZŠ
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Sférické kino ve škole
Dne 16. března do základní školy na Rusavě 
zavítalo sférické kino. Projekce tohoto kina je 
netradiční - probíhá v nafouknutém do polo-
koule postaveném stanu a žáci při tom mo-
hou sledovat příběh vleže, obraz tedy mají 
nad sebou i kolem sebe. Promítání byla dvě 
- Astronaut a Polaris. Tematicky si byla velmi 
podobná, obě se odehrávala ve vesmíru. 

Starší žáci zhlédli film Astronaut, kte-
rý je seznámil s  výcvikem kosmonautů  
a s jejich náročným pobytem ve vesmíru. Mladší žáky příběhem provázeli dva kamarádi 
- tučňák a lední medvěd. Z ponorky společně sestrojili kosmickou loď, ve které se vydali 
do vesmíru, aby zjistili, proč je na severním i jižním pólu polární noc a den. 

Žáci se pomocí animovaných příběhů zábavnou a poutavou formou dověděli spoustu 
zajímavostí a nových poznatků ze světa kolem nás.

Mgr. Petra Zámečníková, učitelka ZŠ

Postřehy a reakce žáků:
Dnes 16. března jsme měli v  tělocvičně sférické kino. Jmenovalo se to Astronaut. Moc se 
mi to líbilo, protože jsme si u toho mohli lehnout a díky tomu to vypadalo jako 3D. Když to 
skončilo, tak nám pán dal kvíz, bylo to rozdělené na holky a kluky. Kluci nakonec vyhráli 5:4. 
Bylo to pěkné, ale moc krátké.

Eliška Zdražilová, 4.třída

Dne 16. 3. k nám přijelo do tělocvičny sférické kino. 
Bylo to o astronautovi a co se mu stává s tělem, když 
letí do vesmíru. Kino se mi líbilo a bylo to i poučné. 
Dali nám pár otázek ohledně toho kina a potom jsme 
skládali astronautovo tělo. Všechno se mi líbilo, hry 
mě bavily a bylo to poučné.

Matěj Kolařík, 5. třída

Ve čtvrtek 16. 3. bylo sférické kino. Sférické kino se mi moc líbilo, viděl jsem, že astronauti musí 
cvičit, aby jim neslábly kosti a neztrácela se svalová hmota. Astronauti musí roky trénovat, 
aby mohli do kosmu. Tam na ně číhá nebezpečí. Na konci jsme měli kvíz.

Stanislav Kušík, 4. třída

Ve čtvrtek dne 16. 3. proběhlo v Základní škole T. G. Masaryka na Rusavě promítání filmu 
Astronaut. Promítalo se to ve velké kopuli nafouknuté vzduchem. Ve filmu se snažili ukázat, 
jaký je to být astronautem. Ve filmu bylo, jak se přizpůsobuje tělo životu na měsíci, jak náročný 
výcvik musí astronauti podstoupit a jaké nebezpečí může člověka ve vesmíru čekat. Film se 
mi moc líbil. Po filmu nám dávali otázky o vesmíru a ukazovali jsme si, kde jsou různé orgány.

Vojta Hrabal, 5. třída
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HISTORIE ...Zbojníci na Valašsku
Zbojník Lájoš, který pocházel z Uher řádil nejvíce 
na Javorníkách, kde přepadal a kradl a odváděl dobytek do Uher. Byl chycen portáši 1788.

Janotova jama, v keréj sa schovávál zbojník Janota a stříľál na Kláščovský zámek, 
na Brúmovsku Kaňur a Holý vrch, pod Soláněm Kobylská, pod Trojákem, na Baraní a 
na Kaním ve Stanovnici (gde sú préj zbojnické jedľe). Hodně pověstí vyrávjá o Kľenově 
na Bystřičkú. Zámčisko, zřícenina hradu na Kľenově, skaly a ďúry byly dobrým úkrytem 
zbojníkú. V Jasennéj byl kolem roku 1726 ľajtnantem nad portášama fotj Jura Mikuláštík. 
Ten pré jsa tak bál zbojníkú, že spávál mezi tlama v kosteľe, aby ho v noci zbojníci ne-
přepadli a nezabili.

Nekeří portáši nezapomněli na svoje ľudové kořeně a přidávali sa ge zbojníkom nebo 
im aspoň pomáhali. Spomíná na portáš Michal Šestohrdy z Krasna nad Bečvú, kerý sa dál 
ge zbojnickéj družině na Kľenově. Býl šak chycený dvojíma bývalými druhy – portášami 
a roku 1743 v Hradišču oběšený. V téj době nemohli byť portáši u ľudu ozubení, protože 
slúžili hlavně pánom. Čas všecko zahlazuje, a tak sa mzi ľuďma začaly vyprávjať rúzné 
zkazky o siľe, obratnosti a hrdinstvu portášú. Ľegendú sa stali portáši Stavinoha z Velkých 
Karlovi, Malina z Hoščálkovéj, Ondráš z Janovic na Frýdecku a Juráš (jeho zrádca) a iní.

Ondráš sa narodil 13.11.1680 fojtovi Šebestovi z Janovic u Frýdku. Študovál na školách 
v Příboře a mněl byť knězem. Ale nestalo sa. Dál sa na vojnu gdesi v Německu a ve Francii. 
Dyž sa vrátil po rokoch dom, viděl jak vrchnosť utiskuje ľud. Tak sa dál na zbojničéní. Po 
potlačeňú seľských vzpúr byla na Ondráša vypsaná odměna 100 a na Juráša 50 dukátú. 
Juráš svojého struha zradíl. Nechál sa zlákať penězama a zabíl Ondráša jeho vlastním 
obuškem v krčmě ve Sviadnově u Místku. Jurášovi mněla byť odměna předaná na frý-
deckém zámku, gde býl pozvaný aj s ostatníma zbojníkama. Brzo šak poznali, že padli 
do ľéčky. Všeckým pozbírali obušky. Dyž Juráš při výslechu pobodál vyšetřujúcího súdcu 
nožem, tož ho vsadili do klady. V roku 1716 býl odseděný na smrť a lámaný v koľe v Těšíně. 
Tragédyja zrady je namaľovaná na obrazi „Smrť Ondrášova“ z prvéj povolice 19. stoleťá.

