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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 09. 02. 2018.
Ze správných odpovědí vylosujeme na zasedání obecní rady tři výherce, kteří získají: 
jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2018.

Správná odpověď z minulého čísla (3/2017):
dům čp. 131
Vylosovaným výhercům p. J. Hudcovi, pí P. Macurkové a pí H. Zacharové blahopřejeme.
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): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Adresa pro doručení výhry:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DĚNÍ V OBCI OBRAZEM...

Mistrovství Rusavy ve střelbě 
ze vzduchovky 17. 11. 2017

Pochod pro prales 
30. 12. 2017

Foto: Ludmila Polišenská
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Milí čtenáři, toto číslo zpravodaje je 
sice číslováno jako 4 roku 2017, ale při-
chází k Vám po nejkrásnějších svátcích 
i bujarých oslavách při vítání Nového 
roku. Snad jste oba prožili příjemně bez 
újmy na zdraví J. 

A pokud je teď právě náhodou ven-
ku počasí, že by psa nevyhnal, sedněte 
si třeba s kávičkou a zkuste se začíst do 
následujících příspěvků, které Vás nejen 
vrátí ve vzpomínkách do předešlého 
roku, ale najdete zde i pozvánky a ná-
vody na rok 2018.

Úvod jako vždy patří starosto-
vi obce, který Vás tentokrát seznámí 
s  rozpočtem obce na rok 2018, který 
schválilo zastupitelstvo obce 11. pro-
since 2017. Rozsáhlou rubrikou je dění 
v  obci, kde najdete drobný příspěvek 
o ulovení myslivecké rarity, vtipné po-
střehy Danka Krajcara z akcí pořáda-
ných kulturním výborem nebo roční 
bilancování Mysliveckého sdružení. 
Obdivovatelé slovenského myslitele, 
humanisty Daniela Slobody si přijdou 
na své v  dalším ohlédnutí za životem 
tohoto evangelického faráře. I sportov-
ní rubrika je tentokrát zcela naplněna 
příspěvky. Za fotbalovým podzimem 
i tenisovým turnajem se ohlédne opět 
D. Krajcar, za hasičským rokem starosta 
sboru Luboš Mikšánek. V zajímavostech 
naposledy navštívíme Ameriku, dozvíte 
se, kam se (ne)hlásit, když se stěhujete 
a také jak se máte zachovat, když se  
u Vašich dveří nečekaně objeví podomní 
prodejce.

Děkuji Vám všem za přízeň v roce 
2017 a přeji Vám dostatek zdraví, sil  
a elánu do roku 2018.

-LM-

DĚNÍ V OBCI OBRAZEM
Štěpánská vycházka 
s Portáši 

Foto: Magdaléna Daňková
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Slovo má 
starosta ...

Rozpočet pro rok 2018

Každým rokem je nutné připravit rozpočet obce, který je následně závaz-
ným dokumentem pro hospodaření s  veřejnými finančními prostředky. 
Sestavení návrhu rozpočtu je dlouhodobá, systematická záležitost, kte-

rá vyžaduje také začlenění řešení akutních potřeb obyvatelstva. Dotační politika 
z  národních i evropských zdrojů je také jedním z  faktorů při rozhodování o inves-
ticích. Napomáhá sice obcím v  jejich projektových záměrech, ale někdy vyžadu-
je mnoho doplňkových, doprovodných akcí, které celý projekt zbytečně prodražu-
jí. Naše obec se výrazně zajímá o finanční spoluúčasti na investičních i neinvestič-
ních projektech dlouhodobě, což můžeme deklarovat na realizovaných stavbách.

Pro rok 2018 máme již odsouhlaseno několik projektů s dotační podporou:
Revitalizace ovocného sadu Lámanec – Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Rekonstrukce umělého hřiště – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Oprava zemědělských strojů – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Pořízení automobilové stříkačky – Zlínský kraj.

V průběhu roku Vás budeme postupně informovat o realizaci a dokončení jednotli-
vých akcí, o rozsahu prací i finančním plnění. Seznam projektových záměrů projednáva-
ných v zastupitelstvu obce byl obsáhlý a upřednostněny byly akce právě s dotační pod-
porou. V rozpočtu obce jsou dále vyčleněny prostředky na přípravné práce – výhledové 
stavby např. rekonstrukce chodníku od obecního domu ke škole, bezbariérový vstup do 
obecního úřadu, oprava obecních komunikací u Totků a k vodojemu Mléčná, intenzifi-
kace čistírny odpadních vod i obnova vodovodního řádu a kanalizace na Šmarhánkách.

Obec Rusava má rozlehlou zástavbu rodinnou i rekreační, objemnou vlastní in-
frastrukturu a správa majetku se tak stává nákladnou záležitostí po stránce finanční  
i organizační.

Bohumil Škarpich

Koupaliště Rusava – výměna fólie ve velkém bazénu
CELKOVÉ NÁKLADY:  2.004.756,04 Kč 
dotace Obec Rusava: 2.000.000,00 Kč
vlastní zdroje RUSAVAK s.r.o.: 4.756,04 Kč
Investoři: Obec Rusava, RUSAVAK s.r.o.
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Výměna fólie DLW ve velkém bazénu 
po 14 letech užívání (garantovaná životnost 
byla 8 - 10let). Práce provedly společně 
firmy INOX s.r.o. a Izolace 21 s.r.o. Dále byla 
provedena přeložka potrubí rozvodů vody 
v  tepelném rozvodném kanálu, betonáž, 
pokládka PZD, předláždění dlažby okolo 
bazénu, výměna odtokového potrubí od 
dětského bazénu, nákup dávkovacího chlo-
rovacího zařízení pro vířivku a další drobné 
práce nutné ke zprovoznění bazénu.

Bohumil Škarpich

Lovecká rarita
K životnímu jubileu jsem dostal povolen-
ku na odlov srnce III. věkové třídy (srnec 
nad 5 let). Několikrát jsem byl na čekané  
a vždy jsem viděl jen mladé šesteráky, které 
jsem lovit nechtěl. Schylovalo se ke konci 
doby lovu srnců, když mi kamarád Vašek 
Kopečný poradil, že na Písařovy Planiska 
chodí zajímavý srnec. Vypravil jsem se tedy 

tam a na třetí čekanou jsem toho srnce slovil. Bylo to v úterý 26. září 2017 (na poslední 
chvíli). Mám z něj velkou radost, protože je to rarita a takových je málo. Je to pěkný dárek 
k mým narozeninám. 

Pozn. pro nemyslivce. Standartně je paroží ve tvaru šesteráka - to je na každém parohu 
tři výsady. U rarity je paroží jinak stavěno.

člen MS Rusava Miroslav Rudel

Drakyáda
V  sobotu 7. 10. 2017 jsme se po týdnu 
nevlídného počasí probudili do krásného 
podzimního dne. Na obloze svítilo sluníč-
ko, sem tam mráček a větřík pofukoval tak 
akorát. Členky AK si vyměnily pár uspo-
kojujících SMS a těšily se na 14.00 hodi-
nu, na zahájení DRAKYÁDY. Bohužel, ranní 
pěkné počasí nám nevydrželo. Nejen děti,  

DĚNÍ V OBCI ...
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ale i bezradní rodiče se pokoušeli dostat draky na oblohu a větřík ne a ne pomoci.  
A k tomuto bezvětří se nad námi na 15 minut usadil přeháňkový mrak, který nás lehce 
pokropil. Naštěstí nadšení všech zúčastněných nepolevovalo, nálada byla skvělá. Kdo už 
neměl dostatek sil a potřeboval si odpočinout, mohl si na ohni opéct špekáček.

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří za námi přišli, především dětem, které neú-
navně běhaly po louce nahoru a dolů, aby dostaly své draky na oblohu. Sledovat je, jak 
se ze všech sil snaží, bylo kouzelné.

Tak ještě jednou děkujeme a za rok nashledanou. 

Výsledky drakyády: první drak na obloze – Lucka Pavelcová, drak nejvýše na obloze -  
Natálka Buričková, nejpěknější doma udělaný drak – Ema Hrabalová, nejsnaživější  dítě 
(neposedný drak) - Julie Trombiková, nejnaběhanější dítě - Eliška Korubová.

za Aktivní klub Rusava Kateřina Kubišová 

Setkání se seniory
Kulturní výbor připravil v obecním domě tradiční podzimní setkání našich starších 
spoluobčanů. Připravený bohatý kulturní program obsahoval tradiční vystupující, ale 
také osvěžující novinky. Začít samozřejmě musely děti. Jejich babičky i dědečci se na ně 
určitě těšili, s těmi nejmenšími si připravila paní učitelka Lucie Rýdlová pět podzimních 
básniček. I teď po několika týdnech si vybavuji, jak bylo roztomilé umění našich špuntíků 
... klanět se po vystoupení. Následující číslo školáků, to už byl i díky rekvizitám a práci 
paní učitelky Fuksové poloprofesionální výkon, božský Kája se svým Trezorem nemůže 
zklamat nikdy v jakémkoliv provedení (navíc naše děti se odvázaly skoro jako Dušek  
s Holubovou v Pelíškách). Trochu uklidnění přinesla Verunka Krajcarová, která předvedla, 
jaké pokroky dělá ve hře na klávesy (snad moravským patriotům nevadilo, že se na chvíli 
ocitli Na tom pražským mostě). Krásné představení si připravil krojovaný folklorní soubor 
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Píštaličky z Bystřice pod Hostýnem, škoda, že jsme s jejich vedoucí Pavlou Mozolovou  
z Brusného nedomluvili ještě přídavek. V poslední době je moderní prolínání hudebních 
stylů, rockové kapely hrají běžně se symfonickým orchestrem, Ewa Farna zpívá na vánoce 
s dětským sborem, tak proč by Píštaličkám k tanci nemohla zahrát třeba skupina Skarlet 
(když tam na kytaru hraje Pavly manžel Tomáš). Po malých valášcích přišli na řadu do-
spěláci. Místní valašský krúžek Rusavjan předvedl pásmo figurálních tanců Rejdováky, 
Točené a Bálové. Nádherně zazpívala Aneta Trněná z Holešova, doprovod cimbálové 
muziky Rusava pod vedením Ing. Františka Stoklasy byl tradičně bezchybný. Zajímavým 
zpestřením určitě bylo promítání videozáznamu z roku 1930, které natočil Karel Jansen  
z Přerova, velký milovník Valašska. Pamětníci zcela jistě poznávali jim dobře známá místa 
naší obce. Dalším překvapením bylo vystoupení kouzelníka, který si říká Mág Radekr.  
Ti, kdo v sobotu přišli, se můžou ostatním chlubit, že viděli v akci borečka, který svými 
kousky bavil i královnu Alžbětu v Londýně. Každopádně s kartama to uměl tak, že jsme ho 
na turnaj v prší do „horní“ raději nezvali. Úplný závěr patřil opět cimbálovce, o předehru 
se postaral Jirka Mikšánek - a všichni jsme valili bulvy, jak mu hra na cimbál jde. Doufáme, 
že se vám sobotní odpoledne líbilo, a že za rok se opět sejdeme všichni ve zdraví.

za kulturní výbor Daniel Krajcar
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Myslivecké sdružení Rusava
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám v krátkosti přiblížil činnost MS Rusava za rok 2017. 

Již po několik let jako první společnou akci, kterou pořádáme, je naháňka, která pro-
běhla 7. 1. 2017 a to v rámci Honičských zkoušek klubu chovatelů Slovenského kopova. 
Tyto zkoušky proběhly v jádru naší honitby od Grůně až po Kopřivnou. Výsledkem této 
naháňky byl jeden kus černé zvěře.

Tradiční myslivecký ples se konal 11. 2. 2017 v prostoru Obecního domu na Rusavě. 
Bohatá tombola a speciality ze zvěřiny byly opět velkou výzvou pro všechny přítomné. 
O hudební produkci se postarala hudební skupina Sexteť.

Přestože zima v tomto období je v plném proudu, je naším hlavním posláním pravi-
delné přikrmování a to zejména senem uskladněným v našich krmných zařízeních. Na roz-
hraní března a dubna jsme provedli lesní brigády v obecním lese a pro Lesní statek Křídlo.

V sobotu 6. 5. 2017 jsme opět navštívili střelnici v Kroměříži, kde jsme si přesnost 
kulových zbraní ověřili a v případě nedostatků opět nastřelili.

Myslivecké odpoledne se konalo 22. července 2017 opět v areálu fotbalového hřiště 
SK Rusava. Pro tuto akci je zejména důležité počasí, které nepochybilo a výsledkem byla 
opět velmi krásná účast, a to zejména dětí, které si užívaly všeho, co jsme pro ně připravili.

Na Rusavskou 50ku, kterou pořádá SK Rusava, a která je organizačně velmi náročná, 
jsme byli opět osloveni o přátelskou výpomoc, a to v prostoru startu a cíle, kterou jsme ne-
odmítli a naším kamarádům opět vypomohli. Před touto akcí jsme společně s SDH Rusava 
dosekli křovinořezy obecní pozemky, na které se technika obecního úřadu nedostane.

V  měsíci září jsme rozvezli do krmelců a krmelišť jadrné krmivo, které postupně 
předkládáme zvěři, aby byla na zimu tělesně připravená. V zimním období už přikrmu-
jeme hlavně senem.

Hlavní hon se konal 2. 12. 2017. Na tento den jsme naplánovali dvě leče, které se po 
ukončení mohly pyšnit výsledkem pěti kusů černé zvěře na výřadě. Poslední leč, která je 
tečkou za lovem byla opět v zařízení Obecního domu na Rusavě. Po dlouhé době jsme dle 
Mysliveckých zvyků a tradic přijímali mezi myslivce. V letošním roce zdárně ukončili roční 
kurz zkouškou z myslivosti Martin Kolaja a David Charuza. Pasování provedl předseda 
Okresního mysliveckého spolku Kroměříž JUDr. Stanislav Kučera.
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Myslivecké sdružení Rusava
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26. 12. 2017 jsme pořádali tradiční Štěpánskou naháňku, ale bohužel s ohledem 
na termín dodání článků do zpravodaje, který je před touto akcí, nemohu podat bližší 
informace.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Obecnímu úřadu Rusava za zapůjčení techniky 
pro myslivecké účely a finanční podporu na pořádání Mysliveckého odpoledne, dále bych 
chtěl poděkovat SK Rusava za zapůjčení prostoru fotbalového hřiště na již zmíněnou 
mysliveckou akci, našim věrným, nepostradatelným kamarádům honcům a v neposlední 
řadě Jitce Tomčíkové, provozovatelce Obecního domu na Rusavě, za spolupráci s našim 
Mysliveckým sdružením.

Přeji Všem zdraví a pohodu v roce 2018.
S pozdravem Sedlák Pavel

Mikulášský jarmark 
Už podvanácté pořádal kulturní výbor na Rusavě u obecního úřadu před první ad-

ventní nedělí jarmark. Počasí tentokrát odpovídalo údajům v kalendáři, což v posledních 
letech nebývá pravidlem. Možná i proto zůstaly některé stánky prázdné, což ovšem není 
pro zamluvené prodejce výmluva, že neposlali ani obyčejnou sms (sliby se maj plnit 
nejen o Vánocích, jak pěje úspěšný hudebník, porotce i otec Ledek Janecký). Atmosféra 
ovšem určitě mrazivá nebyla, o což se nejprve staraly děti ze ZŠ Rusava. Pod vedením 
paní učitelky Láznové recitovali, zpívali, koledovali. Talent předvedli Terezka Gregorová 
ve hře na kytaru, Violka Kerčáková (klávesy), Anička Mikšánková (housle) a tradičně Jarda 
Češek (trubka). Hereckými i operněpěveckými schopnostmi upoutala Petra Kocfeldová 
(Vynikající. Milánská La Scala už čeká). Poté patřilo podium dětem z mateřské školky, které 
pod dohledem paní učitelky Lucie Rýdlové zazpívaly koledy Půjdem spolu do Betléma, 
Jak jsi krásné neviňátko. Mezitím ještě děti zvládly básničky Čert a Mikuláš. Po krátké 
hudební vložce Verunky Krajcarové (klávesy) už přišla opravdová nebeská družina, dva 
krásní andílci, dva čerti, kterých se překvapivě hodně dětí nebálo (naopak čerti si při focení 
s dětmi užívali mediální slávy jako by to byl Leo di Caprio s Bradem Pittem), Mikuláš vysle-
chl spoustu pěkných básniček i písniček, za což děti odměnil a potěšil pěkným balíčkem. 
Po ohňostroji jsme rozsvítili vánoční strom, závěrečné hudební číslo obstarali dospěláci 
Vladan Daněk (dydžerida) a Radek Češek (kytara). Tradičně veselo bylo díky hudebnímu 
umění Jarka Pavelky a Standy Urbana i ve vestibulu. Spoustu zajímavých věcí a dobrot 
bylo k dostání i ve stáncích. Děti zaujaly panenky andělky nebo ručně šité kočky, rodiče 
třeba šperky z ovčího rouna nebo domácí mýdla či pěny do koupele. Hlavně si však na 
své přišly naše chuťové buňky. Ať už díky trdelníkům (vlastní těsto, ruční výroba) nebo 
výborným frgálům (vybrat jste si mohli z deseti druhů). Taktéž nabídka sirupů a pečiva  
z Vítonic byla velmi pestrá, i když pro mě byly některé názvy španělskou vesnicí (bazalkové 
pesto nebo sirup máta s růžovým pepřem), asi budu muset napsat Ježíškovi o nějakou 
knihu od Pohlreicha, abych si trochu rozšířil obzory, místo čtení od jiného holohlavého 
- Tomíka Řepky). Kdo není na sladké, určitě ho nadchla zabijačka od hasičů  - prdelačka 
i tlačenka v jejich podání byla čirá óda na radost. Zahanbit se ovšem nenechali svým 
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vynikajícím guláškem ani místní myslivci. Díky holkám z ákáčka (i hasičkám) jsme se 
zahřáli svařákem, bez toho by to nešlo. Potkali jsme se se spoustou známých, s kterými 
v této uspěchané době ani nemáme čas prohodit přes rok pár slov, takže snad lze první 
prosincovou sobotu hodnotit jako příjemně strávený čas.