Ondráš sa stál bohatýrem, Juráš ostál symbolem zrady. Ondráš pochodil od Frýdku, 
ale ľudé ze severního a středního Valašska ho považojú za zbojníka valašského.

Aj iné staré dokumenty vyprávjajú o zbojníkoch. V  roku 1723 ve sporu o Malý 
Pľuskovec v Karlovicách býl svědkem Jan Machús, naroděný na Solánci. Jeho syn býl 
zbojníkem a popravený v Meziříčú. Aj daľší svědek, Václav Machús, naroděný na Doľní 
Bečvě, býl zbojníkem. Temu gvúlivá rokom, mňél 66, musela byť udělená milosť. Takéj 
mezi vinníkami povstáňá na rožnovském panstvú roku 1751 býl člověk tého stého ména. 
Pardónovaný býl aj Jan Mičkú z Vidča.

Kolem Zubřá byla takéj zbojnická družina – bratrú Doliňáků. Měli vytvořený trestní 
zbor, aby sa mstili vrchnosti za křivdy spáchané na poddaných. Patřili doňho Jan Šimurda 
ze synem Janem, Václav Šimurda, Jan Koláček, Jozef Kovář, Jiří Hajný a Doliňáci. V pan-
ských rybníkách prokopali hráze, aby ryby odplavaly do Bečvy a zapálili věcéj pánských 
stavéní. Po dvúch rokoch byli chycení a daní do žalářa v Meziříčú. Všeci čekali jejich smrť. 
Ale zbojníci svojích činú ľutovali a tož dostali milosť. Páni to s nima umněli. Jejich vúdú 
sa stál zámeckým písařem a ostatní šli v roku 1739 za portáše. Byli préj najľepší pánščí 
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naháňači zbojníkú, protože znali všecky jejich fígľe. Aj vůdca Doliňák sa stál portášem. 
Těžko sa hodnoťá jejich činy. Byli to zrádci, mněli strach o svoje životy, o rodiny? Nebyli 
dosť utvrdění ve svojéj věci? Ostali naživu, jejich věc šak zahynula.

Iným sa tak dobře nevédlo. Martin Dědic z  rožnovských pasek býl roku 1710 za 
zlodějstvo a rabování chycený portášama a u Meziříča oběšený. Rok 1739 býl pro zboj-
níky pohromú. Rechtor Vranečka ze Zašovéj píše v kronice, že ich teho roku skončilo na 
šibenicích a na stromoch v Meziříčú a okolních městech dvaadvacet. Ve stejném roku byli 
oběšení třé ogaři z rožnovského panstvá kúsek od Hranic – Jan Jarovovský se Stříteža, 
Jura Šimurdú a Jura Bakuľú ze Zubřá. Štvrtým býl Martin Cahlík z Bránek. Potem v apríli 
oběsili v Přerově Martina Pašku z Rožnova, Juru Míčkového ze synem z Vidča. Už hneď 
na druhý deň (11. apríľa) oběsili v  Lipníku „u posraného trňá při cestě na stromoch“ 
Jana Zavičáka, Vávru a Martina, dva syny Pavla Kovářového a Vaška Šrámka z Hrubéj 
Ľhory. Třinástého apríľa zaséj oběsili v Příboře Jana Hoférka ze Stříteža z pasek a dvá ze 
vsackéj Jablúnky. Štrnástého apríl oběsili v Hoľešově Martina Daňka ze Stříteža, Michala 
Fojta z Vidča, Frydrycha Kavku z Hrubéj Bystřice. Dňa 16. Apríl oběsili ve Frýdku Vaška 
Tisovského ze Stříteža.

Dňa 20. apríľa v  Meziřícu oběsili Jana Ostřanského z  Hrubéj Ľhoty a Martina 
Javorovského ze Stříteža. V Hoľešově oběsili 11. mája druhého syna Javorovského – Jana, 
a syna Jury Míčkového z Vidča.

Hranický doktor a spisovatel J.H.A.Gallas sa zmiňuje ve svojích povídkách o Ondrášovi 
z Rožnova, kerý študovál u jezujitú. Dyž mu dysi za jeho všetečné otázky učitel vynadál, 
štúdyje sa mu sprotivily a dál sa na zbojnické řemeslo. Banda měla mněť přes 100 chlapú 
a výpady dělala až do Poľska ge Krakovu.

připravil Josef Hudec - Včelínský

Daniel Sloboda – 13. díl

Slobodovi přátelé – 5. část
Bedřich Milota Rozehnal (23.3.1820, Hulín – 6.3.1876, Kroměříž)

Bedřich Milota Rozehnal se narodil jako syn Aloise Rozehnala, jednoho z prvních 
doktorů medicíny, působících v Hulíně. Bedřich Milota začal studovat filozofii na piari-
stickém gymnáziu v Kroměříži a později práva v Olomouci, ale svá studia nedokončil. 
Matěj Mikšíček si o něm ve svém deníku poznamenal, že měl určitý konflikt na gymnáziu 
v Kroměříži, když jednomu ze svých profesorů předal překlad nějaké české básně do 
němčiny s nevhodným komentářem. Snad už zde se projevovalo národnostní uvědomění 
mladého Moravana, které se stále stupňovalo. Aktivně se účastnil revolučního roku 1848 
jako účastník Slovanského sjezdu v Praze. Ovšem činný byl i jinak. V tento památný rok 
poskytl azyl slovenskému básníkovi Janku Královi. Díky němu se Rozehnal seznámil právě 
s Danielem Slobodou. „V Hulíně sme se sešli u J[anko] Krále. Téhož přišel Rozehnal a Král 
k nám.“ Jiná poznámka pak dokládá Králův pobyt na Rusavě: „Před večerem prišel Janko 
Král a Lorenc s dceruškou.“ Při každé možné příležitosti pak Sloboda na svých cestách 
Hulínem neopomněl Rozehnala navštívit.
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Fojta z Vidča, Frydrycha Kavku z Hrubéj Bystřice. Dňa 16. Apríl oběsili ve Frýdku Vaška 
Tisovského ze Stříteža.

Dňa 20. apríľa v  Meziřícu oběsili Jana Ostřanského z  Hrubéj Ľhoty a Martina 
Javorovského ze Stříteža. V Hoľešově oběsili 11. mája druhého syna Javorovského – Jana, 
a syna Jury Míčkového z Vidča.

Hranický doktor a spisovatel J.H.A.Gallas sa zmiňuje ve svojích povídkách o Ondrášovi 
z Rožnova, kerý študovál u jezujitú. Dyž mu dysi za jeho všetečné otázky učitel vynadál, 
štúdyje sa mu sprotivily a dál sa na zbojnické řemeslo. Banda měla mněť přes 100 chlapú 
a výpady dělala až do Poľska ge Krakovu.

připravil Josef Hudec - Včelínský

Daniel Sloboda – 13. díl

Slobodovi přátelé – 5. část
Bedřich Milota Rozehnal (23.3.1820, Hulín – 6.3.1876, Kroměříž)

Bedřich Milota Rozehnal se narodil jako syn Aloise Rozehnala, jednoho z prvních 
doktorů medicíny, působících v Hulíně. Bedřich Milota začal studovat filozofii na piari-
stickém gymnáziu v Kroměříži a později práva v Olomouci, ale svá studia nedokončil. 
Matěj Mikšíček si o něm ve svém deníku poznamenal, že měl určitý konflikt na gymnáziu 
v Kroměříži, když jednomu ze svých profesorů předal překlad nějaké české básně do 
němčiny s nevhodným komentářem. Snad už zde se projevovalo národnostní uvědomění 
mladého Moravana, které se stále stupňovalo. Aktivně se účastnil revolučního roku 1848 
jako účastník Slovanského sjezdu v Praze. Ovšem činný byl i jinak. V tento památný rok 
poskytl azyl slovenskému básníkovi Janku Královi. Díky němu se Rozehnal seznámil právě 
s Danielem Slobodou. „V Hulíně sme se sešli u J[anko] Krále. Téhož přišel Rozehnal a Král 
k nám.“ Jiná poznámka pak dokládá Králův pobyt na Rusavě: „Před večerem prišel Janko 
Král a Lorenc s dceruškou.“ Při každé možné příležitosti pak Sloboda na svých cestách 
Hulínem neopomněl Rozehnala navštívit.
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Svou vlasteneckou aktivitu projevoval Rozehnal i jako člen „Hospodářské jednoty 
záhlinicko-kvasické“, založené Františkem Skopalíkem. Sám se zasazoval o to, aby se schů-
ze jednoty konávaly v Hulíně. Rok 1848 jej stále víc burcoval k tomu, aby své vlastenectví 
a národně buditelskou činnost projevoval intenzivněji. Poté, co se stal dopisovatelem 
„Moravských novin“ a zahájil svou spolupráci s Karlem Havlíčkem Borovským, rozhodl se 
přestěhovat do Brna. Zde započal svou dráhu redaktora „Moravských novin“. Ta však skončila 
záhy, když bylo jejich vydávání roku 1852 zastaveno. Existenční problémy spojené s man-
želstvím a starostí o šest dětí jej přiměly roku 1857 k odchodu do Prostějova. Zde se opět 
velmi aktivně zapojil do společenského a kulturního života. Stal se předsedou čtenářského 
spolku, členem obecního zastupitelstva města Prostějov a rovněž se zasadil o založení 
pěveckého spolku „Orlice“. V roce 1861 byl dokonce zvolen poslancem zemského sněmu.

Rozehnal byl však činný i literárně. Skládal básně, které pak zveřejňoval v  časo-
pise „Ječmínek“ a „Moravan“. Pro jejich satirický ráz si vysloužil titul „prokletý básník“  
a „Sprostomil von Rozesmál“. Město Hulín pak Rozehnalovi kritici nazývali „Hulvatínem“. 

Kvůli ostrosti a kritičnosti svého psaní byl nevyhovujícím elementem pro oficiální 
představitele doby. Závěr jeho života byl velmi pochmurný. Ve věznici si odpykával trest 
za údajné padělání směnky. Rozehnal zemřel 6.3.1876 ve věznici v Kroměříži. Ačkoliv byl 
rebelem své doby, lze jej pro jeho usilovnou práci a boj za obrodu národa vnímat jako 
čestného člověka s velkým přínosem pro národ (v regionálních poměrech to určitě platí). 

Jaroslav Pavelka, předseda VK Rusavjan
(In: Pavelka J., Buditelský odkaz rusavského pastora Daniela Slobody, 2007)

SPORT ...SK RUSAVA
SK Rusava - fotbal
Muži
V zimní pauze odehrál náš tým zatím jeden přátelský zápas, kdy na umělé trávě v Holešově 
proti Lhotě u Malenovic podlehl kvalitně hrajícímu soupeři 2:4. První poločas hráli naši 
kluci velmi dobře (vyhráli ho 2:0), bohužel celý druhý poločas odehráli pouze v deseti, síly 
docházely a tak nedokázali odolat tlaku soupeře. I přes snahu Michala Vaculíka mužstvo 
neabsolvovalo žádný trénink, takže krásné podzimní druhé místo se bude hodně těžko 
obhajovat (Hačunda a Lipold alespoň trénují v Bystřici pod Hostýnem se starými pány, 
ostatní jsou na tom ale hůř než medvědi, ze zimního spánku se nejspíš probudí až první 
dubnovou neděli po třiceti minutách prvního zápasu v Tučapech).