za kulturní výbor Daniel Krajcar

Rusavští Portáši nespí (nebo enem máálo)
Minulý rok byl pro nás (jak sa včil říká) „akč-
ní“ stejně jak ty předchozí. Byli sme vidět 
v Rožnově na slavnostech, v Jasenné sme 
dohlíželi a hlídali barana, na Pustevnách 
při uzamykání Valašské země, v Novém 
Jičíně bojovali pod baronem Laudonem, 
v Karlovicách a v Klobúkoch na Jarmeku 
dohlédali, aby šenkýři neředili gořalku  
a obchodníci nešidili na váze, na  Helfštýně 
sme sa ukázali na Festivalu vojenské  
historie, na Kasárnách zasej Čeladenští 

portáši předváděli, jak to bývalo kruté na  
Pašerácké stezce... Dokonca aj v zahraničí 
býváme k vidění. Třeba na Slovensku ve 
Vavrišově. A co hlavně, ve Valašské Bystřici 
na Portášských hrách. Tyto hry sa pořádajů 
už takej hromadu roků, byvá tam víc jak 
stovka účinkujicích a žádné béčka to sa ví, 
vojenský súbor Ondráš už cosi umí, Horno-
Liptovský Kurucký regiment takej nejsú 
žádné ořezávátka. A to su enem tí, na keré 
sem si (kvůli hosipu) spomněl. No zkrátka 
brcháme sa a je to aj poznať na vycházkách. 
Už tak moc v nás lidé nevidí Janošíky, pso-
hlavce, piráty z Karibiku atd. Moc nás těší, 
když v nás vidí to, co předvádíme a na co 
možem byť hrdí, Valašské portáše. Takej 
sú akce, kde nás tolik neviděť, jen slyšeť.  
To sú střelby. Na střelnici biatlonu na 
Bedlině sa učíme zachodiť s flintú a skúšá-
me trefiť terč 50 x 50 z tych našich klackú. 
Na 30 m to bývá nekdy těžké, ale bývajú aj 
desítky to jo. Tady moooc lidí nechodí, ono 
takéj to buchaní žejo....Takej sme navštívili 
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pionýry na táboře, no to víte, děcka oči navrch hlavy. Příště až sa zas dostanu k psaní  
a spomenu si, toš zasej neco přidám. 

Hore hoj, lúčí sa Jura Potočku kaprál

Silvestrovská pochůzka kolem Rusavy byla nakonec kvůli promočeným čižmám aj 
našim promočeným robkám jenom na Klapinov k soše portáša a zase zpátky do „Zelené 
hospody“ na Rusavě, ale aj tak to byla krásná závěrečná akce letošního roku, ve kterém 
jsme si připomínali 300 - tého výročí založení portášského sboru.

Chtěl bych jménem našeho desátníka Juráša, jménem celelého rusavského de-
sátnictva, aj jménem svým - vám všem portášům aj čekatelům popřát hodně zdraví, 
štěstí, pohody a spokojenosti do nadcházejícího roku 2018. Ať nás elán a chuť udržovat 
portášskou historii a tradice neopouští ani v tom následujícím roce a ať si v něm spolu 
užijeme opět krásné a neopakovatelné společné chvíle.

Jura Stanovský
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Jsme rádi, že zpětná odezva je velmi pozitivní, a věříme, že mnoha lidem kalendář 
udělal radost. Rodák z Rusavy a účastník této tehdy rozsáhlé akce pan Charuza Jan sestavil 
popisky jednotlivých fotografií a aby se dostali k co nejširšímu okruhu lidí, budeme je 
postupně ve zpravodaji zveřejňovat.

A pokud jste se o kalendáři dověděli až teď, neváhejte, v kanceláři Obecního úřadu 
Rusava, případně na Pošta Partner Rusava Vám jej rádi prodají. Po domluvě (tel: 573 
392 066) lze zaslat i poštou, případně předat v Bystřici pod Hostýnem, Holešově apod..

-LM-

Úvodní foto:
Hospodářské stavení rusavského zemědělce p. Josefa Mozoly čp. 124. Původní velká 
paseka rodu Hradilů na kterou se přiženil p. Josef Mozola. V popředí malá chaloupka, 
kterou obývala stařenka Hradilová s malou živností – prodej tabáku a kuřáckých potřeb. 
Tato chaloupka zakrývá stodolu a velké chlévy. Dále historický dům roku Hradilů. Vlevo 
stodola a zakryté chlévy rodiny Češků čp. 125. Oba objekty dlouho využívalo místní JZD.
Osoby zleva: Bartošek Vratislav s houslemi, Bartošková Marcela (jeho sestra) provdaná 
Kolajová, Hudcová Květoslava (Kůtná) provdaná Vašíková, Charvát Milan, Hudcová 

Kalendář 2018 – Rusavská svatba (1. část)
Obec Rusava vydala kalendář na rok 2018. Jedná se o soubor černobílých fotografií, je-
jichž autorem byl pražský fotograf (rodák z Litovle) František Vopat, a které byly pořízeny 
při natáčení Rusavské svatby 4. 9. 1955 na Rusavě v zájmu uchování kulturních tradic 
našeho národa. Tyto fotografie jsou natolik krásné, že by bylo škoda je uchovávat pouze 
v rodinných albech.
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Emílie (Včelínská), klečící Vašíková Olga (Gajdošová) provdaná Zbranková, Charuza Jan 
(Konzumský), Hudcová Vlasta (u Závrských), Malantová Josefa (Nelešovská).

Leden:
Charvát Milan, Pánek Ladislav (Policajtů), Macek Josef (Kostelníků), Vašík Lubomír 
(Lámanský)

Únor:
Hradil Jan (Babjáků), Hudcová Květoslava (Kůtná), Charvát Milan, Mozolová Ladislava 
(Hradilová), Macek Josef (Kostelníků), Malantová Josefa, Uruba Jan, Hudcová Emílie 
(Včelínská), Sálík Miroslav (člen z BpH), Urubová Marie (Márynka), Hudcová Vlasta 
(Závrská), Vašíková Olga (Gajdošová), Šicová Terezie (u Majora)

Březen:
Malantová Josefa, Beneš Karel (člen z BpH), Uruba Jan (otec ženicha), Hudcová Vlasta 
(Závrská), Urubová Marie (matka ženicha), Vašíková Olga (Gajdošová), Mikšík Josef (klečící 
ženich), Bílek Josef (Blažejů), Šicová Terezie, Malíková Růžena (člen z BpH), Malík Jaroslav 
(člen z BpH), Biječková Svatava (člen z BpH).