Mladší přípravka
Každou středu jsme se scházeli na tréninky v rusavské tělocvičně (občas to tedy nevy-
padalo jako trénink, ale spíš výběh dravé zvěře). Zapojovala se i děvčata, začínáme si  
i chystat půdu pro fotbalovou školičku (Radim Janečka, Honzík a Eda Gregorovi, Dianka 
Krajcarová). Poté, co jsme v prosinci absolvovali turnaje v Bystřici p/H a Holešově  
(viz minulé číslo), jsme měli v lednu turnajovou pauzu.
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V únoru jsme se zúčastnili turnaje ve Valašském Meziříčí. Úvodní dva duely byli kluci 
hodně vyplašení z kotle rodičů Kopřivnice (trubky, řehtačky, vuvuzela) - někteří místo 
bránění soupeře směřovali své zraky na tribuny. Po dvou prohrách 0:3 se náš mančaft 
rozehrál a do konce turnaje už neprohrál (5 výher, dvě remízy). Jediný gól nás dělil od 
semifinále, ale nakonec jsme na pátém místě za sebou nechali týmy Poličná, Kateřinice 
a Police. Pět branek vstřelil Erik Mirga, tři David Hudec, v brance byl velmi dobrý David 
Kočička.

V březnu jsme nejprve jeli na turnaj do Morkovic, kde jsme kromě prvního zápasu 
proti domácím (0:2) taktéž herně nezklamali (smolná prohra 1:2 s Pravčicemi, 0:6 s vý-
bornými Ludslavicemi - ty jsou jinde než my, výhry 2:1 proti Koryčanům a Zlobicím). Bylo 
z toho nakonec šesté místo, dva góly vsítil Milda Zachara a Tony Mirga, slušně zachytal 
Lukáš Janečka.

O týden později jsme se zúčastnili turnaje starší přípravky v Soběchlebích, kde naši 
mladší přípravku doplnili Honza Uruba, Vojta Hrabal (velmi dobrý v brance i v útoku - 4 
góly), David Kočička (hlavní pilíř obrany) a posila na výpomoc Pavel Dvorník (nejlepší 
hráč i střelec - 7 branek). Kluci si domů přivezli své první medaile za třetí místo a někteří 
dokonce i svoje vlastní věci (při odjezdu domů někomu chyběla čepice, někomu tričko, 
jeden dokonce nemohl najít tepláky...). Bylo by super, kdybych zvládl udržet pořádek 
na hřišti, lavičce náhradníků i v šatně. Mé maximum je zatím v nejlepším aspoň jedna  
z těchto tří variant.

Závěrem za mě dík Lubošovi Dědičovi za zapůjčení osmimístného vozidla na turnaje 
a Jirkovi Janečkovi, který mi celou zimu pomáhal v tělocvičně s tréninky.

Daniel Krajcar
Starší žáci
Zimní přípravu starších žáků odstartovaly 
tak jako v loňském roce tréninky v hale v 
Prusinovicích.  Absolvovali jsme také něko-
lik halových turnajů. První turnaj se konal 
29. ledna v Troubkách za účasti 7 mužstev. 
Lovešice, Želatovice, Dub nad Moravou, 
Brodek u Přerova, Hněvotín, Mrlínek a Rusava. 
Remizovali jsme jen s Mrlínkem 0:0. Skončili 
jsme sice poslední, ale další 4 zápasy jsme 
prohráli jen o jednu branku.

Další turnaj byl v Bystřici p/H  25. února  - 
8 mužstev: Bystřice  p/H, Zdounky, Opatovice, 
Bezměrov, Kelč, Zlobice, Rajnochovice, 
Rusava. Stejná situace: jedna remíze s Kelčem, 
další prohry o jeden gól, jen jedna prohra 2:0 
s vítězem turnaje velmi silnou Bystřicí. I v 
tomto zápase jsme byli velmi kladně hod-
noceni za předvedenou hru a dobrý výkon 
celého mužstva.
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Poslední turnaj jsme odehráli v So-
běchlebích 11. března.  Přihlášeny byly 
4 družstva: Soběchleby, Opatovice, 
Želátovice a Rusava. Tento turnaj začal 
žalostně už před odjezdem. Díky nezod-
povědnosti některých žáčků i rodičů se 
nás sešlo pouze pět hráčů, kteří odehráli 
všechna utkání bez střídání. Ostudu také 
neudělali, ale v závěru nestačili fyzicky. Na 
tomto turnaji jsme sice byli poslední, ale 
domů si vezl ocenění Viktor Kerčák jako 
nejlepší brankář a Veronika Dvorníková jako dívka, která statečně konkurovala předve-
denou hrou všem chlapcům.

Schválně neuvádím mnoho výsledků, o které v této kategorii až tak nejde. Jde přece 
o to naučit naši mládež hrát fotbal a výsledky se dostaví posléze. Musíme být ještě trpěliví.

Luboš Dědič, trenér

Spojené státy I. díl
Spojené státy je velmi často užívaný, nicmé-
ně poněkud nepřesný název pro USA (United States of America). Států, které by snesly 
označení „Spojené státy“, se na světě nacházelo a nachází hned několik. Například Spojené 
státy brazilské zanikly až v roce 1967 a Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos 
Mexicanos, existují jako oficiální název Mexika dodnes. 

V současné době se USA skládají z 50 
států, federálního území hlavního města  
a 14 zámořských území (tak se dnes korekt-
ně označují kolonie:-). Po Rusku a Kanadě 
jde o třetí nejrozlehlejší zemi na světě a stej-
né místo zabírá i z hlediska počtu obyvatel 
(přičemž každý třetí z nich trpí nadváhou), 
i když se značným odstupem za Čínou  
a Indií. Z ekonomického hlediska se jedná 
o největší ekonomiku světa, ale v přepočtu 
HDP na obyvatele jim patří až desáté místo. 
Geograficky se většina území USA nachází 
na severoamerickém kontinentu mezi po-
břežím Tichého a Atlantického oceánu. Z hlediska krajinných typů zde nalezneme tropické 
klima na jihu Floridy, přes subtropické klima na pobřeží Mexického zálivu, mírné klima 
v oblasti východního pobřeží, ale také polopouštní, pouštní a vysokohorské klima ve 
Skalistých horách. Toto doplňují kulturní krajiny velkoměstských aglomerací (viz obr. 1). 
Na tom to rozlehlém území nalezneme známý Grand Canyon (viz obr. 2), Údolí smrti (mís-

ZAJÍMAVOSTI ...

Chicago na pobřeží Michiganského jezera
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to s nejvyšší naměřenou teplotou), plošně 
největší budovu na světě – Pentagon, nej-
větší a nejstarší stromy planety (sekvoje na 
obr. 3), nejstarší dálnici na světě a spoustu 
dalších zajímavostí. 

Za svůj vznik vděčí USA do jisté míry 
soupeření evropských mocností v severo-
americkém prostoru. Své zájmy zde měla 
Velká Británie, Francie, ale také Španělsko. 
Právě Francie poskytla vzbouřeným brit-
ským koloniím významnou vojenskou 
pomoc. V  druhé polovině 19. století 
došlo k  občanské válce mezi státy unie  
a odštěpenými státy konfederace. Konflikt 
obrovského rozsahu přispěl ke stabilitě 
severoamerického prostoru, kde již od té 
doby k žádnému srovnatelnému nedošlo. 
Naopak světové války ve dvacátém století 
posílily pozici USA natolik, že se staly prvo-
řadou velmocí. Úspěch USA je postaven na 
otevřenosti vůči okolí. Již od jejich vzniku 
byli noví osadníci motivováni ke kolonizaci 
relativně pustých území divokého západu. 
Motivace zahrnovaly půdu zdarma, ale také 
jiné formy. Například stát Wyoming zavedl 
jako první na světě volební právo pro ženy.    

Koncept národnosti je založen na tzv. 
územním principu. Jde o vytvoření přísluš-
nosti k danému území, která není založe-
na na jazykové, rasové či jiné příslušnosti. 
Původní obyvatelé tvoří přibližně 1 % po-

pulace a běžní občané USA mají své předky opravdu po celém světě. Češi se nejčastěji 
usazovali ve státech Illinois, Minnesota, Nebraska, Texas a Wisconsin. Český původ lze 
pozorovat i v  názvech sídel jako například Carlsbad, Prague, New Prague, Bohemia, 
Moravia, Slovan atp. Češi a jejich potomci tvořili významné osobnosti veřejného života. 
Zmínit můžeme starostu Chicaga Antonína Čermáka, astronauta Eugena Cernana nebo 
nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství Carla Coriho.

Z uvedených informací je jasné, že všechny zajímavosti USA se do zpravodaje určitě 
nevejdou, proto se podrobněji podíváme jen na vybrané lokality. Příště se podíváme do 
slunné Kalifornie.

Bára a Zdeněk Stachoňovi

Geologická učebnice – Grand Canyon

Sekvojovec obrovský
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slunné Kalifornie.

Bára a Zdeněk Stachoňovi

Geologická učebnice – Grand Canyon

Sekvojovec obrovský
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Nedělní odpoledne? Pojďte s dětmi do kina! 
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zdobí během Kina po O předsálí bystřického biografu. Do tohoto druhu doprovodných 
akcí patřila i literární soutěž inspirovaná Michaelem Endem, autorem knihy Nekonečný 
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bráno jako přežitek a díra na peníze. Na čtyři představení přišlo zatím 366 diváků, což je 
u starších filmů, které má dnes každá rodina k dispozici na internetu, velký úspěch. Kino 
po O má ale i za těchto podmínek promyšlenou dramaturgii, která nechce dát prostor 
pouze americkým animákům (nic proti nim, jeden z nich, V hlavě, jsme promítli v lednu), 
ale chce ukázat celé spektrum toho, co může být rodinný film – únorová Červená želva, 
nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film roku, například vypráví podobenství 
o trosečníkovi naprosto beze slov – i tak ale ze sálu nikdo neodešel a film se u rodičů  
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Budeme rádi, když se u nás zastavíte – Kino po O otevře už jen jedenkrát 23. dubna 
a na zakončení první sezóny diváci svým hlasováním vybrali film Lichožrouti. Už teď ale 
chystáme další akce k oživení kina – pokud máte zájem se zapojit nebo dozvědět se více, 
napište nám na ifo@ozs.cz.

Pavel Kubaník, Okrašlovací a zábavní spolek

Co je Okrašlovací a zábavní spolek
www.ozs.cz
Okrašlovací a zábavní spolek, iniciátor KZP, je sdružení lidí, kteří se zajímají o veřejný život 
v Bystřici pod Hostýnem a okolí. Mezi opakovaně pořádané akce spolku patří březnový 
dobročinný bazárek (výtěžek věnujeme chvalčovské SOS dětské vesničce). OZS aktuálně 
pořádá Kino po O (série promítání a tematických doprovodných programů pro rodiny 
s  dětmi), stál také za pouliční galerií Výloha (devět výstav od června 2014 do srpna 
2016) nebo třemi ročníky komentovaných procházek městem v rámci Dne architektury  
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(viz. záznam prvního ročníku na YouTube). Zorganizoval dvoudenní Kavárnu Potmě (ná-
vštěvníci se mohli nechat obsloužit nevidomou obsluhou ve zcela zatemněném prostoru 
si přiblížit svět nevidomých), literární čtení Petra Šabacha a Ivany Myškové v bystřické 
Sokolovně a další.