Charuza Jan (Konzumský)

Přehled veřejných akcí plánovaných v roce 2018 
v obci Rusava

13. 1. Valašský bál Valašský krúžek Rusavjan

únor Boby4kross Rusavská sportovní

10. 2. Vodění medvěda JZŠ Rusava

24. 2. Myslivecký ples Myslivecké sdružení Rusava

4. 3. Dětský karneval JZŠ Rusava

10. 3. O mistra rusavské kuchyně Kulturní výbor obce Rusava

duben Zápis dětí do 1. třídy JZŠ Rusava

22. 4. Setkání tří Jurů u Tří kamenů Valašský sbor portášský

květen Zápis dětí do mateřské školy JZŠ Rusava

květen Kuličkiáda Aktivní klub Rusava

26. 5. Kácání mája Valašský krúžek Rusavjan

2. 6. Dětský den Aktivní klub Rusava

22. - 23. 6. 90. let myslivosti na Rusavě Myslivecké sdružení Rusava

7. 7. Fotbalové utkání svobodní - ženatí Sportovní klub Rusava

14. 7. Valašský pohár – fotbal Sportovní klub Rusava
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21. 7. Noční 12hodinový běh v seriálu Night 
Trail Run 2017 Rusavská sportovní

28. 7. Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava

4. 8. Portášův oheň na Klapinově Valašský sbor portášský

11. 8. Rusavské hasičské hry Sbor dobrovolných hasičů 
Rusava

18. 8. Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava

září Rusava Open - tenisový turnaj ve čtyřhře Sportovní klub Rusava

říjen Drakyáda Aktivní klub Rusava

6. 10. Zájezd - Pochod slováckými vinohrady-
Dolní Bojanovice – Nechory u Prušánek

Sbor dobrovolných hasičů 
Rusava

3. 11. Mistrovství Rusavy ve střelbě 
ze vzduchovky Rusavská sportovní

10. 11. Setkání se seniory Kulturní komise obce Rusava

1. 12. Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava

8. 12. Mikulášský jarmark Kulturní komise obce Rusava

26. 12. Štěpánská vycházka s Portáši Valašský sbor portášský

29. 12. Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava

30. 12. Noční pochod pro PRALES Rusavská sportovní

31. 12. Silvestrovská vycházka s Portáši Valašský sbor portášský

S ohledem na počasí a jiné nepředvídatelné skutečnosti může dojít ke změně termínu 
konání akcí. Aktuální přehled akcí i upoutávky najdete na www.rusava.cz.

Aktivity žáků základní školy 
Během období od září do prosince se žáci naší 
základní školy účastnili mnoha aktivit, zde jsou některé z nich.

Hned na počátku školního roku jsme začali povinnou výukou plavání ve 3.  
a 4. ročníku. Žáci 5. ročníku se účastnili nepovinného, doplňujícího kurzu plavání. Na 
tento kurz se žáci velmi těšili, neboť závěrem kurzu si mohli vyzkoušet také tobogán, 
který mají na bazéně v Holešově.

Také nás navštívili policisté České republiky, kteří pro nás připravili zajímavý program 
o bezpečném chování na silnicích a v našem okolí.

V měsíci říjnu žáci 1. a 2. ročníku zhlédli divadélko „Jak sněhuláček záchranář zachra-
ňoval medvídka Popletu“. V tomto divadélku měli žáci možnost si zkusit první pomoc při 
drobných poraněních, které je mohou potkat doma i ve škole.

NAŠE ŠKOLA ...
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Starší žáci 3., 4. a 5. ročníku se na konci října účastnili projektu „Noc s Andersenem“. 
Projekt byl spojen s večerním čtením knihy, přenocováním v budově školy a dobrou 
snídaní ve školní jídelně.

Pro myslivecké sdružení jsme nasbírali 887 kg kaštanů a proběhl také sběr starého 
papíru.

V listopadu jsme navštívili dopravní hřiště v Kroměříži a seznámili se se základními 
pravidly silničního provozu a zkusili si jízdu na kole za účasti policistů České republiky. 

Pořádali jsme školní kolo výtvarné soutěže „Listopad je tady“. Sešlo se nám hodně 
krásných, výtvarných děl. Nejlepší práce byly oceněny diplomem a malým dárkem.

Také jsme se účastnili charitativní výtvarné soutěže “Děti malují pro Konto barié-
ry“. Obrázky žáků se objeví v kalendáři, který podpoří děti se zdravotním postižením. 
Nezapomněli jsme, jako obvykle, potěšit naše seniory pásmem básní a písní na listopa-
dovém „Setkání se seniory.“

V prosinci přišel Mikuláš s čertem, navštívili jsme divadelní představení „Pohádky 
na Vánoce“- pohádkové vyprávění pod vánoční stromeček a výstavu betlémů a baněk 
z celého světa v holešovském zámku. Žáci si vyrobili enkaustické obrázky za pomoci jehly, 
vosku a malé žehličky. Obrázky se velmi vydařily a určitě tak budou vhodnými dárečky 
pod vánoční stromeček. Nezapomněli jsme si také vyrobit adventní věnce. Starší žáci 
v rámci pracovních činností prostřeli vánoční stůl a připravili drobné sváteční pohoštění.

V  posledním předvánočním týdnu jsme navštívili vánoční koncert ZUŠ v  Bystřici 
pod Hostýnem s názvem „Podhostýnská vánoční hra“ v kinosále Společenského domu 
Sušil. Poslední den ve škole jsme si zazpívali koledy a rozdali dárky, které jsme našli pod 
vánočními stromečky.

Mgr. Jana Podolová, ředitelka školy

Ach, ten čas vánoční
Vážně? Opravdu… ano, je prosinec. To nám 
to zase uteklo. První prosincový den jsme 
zahájili ve školce pečením perníků. Děti 
vykrajovaly tvary, trouba pekla a ta vůně po 
škole nenechala nikoho na pochybách, že 
Vánoce pomalu přicházejí. A pak to všechno 
nabírá rychlý spád. Školku navštívil Mikuláš 
s  pekelníkem. V  některých byla malá du-
šička a o překot se slibovalo. Mikuláš dal 
všem šanci na polepšení a čertisko pak 
rozdávalo dárečky za pěknou básničku. 
Dalším krokem, kterým jsme se přiblížili vá-
nočním svátkům, bylo postavení Betlému. 
Děti si zopakovaly příběh o zrození Ježíška, 
pojmenovaly si návštěvníky s dary, kteří se 
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k  němu k  jesličkám vydali. Celý den pak 
svůj Betlém obdivovaly. Předposledním 
krokem před návštěvou Ježíška ve školce 
je zdobení stromečku, aby měl kam složit 
dárečky. Tohoto úkolu se děti vždy chopí 
s velkým nadšením a za chviličku ve třídě 
stál stromek krasavec, na kterém nechybí 
ani naše perníčky. A jde se do finále. Ježíšek 
nepřinese dárečky jen tak, děti je dostanou 
za koledování u stromečku, které se natáčí 
do kabelové televize pro místní infokanál. 
Doufám, že i přes velkou nemocnost dětí 
se Ježíšek o jejich snažení dozví. Tak a je 
to tady, zlatý hřeb školního roku je tu jako 
mávnutím kouzelného proutku. „NADÍLKA“, 
tak ta byla opravdu bohatá a radost dětí  
o nic menší. Takže děkujeme Ježíšku za dárečky a Vám všem přejeme z naší školky klidně 
prožité vánoční svátky a v nastávajícím roce 2018 pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Lucie Rýdlová

Mikulášský jarmark
Děti z Rusavy, žáci 3. až 5. ročníku základní školy, si připravily k vystoupení na Mikuláškém 
jarmarku několik vánočních koled a básní.

Program dětí uvedl a poté i zakončil bravurní hrou na trubku Jaromír Češek.  
Na úvod zazněla píseň Prosinec od Zdeňka Svěráka, pak už následoval zpěv koled  
a přednes básní. Petra Kocfeldová dokázala dokonce zazpívat sama před publikem  
a předvedla svůj výjimečný hlas. Velkou píli v přípravě předvedla Anna Mikšánková, Tereza 
Gregorová a Violka Kerčáková, protože navíc nacvičovaly ve volném čase doprovod koled 
hrou na housle, kytaru a klávesy, což se stalo velkým obohacením celého vystoupení.

Všechny děti byly velmi šikovné a zaslouží velkou pochvalu za pečlivou přípravu, 
snahu a odvahu vystoupit na veřejnosti před spoustou lidí a udělat radost v předvánoč-
ním čase nejen svým rodičům, ale i ostatním lidem.

Jana Láznová

Daniel Sloboda – 16. díl
Slobodovi přátelé – 8. část

Alois Vojtěch Šembera (21. 3. 1807, Vysoké Mýto – 23. 3. 1882, Vídeň)
Alois Vojtěch Šembera se narodil 21.3.1807 ve Vysokém Mýtě v rodině, kde si byli vě-
domi národní identity, v rodině hrdé na odkazy předků. Od svého otce již odmalička 
slýchal o české historii. Možná, že to byla jedna z pohnutek, které vedly k tomu, že se 

HISTORIE ...
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z Šembery stal moravský národní buditel. V roce 1819 zahájil 
svá gymnaziální studia v Litomyšli. Ale zde slýchal veškerou 
výuku pouze německy. Proto rád vyhledával české knihy, 
české vlastence, jimž naslouchal, a českou řeč, byť třeba jen 
na tržištích. Filozofická studia zahájil sice také v Litomyšli, ale 
dokončil je až v Praze. Zde rovněž vystudoval práva. Teprve 
Praha mu otevřela oči, jež se upřely k ideji českého vlastenectví. 
To se začalo projevovat prvotně už v divadle, kterému se už 
jako student věnoval. Uvědomoval si totiž, že o vznešených 
idejích nestačí jen mluvit, ale je nutné je převádět do praxe, 
předávat je širokým masám lidu.

V roce 1830 odešel do Brna, kde pracoval na městském magistrátu v právním od-
dělení. Ovšem jeho ambice byly jiné. Toužil se stát vysokoškolským pedagogem. Láska 
k češtině a její literatuře jej přiměly k jejich intenzivnějšímu studiu. Brzy se však pokusil 
získat místo profesora české řeči na olomoucké univerzitě. Napoprvé jej však předstihl 
moravský historik Antonín Boček. Avšak poté, co se Boček stal moravským stavovským 
historiografem, nestálo Šemberovi už nic v cestě, aby dosáhl vysněné Olomouce a stal se 
univerzitním profesorem češtiny. V Olomouci, stejně jako před tím v Brně, se plně zapojil 
do společenského života. Jeho zásluhou hrála divadla v obou městech ve vyhrazených 
dnech česky. Věren zásadě šířit národní povědomí a češtinu mezi nejširší vrstvy, začal 
v Olomouci s vydáváním „kalendářů“. Za všechny pak na ukázku uvádím kalendáře „Posel 
z Moravy“, „Kalendář hospodářský“ anebo „Kalendář Holomoucký“. Svou činnost rovněž 
zaměřoval na dokazování starobylosti užívání češtiny na Moravě. K tomu mu posloužilo 
dílo „List Karla ze Žerotína“ (1840), kde si tento přední moravský šlechtic přelomu 16.  
a 17. století stěžoval na to, že mu byl, coby zemskému hejtmanovi Moravy, zaslán úřední 
dopis v němčině, místo češtiny. Spisem „Vpád Mongolů do Evropy“ zvýraznil kult Svatého 
Hostýna. Nebyl sice historik, ale rád využíval ve své národně buditelské činnosti příkladů 
z dějin, aby lidem připomínal slavnou národní minulost a pozvedl národní sebevědomí. 
Jeho boj za českou Olomouc se projevil i v přejmenovávání německých názvů olomo-
uckých ulic na české. Olomoucký magistrát svěřil tuto akci Šemberovi jako odborníkovi 
na češtinu.

Šemberův olomoucký pobyt skončil v roce 1847 po osmi letech vlastenecké práce. 
Právě tehdy byla stolice českého jazyka přemístěna do Brna a Šembera odešel s ní. Spolu 
s Janem Ohéralem založil v Brně čtenářský spolek „Moravská jednota“. Rovněž bojoval 
za zrovnoprávnění češtiny s  němčinou prostřednictvím snahy o ustavení profesorů 
českého jazyka a literatury na každém moravském a slezském gymnáziu. Tato snaha se 
však nesetkala s kladnou odezvou u vládních kruhů.

Šemberův pracovní styk s Danielem Slobodou měl velmi široký záběr. Jejich vzájemná 
korespondence je toho dokladem. Při tvorbě své mapy Moravy (1863) úzce spolupracoval 
se Slobodou, když zpracovával oblast kolem Hostýna. Sloboda poskytl Šemberovy popis 
Hostýna. „Hora Hostejn, pobitím Tatarů r. 1241 v historii nanejvýš památná, leží v Přerovsku 
půl páté míle od Olomouce a dvě od Přerova k polednovýchodu nad městečkem Bystřicí. 
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Jest 385°62 zvýšena nad hladinou morskou, od Bystřice dosti příkrá, přístupnější však od 
Holešova přes dědinu Slavkova ze strany polední. Z velké částky přikrývá Hostejn tmavý les, 
od Slavkova však jest holý, slabou travou porostlý, na níž se v létě neustále stáda ovcí pasou. 
Na patě hory k poledni a východu jsou bujné lučiny (na kterýchž Valaši rusavští salaše mají, 
dobytek tu hledíce a žinčici a brynzu tu připravujíce.) Na cestě od Bystřice pod samým teměr 
vrchem spatřuje se kaplička a několik kroků níže prýští se ze skály onen pověstný pramen, 
jehož obživnutí bojovníkům protibarbarským r. 1241 život ochránilo. Výborná tato, v zimě 
v létě stejnou mírou vyřinující se voda padá do kamenné kašinky a nadbytek přetíkající crčí 
přes kaménky pod kopec. (Na vrchu samém leží v říceninách kostel sv. Jiljí a vedle něho bývalá 
kaple, odkudž se nejkrásnější vyhlídka jeví, jíž kde oko krásy žádoucí požívati může. Veškera 
krajina od hor sudetských až k Brnu a horám Polavským, celý řetěz Tater Moravu od Uher 
dělících až ke starojičínskému vrchu rozprostírá se před obdivovatelem krásné moravské vlasti. 
Velebná Olomouc se sv. Kopečkem, Prostějov, ozdobná Kroměříž, a za ní Spilberg brněnský, 
starožitný Přerov a Holešov, ouhledná Bystřice a Lipník, Hradiště a množství jiných městeček 
a dědin, po obrodné Hané a ve Valašsku rozsázených staví se tu před oči. A jako tři obrové 
stojejí hrady Starojičínský, Helštýnský a Buchlovský na vyvstávajících z roviny kopcích. Až 
k samé Vratislavi proníká prý oko dobře ozbrojené.) Hora Hostýn je už více než 800 let v le-
topisech mor[avských] známa. Roku 1030 daroval ji vojvoda Břetislav pod jménem Gostin  
s okolím na řece Rusavě až k Holešovu a s lesem Dubravou kostelu sv. Petra v Holomouci. Leta 
1241 etc. a následuje dějepis vrchu, kostela, kaple atd. Praveno mi též něco o jeskyni jakési 
blíž Rusavy, o šachtách pod Hostýnem.“ V dalším dopise z 22.3.1841 posílá Šemberovi da-
leko podrobnější popis Hostýna, kde dále zmiňuje i postřehy a reálie ze života Valachů 
na Rusavě a reálie o obci. Sloboda pevně věřil v kvalitu této mapy. Velmi uctivě se o ní 
vyjádřil v dopise z 29.4.1856: „Znamenitá to bude mapa, všem, kteří ji viděli, líbí se velmi  
a mnozí pravili, že sobě ji objednají. Nevíte ještě cenu její? Já Vám jich několik zde odprodám.“

Klasicky známost se Šemberou, stejně jako s ostatními, využíval Sloboda i k obstará-
vání školních pomůcek. Dne 2.12.1844 žádal o obrazy: „Požádal mne tchán můj Jurkovič 
ze Sobotiště o některé obrazy, mnozí se na ně dotazují, jmenovitě 2 Karla, 2 Poděbrada,  
2 Husa, 4 Jeronýma, 4 Komenského, 4 Žižky, 2 Šafaríka. Račte mi prosím oznámiti, byli-li by 
u Vás k dostání. Také i já bych rád Týla, Palackého, Čelakovského, Hanku, Karla, Poděbrada 
a nevím, které ještě vyšli. Viďte koliký odbyt Vám zjednávám – snad již 12 nebo 13 sem jich 
drív již odebral.“

Šembera byl v úzkém kontaktu s moravskými zemskými poslanci. Ti si často stěžo-
vali na to, že německému výkladu říšských zákonů příliš dobře nerozumí. Jejich návrh 
na překlad říšského zákoníku do češtiny získal vládní podporu. Šembera přijal nabídku 
vést tyto překlady ve Vídni. S tím si však vyžádal i profesuru českého jazyka a literatury 
na vídeňské univerzitě. K  tomu získal hodnost ministerského koncipisty, z  něhož se 
vypracoval na ministerského sekretáře a později na ministerského radu. V době svého 
vídeňského pobytu buditelsky nezahálel. Svou statistickou prací „Obyvatelstvo české  
a německé na Moravě“ (1873) usiloval o seznámení s početním stavem českého obyvatel-
stva na Moravě ve srovnání s německým. I tahle práce měla národnostní podtext. Jinou 
stránku věci představoval boj o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského. 
Zde se striktně postavil na stranu odpůrců pravosti.
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Družstvo mladších žáků SDH Rusava

Celkově 2. místo ve středomoravském poháru mládeže v požárním sportu 2017. 
Horní řada z leva: Krajcarová Veronika, Gregorová Tereza, Botík Adam, Pavelec Matěj. 