Druhé kolo Kotlíkových dotací
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkové dotace, je 
od 15. března letošního roku opět spuštěn. Zlínský kraj vyhlásil 2. Výzvu k předkládání 
žádostí o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla domácnostem v rodinných domech 
používajících k vytápění kotle na pevná paliva. Příjem žádostí bude zahájen dne 19. dub-
na 2017 od 8.00 hod a bude probíhat on-line prostřednictvím elektronických formulářů. 
Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za 
nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, a to buď kotel na pevná paliva – výhradně na 
biomasu (tj. obnovitelné zdroje energie – dřevo, dřevěné pelety, dřevěné brikety, aj.) nebo 
tepelné čerpadlo. V kombinaci s jednou z uvedených variant výměny zdroje tepla může 
být dotace využita i na instalaci solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu 
teplé vody a na provedení tzv. „mikro“ energetických opatření (např. zateplení střechy, 
stropu, fasády, dílčí výměna oken a dveří aj.). Předpokládaná alokace programu je 34,4 
mil. Kč. Míra dotace činí 80 % ze způsobilých výdajů akce, přičemž maximální výše 
způsobilých výdajů je 150 000 Kč. Dotace bude příjemci proplacena až po uhrazení všech 
souvisejících výdajů s pořízením nového zdroje vytápění a po předložení závěrečné zprávy 
s vyúčtováním projektu na Krajský úřad Zlínského kraje. Příjem elektronických formulářů 
žádostí by měl být ukončen nejpozději 21. dubna 2017 do 13.00 hod. V případě, že 
bude alokace vyčerpána, vyhrazuje si Zlínský kraj ukončit příjem žádostí o dotace dříve. 

Podrobné informace ke 2. průběžné Výzvě k předkládání žádostí o tzv. kotlíkové 
dotace a kontakty na pracovníky Oddělení dotačních programů KÚ Zlínského kraje na-
leznete na www.kr-zlinsky.cz, záložka DOTACE. Dotazy je možné směřovat i na kontaktní 
e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.

Mgr. Kateřina Škarpichová

Spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Evidence pálení
(1. 3. 2017) Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel.  

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spo-
jeným s pálením rostlinných materiálů ze 
zahrad, sadů a lesních porostů. V  těchto 
měsících také narůstá počet výjezdů jedno-
tek profesionálních a dobrovolných hasičů 
k požárům travních a lesních porostů nebo 

na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k po-
žáru nedošlo. V těchto případech se jedná o 
výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou 
s sebou i zbytečné finanční náklady.

Jen za poslední dva týdny evidují 
krajští hasiči 11 událostí, při kterých došlo 
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k požárům travních porostů nebo k pálení 
klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.

K tomu, aby se předešlo požárům nebo 
zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet 
legislativou stanovené podmínky a obecná 
pravidla požární bezpečnosti.

Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je 
mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba 
je povinna počínat si tak aby nedocházelo 
ke vzniku požáru, zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a ji-
ných spotřebičů a komínů, při skladování 
a používání hořlavých nebo požárně ne-
bezpečných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapá-
lení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická oso-
ba nesmí provádět vypalování porostů  
(§ 17, odst.3, písm.f ).

U povinností  právnických osob  
a podnikajících fyzických osob  je v § 5 
odst. 2 zákona o požární ochraně uvedeno, 
že právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalo-
vání hořlavých látek na volném prostranství 
jsou povinny, se zřetelem na rozsah této 
činnosti, stanovit opatření proti vzniku  
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek 
na volném prostranství včetně navrhova-
ných opatření jsou povinny předem ozná-
mit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který může 
stanovit další podmínky pro tuto činnost, 
popřípadě může takovou činnost zakázat. 
Ustanovení zvláštních právních předpisů 
nejsou tímto dotčena. 

Další normou, která tuto problemati-
ku řeší, je  Nařízení Zlínského kraje č. 3 
ze dne 28. 11. 2011, kterým se stanoví 
podmínky k  zabezpečení požární ochra-
ny v  době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru (najdete jej ve Věstníku Zlínského 
kraje ročník 2012, částka 1, nebo na http://

www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-
-latek-na-volnem-prostranstvi-evidence-pa-
leni-413754.aspx).

Při pálení na otevřených ohništích je 
nutné také respektovat ustanovení  spe-
ciálních právních předpisů.  Jedná se  
o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů a zákon č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů

§ 22 
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li 

splněny podmínky stanovené právními 
předpisy o ochraně ovzduší a o hospoda-
ření energií.

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
§ 16 Povinnosti osob
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat 

jen suché rostlinné materiály neznečiš-
těné chemickými látkami.

(5) Obec může vyhláškou stanovit pod-
mínky pro spalování suchého rostlinného 
materiálu v otevřeném ohništi za účelem 
jeho odstranění nebo jeho spalování za-
kázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho 
odstranění podle jiného právního předpi-
su13). Při stanovení podmínek nebo záka-
zu obec přihlíží zejména ke klimatickým 
podmínkám, úrovni znečištění ve svém 
územním obvodu, vegetačnímu období  
a hustotě zástavby.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
vyplývá, že spalování odpadů je možné 
pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 
201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní 
předpis povoluje na otevřených ohništích 
spalovat  pouze suchý rostlinný materi-
ál.  V  uzavřených topeništích pak pouze 
palivo určené výrobcem.
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Odpady lze pouze energeticky vyu-
žívat, a to pouze v  zařízeních kde spalo-
vání odpadů za účelem výroby energie 
je povoleno (spalovny, pece cementáren/
spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo 
vyrobené z odpadů).

Právnické osoby a fyzické osoby opráv-
něné k  podnikání mají dle § 16 zákona  
o odpadech povinnost veškeré odpady, které 
jim při jejich podnikatelské činnosti vznik-
nou, předat pouze osobě oprávněné k na-
kládání s odpady (prioritně k využití).  Proto 
i odpady u údržby areálu podniků (klest, 
tráva…) musí předávat osobě oprávněné.

Mezi speciální právní předpisy lze za-
hrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon).

§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno
 k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat 
 otevřené ohně a tábořit
 mimo vyhrazená místa,
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené 
 ohně je zakázáno také do 
 vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1  
 a 2 se nevztahují na činnosti, které 
 jsou prováděny při hospodaření 
 v lese;

Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o po-

žární ochraně, stanovuje právnickým oso-
bám a podnikajícím fyzickým osobám tzv. 
ohlašovací povinnost. Tato povinnost se 
v konkrétních případech vztahuje i na fy-
zické osoby (Nařízení Zlínského kraje č. 3 
ze dne 28. 11. 2011).

Pro splnění této povinnosti lze využít 
aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových 
stránkách HZS Zlínského kraje (http://pale-
ni.hzszlk.eu). Využití této aplikace profesio-
nální hasiči preferují před oznamováním 
pálení telefonicky, což ale tuto možnost 
nikterak nevylučuje.

Nahlášením pálení nedochází 
k jeho schválení, je pouze evidová-
no Operačním a informačním střediskem 
Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje. Evidence slouží jen pro možnost ově-
ření místa pálení s možným nahlášením 
požáru.

Aplikace umožňuje i registraci uživa-
tele, kterou ale doporučujeme pouze pro 
časté, opakované hlášení pálení. Registrací 
můžete jednoduše zadávat více pálení v 
různých Vámi spravovaných lokalitách, a 
přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc 
pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno 
období mimořádných klimatických pod-
mínek z důvodů sucha, budete o zákazu 
pálení na Váš kontaktní email informováni.

Samotné vyplnění ohlašovacího for-
muláře je velmi jednoduché a srozumitel-
né. V přiloženém odkazu pod formulářem 
také najdete další doplňující údaje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Podklady:
Ing. Miriam Kubišová, Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
státní správa odpadového hospodářství
Ing. Veronika Gajdůšková - referent státní správy 
lesů, odbor městské zeleně, Magistrát města 
Zlína
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v konkrétních případech vztahuje i na fy-
zické osoby (Nařízení Zlínského kraje č. 3 
ze dne 28. 11. 2011).

Pro splnění této povinnosti lze využít 
aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových 
stránkách HZS Zlínského kraje (http://pale-
ni.hzszlk.eu). Využití této aplikace profesio-
nální hasiči preferují před oznamováním 
pálení telefonicky, což ale tuto možnost 
nikterak nevylučuje.

Nahlášením pálení nedochází 
k jeho schválení, je pouze evidová-
no Operačním a informačním střediskem 
Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje. Evidence slouží jen pro možnost ově-
ření místa pálení s možným nahlášením 
požáru.

Aplikace umožňuje i registraci uživa-
tele, kterou ale doporučujeme pouze pro 
časté, opakované hlášení pálení. Registrací 
můžete jednoduše zadávat více pálení v 
různých Vámi spravovaných lokalitách, a 
přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc 
pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno 
období mimořádných klimatických pod-
mínek z důvodů sucha, budete o zákazu 
pálení na Váš kontaktní email informováni.

Samotné vyplnění ohlašovacího for-
muláře je velmi jednoduché a srozumitel-
né. V přiloženém odkazu pod formulářem 
také najdete další doplňující údaje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Podklady:
Ing. Miriam Kubišová, Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
státní správa odpadového hospodářství
Ing. Veronika Gajdůšková - referent státní správy 
lesů, odbor městské zeleně, Magistrát města 
Zlína
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Zemřelí
†  25. 01. 2016, Marie Urubová, Rusava 139
†  04. 05. 2016, Josef Vaculík, Rusava 42
†  02. 06. 2016, Vlasta Hradilová, Rusava 2
†  24. 07. 2016, Josef Češek, Rusava 91
†  27. 11. 2016, Zdenka Zbranková, Rusava 121

Ze statistiky obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 - celkem 592 trvale přihlášených obyvatel.
V období 1. 1. - 31. 12. 2016 se odstěhovalo 17 občanů a přistěhovalo se 16 osob.
Za rok 2016 se narodilo 8 dětí a zemřelo 5 občanů.

Z důvodu zákona na ochranu osobních údajů nejsou uváděny žádné jiné bližší údaje 
k osobám a událostem (celé data narození, adresy apod.). Výše uvedené přehledy osob 
a událostí se týkají občanů s trvalým pobytem na Rusavě v době příslušné události.

-LM

Společenská kronika roku 2016
Jubilanti starší 85 let
  1924, Jan Hradil
  1925, Josef Salák
  1926, Josef Škarpich
  1927, Blažena Saláková
  1927, Mikulčák Jaroslav
  1930, Krajcar Vladimír
  1930, Pánek Josef

Narození
Totková Tereza    únor
Habšudová Veronika   únor
Sviečka Alexandr    únor
Grygová Tereza    únor
Ondrášíková Nela    únor
Lukeš Jiří     březen
Třasoň Stanislav    květen
Luběna Ondra    září

Omluva:  Do minulého čísla zpravodaje se nám bohužel vloudilo několik chybiček, 
za které se omlouváme. Na straně 1 jsme zapomněli uvést u krásných fotografií 
z nočního pochodu autorku paní Ludmilu Polišenskou. Na straně 18 u dolní fotografie 
omylem přibyl údaj (1910).