Sedící nalevo: Mikšánková Anna,  Pavelcová Lucie. 
Sedící napravo: Daňková Ester, Škarpichová Veronika.
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Výtvarný kroužek – podzimní tvoření

Policista je náš kamarád

Sněhuláček záchranář a medvídek Popleta
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Noc s Andersenem

Podzimní výtvarná soutěž 

Námořníci ze 3. třídy
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Anna Mikšánková, 5. třída

Vendula Pavelcová, 4. třída Pracovní činnosti trochu jinak

Matěj Pavelec, 5. třída
Děti malují pro konto bariéry

Výroba enkaustického obrázku
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Alois Vojtěch Šembera zemřel 23.3.1882 na zápal plic ve Vídni. Výčet Šemberových 
aktivit je široký. V čem však spočíval jeho největší přínos? V tom, že pro české ideje získal 
studentskou mládež a v tom, že organizoval českou společnost. 

Jaroslav Pavelka, předseda VK Rusavjan

In: Pavelka J., Buditelský odkaz rusavského pastora Daniela Slobody, 2007)

Lidový kroj z Rusavy v proměnách času (15. část)
Kroj mužský – mužská obuv
Krpce

Mezi nejstarší a Rusavjany velmi oblíbenou 
obuv patří krpce. Tento typ obuvi, který je charak-
teristický pro salašnický a horský způsob života, 
je rozšířen po celém karpatském oblouku.

Krpce se vyráběly z různých kůží, mužské krp-
ce však většinou z hovězí a vepřové. Připoutávají 
se k  noze dlouhými, „udrúganými“ (stočenými) 
šňůrami z černé vlny. Vlněné šňůrky, zvané „nao-
vlaky“, též „ovlaky“, dosahují délky 150 cm. Osm 
šňůr, které jsou naskládány do této délky a na 
konci stáhnuty černobílou, vlněnou šňůrkou, 
se hustě ovinují kolem nohy od třetího háčku 
(„haklíku“) kopyc směrem ke kotníku. Pouze na 
Rusavě se váží vlněné „naovlaky“. V jiných oblas-
tech Valašska se používají úzké, kožené řemín-
ky stejné délky zvané „švihle“. Mužské krpce se 
shodují s krpci ženskými, proto podrobný popis, 
charakteristika a způsob užívání, znovu neuvá-
dím, neboť je uveden ve Zpravodaji obce Rusava 
(roč. 24., č. 2/2015).

Ponožky
Huněné ponožky, punčochy, kopýca, ko-

pýtca, které se obouvají do krpců, jsou velmi 
starého původu. Jejich zmínka spadá již do 
12. století.

Kopýca jsou ušity z bílé, domácí houně, kde 
horní okraj a švy lemuje tmavě červené sukno. 
Na vnitřních stranách nemají zapínání („haklíky“)  
a celé jsou šity ručně. Tento typ huněných pono-
žek se nosil do 50. let 20. století. „Kopýca? Tý šila 
maminka sama. Střihy jí dovézl Horalík z Valašských 

 Mužské krpce z hovězí kůže z r. 1900. 
Majetek MZM v Brně.

Kopyca z r. 1900. Majetek MZM 
v Brně.
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Klobúk. A né enem na kopýca, ale aj na huňu a ženskú frydku. Maminka byla švadlena  
a pošila si teho hodně.“, vzpomíná Rusavjanka.

V roce 1978 dochází k obnově této krojové součástky. Ostře červené lemování je 
pouze na horním okraji a vnitřní části ponožky, kde jsou již našity i tři háčky („haklíky“) 
na zapínání. Kopýca se skládají ze tří dílů a ruční šití nahrazuje šití strojové.

Papuče
Druhým nejrozšířenějším typem obuvi jsou 

bílé, huněné papuče.
V popisech Valachů z  let 1777 – 1780 měli 

Rusavjané obuty papuče celé huněné, většinou 
však podšité kůží.

Svůj osobitý popis z  19. století podal také 
Daniel Sloboda: „Za suchého času rádi obúvají 
papuče z bílého hrubého súkna (húně) ušité a na 
lýtkách háčkami upnuté; sestávají se pak z kopýtec 
zvláštně řečených, čepky, ohřebelka, hazušky, pode-
švice a podešvi, vše z súkna.“ Tento typ obuvi zcela 
zmizel v  toku dějin. O papučích se nezmiňuje 

František Táborský a nezachytila je ani Marie Gardavská na svých akvarelech v roce 1910.
Nejen výrobou krpců, ale i šitím papučí se 

zabývali nevyučení „náturisté“. Od 2. ½ 19. století 
však jejich výrobou prosluly Valašské Klobouky.

Ve 20. století se na Rusavě objevují vysoké, 
soukenné papuče, které nosily nejen ženy, ale i 
muži. Rozdíl spočíval pouze v barevnosti sukna. 
Jejich podrobný popis, původ a způsob užívání 
je uveden ve Zpravodaji obce Rusava (roč. 24, č. 
2/2015).

V  roce 2002 byly zhotoveny bílé, huněné 
papuče s koženou podrážkou. Jsou 30 cm vysoké 
a na vnitřní straně se zapínají na pět háčků („ha-
klíků“). Horní okraj a švy zdobí červené sukno. 
Kožená podrážka je přišita dratví (ševcovská nit). 
Tyto papuče se při suchém počasí nosí k tradiční-
mu lidovému kroji po celý rok. V současnosti jsou 
předmětem soukromého vlastnictví.

Jana Macková

Použité zdroje
Fišer, Z.: O Rusavě a Valaších pod Hostýnem
Urbachová, E.: Lidový kroj na Vsetínsku
Jeřábková, A.: Lidová oděvní kultura. Příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii.

Huněné papuče z koženou 
podrážkou z r. 2002.

Vysoké kožené boty z r. 2013.
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Muži
Podzim = jaro, jako přes kopírák

Stejně dobře jako na jaře si vedli naši muži i na podzim. Také tentokrát přišlo v úvo-
du zaváhání (ve 2. kole v Rymicích a v následujícím po R50 doma s Břestem), pak však 
následovala dlouhá (osmizápasová) vítězná série. Závěr sice opět nevyšel úplně podle 
představ, přesto konečný zisk 28 bodů při skóre 50:21 znamená prozatímní čtvrté místo 
a přezimujeme v těsném kontaktu s čelem tabulky. Podle počtu vstřelených branek jsme 
hráli v soutěži nejútočnější fotbal, hlavně zápasy v Hlinsku (9:0) a doma s Martinicemi 
(7:0) a Žeranovicemi (6:0) stálo za to vidět. Hodně nás potrápily poslední Zahnašovice 
(vítězný gól jsme vstřelili v poslední minutě), naopak hladce jsme vyhráli třeba v Roštění. 
Nejvíc ceněné je asi vítězství 3:0 hned v prvním kole ve výborném zápase doma proti 
Prusinovicím ve výborné fotbalové kulise (rohálů přijelo „neurekom“ a byli pořádně 
hluční - to se pak dobře hraje oběma týmům). Nejlepším střelcem týmu je s 15ti přes-
nými zásahy kapitán Michal Vaculík, devětkrát se trefili Pola s Havránkem. Všech třináct 
zápasů odehráli K. Zbranek, T. Vaculík a gólman Bednář, který čtyřikrát vychytal čisté 
konto - a nic na to nedal (tak si uvědomuju, kdo je vlastně v mančaftu pokladník, aby ho 
„skásl“ - no, nebudu do toho raději vrtat, aby mě „neskásli“ za přebytečné kila). Jednou 
chyběli Mich. Vaculík, Mikšík, Sedlář a Havránek. Pořád bojujeme s šíleně úzkým kádrem, 
na podzim byla jediná klika, že opět začali nastupovat třicátníci Bílek, Románek a Mir. 
Vaculík (s čímž jsme před sezonou ani nepočítali), jinak jsme snad ani podzim nedohráli. 
Závěrečné hodnocení je vcelku pozitivní, i bez nějakého vyhlášeného trenéra (špagetky 
Stramačonyho) hrál mančaft většinou pěkný fotbal.