Za toto nedopatření se omlouváme autorkám i čtenářům.
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Kalendář poutí na Svatém Hostýně v roce 2017
29. dubna So 24. pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15

30. dubna Ne 10. pouť bohoslovců za povolání, pontifikální mše sv. v 10:15

1. května Po 12. prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu

6. května So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple

7. května Ne Pouť klubu křesťanských žen, pontifikální mše sv. v 9:15

14. května Ne 15. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, hlavní mše 
sv. v 10:15

21. - 22. května So

Ne 15. pouť včelařů, pontifikální mše sv. Ne v 10:15

27. června So 22. pouť Radia Proglas a TV Noe, pontifikální mše sv. v 11:00

3. června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca
7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše 
sv. v 10:15

3. června So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple

5. června Po Pondělí svatodušní, 17. pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. 
v 10:15

10. června So 4. pouť klubů a přátel historických vozidel MORAVA, mše sv. 
v 11:30

17. června So Boží Tělo – mše sv. 8:30 v Bystřici p.H., následuje Eucharistický 
průvod na Sv.Hostýn

17. června So 3. pouť schol, mše sv. v 10:15, přehlídkový koncert ve 13:30

23. června Pá Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pouť členů apoštolátu modlitby, 
hlavní mše sv. v 10:15

24. června So 8. pouť zrakově postižených, mše sv. v 11:30

30. 6. - 4. 7. Tradiční pěší pouť Sv.Kopeček – Sv.Hostýn – Velehrad

1. července So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, mše sv. v 9:00 
a 10:15 za děti a mládež

1. července So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple

8. července So Pouť obce Slavkov p. H., hlavní mše sv. v 10:15

5. srpna So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple

6. srpna Ne 5. pouť dechových hudeb, hlavní mše sv. v 10:15 na venkovním 
oltáři

13. srpna Ne Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15 

15. srpna Út Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, hlavní mše sv. v 10:15 
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19. srpna So 9. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15

20. srpna Ne Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním 
oltáři

26. srpna So Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, hlavní mše sv. v 10:15 
na venkovním oltáři; následuje program pro děti

2. září So 25. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. 
v 10:00

2. září So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple

3. září Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9:15

15. - 16. září Pá
So

Národní pouť sekulárního františkánského řádu, So hlavní mše 
sv. v 10:15

26. – 28. září Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn

30. září So Modlitební program s Pannou Marií Fatimskou v 10:00

1. října Ne Růžencová pouť

7. října So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple

14. října So První den dušičkové pouti, hlavní mše sv. v 17:00,
následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově

15. října Ne Druhý den Dušičkové pouti, hlavní mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. Te 
Deum a sv. požehnání, následuje pobožnost u pomníku obětem 
1. světové války

21. října So 19. myslivecká pouť, svatohubertská troubená mše sv. v 10:15 

26. listopadu Ne Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku

24. prosince Ne Štědrý den, navíc mše sv. v 15:30, v noci mše sv. není

31. prosince Ne Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 
modlitba růžence
23:00 adorace, děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 
pontifikální mše sv.

Zdroj: www.hostyn.cz

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školy
Dianka: „Paní učitelko, Sašenka mi ubližuje!“
Pí uč.: „A jak ti Sašenka ubližuje?“
Dianka: „Ona mi ubližuje větrem. Že mě začaruje na žabu.“ 

Románek: (hraje si na doktora) „Paní učitelko, máte zlomené srdce.“ „Bude operace – roz-
říznu vás“ … pak se dívá na koleno a říká: „No, to vám spadlo až sem. Tak vám to přilepím 
zpátky. A hotovo!“
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Poznej domek na fotografii
Poznáte-li dům na fotografii, vystřihněte a vyplňte kupon a odevzdejte jej v kanceláři 
obecního úřadu nebo do schránky na mřížích ve vestibulu Obecního úřadu na Rusavě 
do 10. 05. 2017.
Ze správných odpovědí vylosujeme na zasedání obecní rady tři výherce, kteří získají: 
jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2017.

Správná odpověď z minulého čísla (4/2016):
dům čp. 231
Vylosovaným výhercům pí  H. Zacharové, pí N. Bílkové a pí Vl. Prokopovičové blahopře-
jeme.
A ostatním, kdo vyřešili dnešní hádanku (třeba i majitelům nebo obyvatelům domu), 
můžeme jen doporučit, neodkládejte to na zítra a odevzdejte soutěžní kupon ještě dnes.

SOUTĚŽ

Na fotografii je (číslo popisné/případně majitelé): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jméno a příjmení soutěžícího: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktní údaje pro doručení výhry:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturní komise při obci Rusava pořádá
v sobotu 29. dubna 2017 od 15.00 hodin
v obecním domě na Rusavě

7. ročník sousedského soupeření

tentokrát: Marmeládový sen s vánočkou
o mistra rusavské kuchyně budeme soutěžit ve dvou kategoriích:
1. nejlepší marmeláda, džem, povidla1. nejlepší marmeláda, džem, povidla
2. nejlepší vánočka (prosím, přinést vcelku, porota bude hodnotit i vzhled)

Tři nejlepší v každé kategorii se můžou těšit (kromě faktu, jak
stoupne jejich prestiž v očích spoluobčanů) také na krásné ceny,
odměněn bude ale každý zúčastněný.
Kulturní program díky dětem z místní mateřské a základní školy
zajištěn.

Na případné dotazy odpoví p. Krajcar Daniel  tel: 776 853 472
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