Starší přípravka
Sněhurka a sedm loupežníků

Ve svém druhém roce náš nejmladší výběr přešel do kategorie starší přípravky, 
zázraky jsem nečekal (a ani se jich nedočkal). Naši soupeři jsou několik fotbalových let 
před námi, což se na hřišti ukázalo. Některé zápasy jsme zvládli slušně (oba se Slavkovem  
a v Loukově), v některých jsme odvedli špatnou práci (jako kdyby Hanka Zbranková rozná-
šela studenou pizzu nebo David Zelený montoval prasklé žárovky nebo poslanci nechodili 
do parlamentu.... to poslední se 
vlastně běžně děje). Jeden zápas 
z deseti odehraných jsme přeci 
jen vyhráli, doma jsme 6:5 pora-
zili Žeranovice. Rozhodla ho Ester 
Daňková. Po skončení hasičské 
sezony poprvé nazula kopačky 
a navlékla dres a byl z toho ha-
ttrick - tři vstřelené góly (stejně 
se před lety uvedl ve svém prvním 
zápase v bundeslize Martin Fenin, 

SPORT ...
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no jsem přesvědčen, že tady podobnost končí - že se Estiny další životní kroky budou 
ubírat správným směrem). Celková podzimní bilance naší přípravky tedy činí 3 body  
a skóre 29:100. Nejvíc branek (osm) vstřelil „kápo“ David Hudec, šest přidal Milda Zachara, 
čtyři Tony Mirga a Lukáš Machovský. Tito čtyři odehráli všech deset zápasů (společně  
s nimi ani jednou nechyběl Třasoň). Děti pravidelně dvakrát týdně navštěvovaly tréninky, 
členové „gangu“ navíc téměř denně trénovali ve Sportcentru „U Čárliho“.

Za sebe bych chtěl závěrem poděkovat Dáši Hudcové a Jirkovi Janečkovi za pomoc 
při odvozu dětí na zápas i další věci kolem (např. zavazování tkaniček, oblékání dresů 
před zápasem - někteří hráči byli už tak natěšení na zápas, že na hřiště vybíhali s číslem 
vepředu). Doufejme, že na jaře to mančaftu na hřišti půjde stejně dobře jako v potoku 
nebo když hrají na počítači FIFU.

Daniel Krajcar
P.S.: v nadpise jsem nepopletl dvě pohádky dohromady, ale přišlo mě to na náš kádr 
výstižnější.

Starší žáci
Podzimní část soutěže hrají naši žáci konečně v kategorii, do které patří. Samozřejmě 

se to projevilo nejen na výsledcích, ale hlavně na herním projevu. Soupeře většinou 
přehráváme takticky a rychlou kombinační hrou. V mužstvu navíc máme Marka Mirgu, 
kterému se neuvěřitelně daří střelecky. V 9 zápasech nastřílel 35 gólů. Pochvalu ale za-
slouží celé mužstvo, které hrálo ve složení: 
 
1/ Kužel Ondra 
2/ Mozola Tomáš
3/ Mirga Marco
4/ Matela Václav
5/ Mirga Pavel
6/ Dvorníková Veronika 
7/ Kerčák Viktor
8/ Uruba Jan
9/ Kočička David
10/ Mirga Erik
11/ Pumprla Tomáš
12/ Svoboda Samuel

 
Podzimní část jsme zakončili na 2. místě se ziskem 20 bodů a skóre 47:22. V 9 zápa-

sech jsme 7x zvítězili a 2x prohráli.
V zimní přestávce se zúčastníme několika halových turnajů a v lednu začínáme zimní 

přípravu v hale v Prusinovicích.
Do nového roku bych chtěl popřát všem hodně štěstí, zdraví a taky elánu do spor-

tovní činnosti.
trenéři Lubomír Dědič a Petr Uruba 
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Horní řada z leva: Uruba Petr – trenér, Kerčák Viktor, 
Petřivaldský František, Mirga Marco, Dvorníková Veronika, 

Dědič Lubomír – trenér. 
Dolní řada z leva:  Kužel Ondřej, Mirga Pavel, Kočička David, 

Pumprla Tomáš, Mirga Erik.
Ležící: Svoboda Samuel
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Rusava OPEN 2017
Čtvrtý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře se vydařil. Předloni byl zájem slabší, loni už 
se zdálo, že v naší vesnici je zájem o tuto krásnou hru stejný jako o schůzi zastupitelstva, 
ale letos se nám opět podařilo naplnit startovní listinu na maximum - tudíž se sešlo 
šestnáct playerů, přesněji řečeno dvanáct chlapů a čtyři dámy. Počasí také vyšlo maxi-
málně, přestože jsme riskantně zvolili termín až na poslední zářijový den (nechtěli jsme 
jít do kolize s Laver cupem - moudřejší ustoupí - pravda, v O2 aréně v Práglu se sešla  
o kapánek kvalitnější konkurence).

Zápasy ve skupinách naznačily, které dvojice budou patřit mezi kandidáty na titul. 
Tom Neumann i Radim Bílek se svými parťáky nešetřili vítěznými údery, tradičně vůbec 
nechybovala Dáša Hudcová, zahanbit se ale nenechali ani ostatní (Zdenky Bártek byl  
v určitých momentech na síti doslova neprůstřelný). Čtvrtfinálové vyřazovací boje přinesly 
jedno obrovské překvapení. Pár Bílek - Fuksa nestačil na dvojici Honza Vávra - Monika 
Podlasová. Hans s Moňou hráli jako vyměnění, v semifinále měli na lopatě Dášu Hudcovou 
s Luďkem Juráněm, ale v dramatu jako od Hitchcoka v závěru zkolabovali psychicky 
(vedli 5:2 na gamy, v tiebreaku 6:3, Honza už si nikdy při mečbolu nebude převazovat 
tkaničky). Druhé semifinále bylo překvapivě jednoznačné (6:2), padal mi tam jeden 
prohoz za druhým. Překvapivě rychlé bylo i finále, Dáša s Luďkem se na poslední zápas 
perfektně připravili takticky (přečetli mé prohozy po lajně) - 6:1. Šampiony pro rok 2017 
se tedy stali Dáša Hudcová (už podruhé) a Luďa Juráň (rusavák tři dny i s cestou a už má 
pohár - ty tři dny nejsou řečnický obrat, ale doslova, ve středu se nastěhoval, v sobotu 
zvítězil). Pochvala i pro mou drahou polovičku za občerstvení, podle ohlasů i prázdných 
plechů od sekané a zákusků bylo zřejmé, že pekla s větší láskou než roznáší poštu. Při 
závěrečném ceremoniálu jsme samozřejmě nemohli zapomenout na borce, kteří první 
ročníky ukazovali vytříbené forhendy, bekhendy, smeče, bohužel nám nejen na kurtech 
chybí (M. Krajcar, P. Pavelka st., M. Bílek st.).

Celkové pořadí:
1. Dagmar Hudcová - Luděk Juráň
2. Daniel Krajcar
   - Miroslav Zicháček (Jankovice)
3.  Jan Vávra - Monika Podlasová (Šmarhánky)
4. Tomáš Neumann - Tomáš Makovický
5. Radim Bílek - Jarek Fuksa (Holešov)
6. Juraj Benkovič - Věra Benkovičová
7. Katka Kubišová - Miroslav Kubiš
8. Zdeněk Bartek - Ivan Galda

Daniel Krajcar
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Zpráva o činnosti  SDH Rusava
Počátkem letošního roku bylo evidováno 61 členů. V průběhu roku jsme získali další členy 
do dětského družstva a dorostu.

V letošním roce nás proti své vůli opustil náš nejstarší člen bratr Josef Škarpich, který 
byl členem od 1. 1. 1952. Rozloučení proběhlo dne 18. 8. 2017 v evangelickém kostele 
na Rusavě. Byl oceněn stužkou za věrnost 60 let a do poslední chvíle se účastnil všech 
akcí pořádaných sborem. K dnešnímu dni je tedy celkem evidováno 60 členů, z toho 40 
mužů a 20 žen. 

Průběžná činnost aktivních členů spočívala hlavně v udržení akceschopnosti zása-
hového družstva, údržby zásahového vozidla, čerpadel a udržování výzbroje a výstroje 
nejen v majetku obce. Díky stále velkému zájmu dětí o hasičský sport a kladnému přístupu 
jejich rodičů jsme se s nimi zúčastnili všech soutěží středomoravského poháru. Kde jsme 
se v celkovém pořadí umístili na krásném druhém místě.

I v letošním roce jsme zahájili sportovní aktivitu účastí v prvním kole požárního 
sportu, které se konalo na Rusavě dne 20. května. Tradičního klání v požárním útoku  
a pořadové přípravě se účastnilo 6 družstev mužů, 1 družstvo žen a 2 družstva dětí. Náš 
tým mužů se umístil na 2. místě. Z důvodů nepřízně počasí jsme byli nuceni zrušit ostatní 
disciplíny, kterými jsou běh na 100 m překážek a štafeta.

Za údržbu okolo rusavského rybníku nám bylo nabídnuto zajištění občerstvení 
na rybářských závodech. Tato událost se konala 17. června od brzkých ranních hodin.  
2. července jsme v Chomýži oslavili 30. výročí od založení okrsku Slavkov pod Hostýnem. 
Sbory okrsku vystavili svou techniku na místním plácku a bratři z HZS Bystřice pod 
Hostýnem provedli ukázku vyproštění osoby z vraku osobního vozidla. V  sobotu 12. 
srpna jsme uspořádali rusavské hasičské hry na rybníku pod Čecherem. Oproti loňskému 
nultému ročníku byla účast o něco větší, ale ne všichni, kteří účast slíbili, se dostavili. 
Nad dodržováním pravidel bděl mimo rozhodčích i místní vodník. Soutěže se zúčastnilo 
10 družstev. Mimo soutěž si tuto netradiční disciplínu vyzkoušela i děvčata z Aktivního 
klubu Rusava. Počasí naší soutěži opět přálo, a to přitáhlo i více diváků. Poslední sobo-
tu v srpnu se ženil náš člen Luděk Mikšánek na zámku v Holešově, jeho žádosti „ať ho 
nezatahujeme“ jsme nemohli vyhovět, jelikož je vedoucí a trenér mládeže a tuhle akci 
si děti nemohly nechat ujít. S příchodem měsíce září se nám podařilo připravit, stejně 
jako v minulém roce, zájezd na akci Burčákový pochod mezi vinohrady. Akce se konala 
7. října a za přispění organizačních schopností Luďka Mikšánka se zájezd vydařil, ale díky 
kolizi termínu s rusavskou Drakyádou byla účast slabší. 30. září se uskutečnil pochod na 
ukončení dětské soutěžní sezóny, tentokráte na Obřany. Po celodenním výšlapu a hledání 
indicií byl pochod zakončen na Jelení louce opékáním špekáčků a vyhlášením vítězů.

I v letošním roce nás obecní úřad požádal o pomoc. Tentokrát se jednalo o sečení 
trávy na veřejných prostranstvích a kolem obecních komunikací. První sečení se usku-
tečnilo na konci jara, kdy jsme zvládli poséct naši rozsáhlou obec za 5 dní. Druhé sečení 
proběhlo ve spolupráci s myslivci. Bohužel našemu sboru počasí nepřálo, takže se sečení 
protáhlo, ale i tak jsme to opět zvládli. V neděli 29. října byla akceschopnost zásahové 
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jednotky prověřena technickým zásahem, při odstranění popadaných stromů na místní 
komunikace po vichřici, která se i naší obcí prohnala. Musíme vzpomenout také akci 
sběr železného šrotu, kterým přispíváme každoročně do finanční rezervy sboru. Mimo 
plánovaný sběr nám bylo nabídnuto obecním úřadem zlikvidování starého nepojízdného 
traktorbagru Bělorus.

Díky sponzorům a hlavně Vladanu Daňkovi jsme doplnili výbavu pro všechny členy 
dětského týmu o sportovní dresy. Tímto bychom mu ještě jednou chtěli poděkovat za 
mimořádně vstřícný přístup ke sboru.

Uplynulý rok hodnotíme jako velmi úspěšný jak pracovně, tak i sportovně. Jedním 
z úspěchu je rozšíření základny o nové členy dětí a dorostu, kteří mají zájem o aktivní 
činnost ve sboru. Doufáme, že jim toto nadšení vydrží i do dalších let a budou následovat 
starší generace a pomohou tak udržet hasičskou tradici v naší obci.

Luboš Mikšánek, starosta SDH   

USA díl IV.
Americká velkoměsta
Nejznámějším symbolem spojených států 
je určitě Socha svobody nacházející se na 
Ostrově Svobody nedaleko New Yorku. 
Socha z měděných plechů na ocelové kon-
strukci vysoká 46 metrů, byla darem Francie 
jako připomínka francouzské pomoci ve 
válce za nezávislost. Autorem Sochy je fran-
couzský sochař Fréderic Auguste Bartholdi 
a nosnou ocelovou konstrukci nenavrhl 
nikdo jiný než Gustave Eiffel. Před rozvojem 
letecké dopravy byla Socha svobody první 
kontakt cestujících z  Evropy s  americkou 
pevninou. Dnes ovšem valná většina ces-
tujících projde přes Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho, kde je ročně odbaveno 
přibližně 60 milionů cestujících. 

Město New York bylo založeno Nizozemskými osadníky na ostrově Manhattan (dnes 
jedna z částí New Yorku) v roce 1625 jako Nový Amsterodam. Angličané se ho zmocnili až 
v roce 1664 a přejmenovali ho na New York na počest tehdejšího krále Anglie Jakuba II. 
Město těžilo z výhodné polohy na východním pobřeží amerického kontinentu a ochotně 
přijímalo imigranty z různých evropských států. Od roku 1790 se stává největším městem 
USA. Díky přistěhovalcům z různých států došlo k realizaci několika neortodoxních pro-
jektů. Například již v roce 1857 vznikl známý Centrální park, který patří mezi nejznámější 
parky na světě nebo Empire State Building dokončená v roce 1931, která byla více než  
40 let nejvyšší budovou světa. Překonala ji až v roce 1972 severní věž dnes již neexistujících 

ZAJÍMAVOSTI ...

Obr. 1 – Socha svobody.
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Obr. 1 – Socha svobody.
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„dvojčat“.  Mimo jiné ve výškových budo-
vách New York soupeří s dalším americkým 
velkoměstem Chicagem. Z devíti nejvyšších 
budov v USA se aktuálně 5 nachází v New 
Yorku a 4 v Chicagu. Chicago však intenziv-
ně plánuje výstavbu další výškové budovy 
vyšší než 500 m – Chicago Spire. 

Chicago je třetí nejlidnatější město 
USA (po NY a LA) a nachází se na břehu 
Michiganského jezera ve státě Illinois. 
Město bylo založeno jako obchodní stanice, 
ale díky výhodné poloze na tehdejší hranici 
USA se postupně rozvinulo v důležité ob-
chodní, průmyslové a komunikační cent-
rum. Na počátku 20. století zde žila početná 
česká menšina (více než 100  000 osob)  
a Chicago, tak v té době bylo město s třetí 
největší (po Praze a Vídni) českou populací. 
Zástupce české menšiny Antonín Čermák 
se stal v letech 1931 - 1933 starostou města 
a byl smrtelně raněn při atentátu na teh-
dejšího prezidenta Theodora Roosevelta. 
Dodnes je po něm v Chicagu pojmenována 
stanice metra. Chicago také zažilo lodní 
neštěstí, při kterém zahynulo nejvíce Čechů 
najedno. V  roce 1915 ztroskotala poblíž 
břehu výletní loď Eastland a při jejím potopení zahynulo přes 800 lidí. Asi třetina z nich 
byla české národnosti. Loď byla později pojmenována „český Titanic“. 

Obr. 2 – Panorama Central parku (New York).

Obr. 4 – Pohled na noční Chicago z nejvyšší 
budovy města - Willis Tower (442 m).

Obr. 5 – Nedokončená budova nádraží 
Detroit

Obr. 3 – Pohled na dolní Manhattan 
z Empire State Building (New York).
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Posledním městem, které zmíníme je největším město státu Michigan – Detroit. 
Město je považováno za kolébku průmyslové výroby a v  současnosti zde působí tři 
klíčoví automobiloví výrobci a to Ford, Chrysler a General Motors. V okolí města došlo 
k  výstavbě obřích průmyslových podniků a ekonomika města se stala jednostranně 
závislá na úspěchu automobilového průmyslu. Město tak zažilo několik období roz-
květu a úpadku. Ještě v  roce 2000 mělo město okolo miliónu obyvatel, aktuálně má 
přibližně polovinu. Ve městě existuje velké množství prázdných budov. Radnice se snaží 
vrátit obyvatele do prázdných čtvrtí prodejem domů za jeden dolar (přibližně 25Kč) za 
podmínky trvalého obydlení prodané nemovitosti. Neznámější opuštěnou budovou je 
monumentální vlakové nádraží, které nebylo nikdy uvedeno do provozu, ale vytvořilo 
kulisu filmu Transformers.

Bára a Zdeněk Stachoňovi

Kino po O vrátilo život do bystřického kina
Předposlední lednovou neděli se v bystřickém kině odehraje desátý film ze série projekcí 
pro rodiny s dětmi Kino po O. Sérii vybraných filmů s doprovodným programem spustil 
v listopadu 2016 bystřický Okrašlovací a zábavní spolek. Cílem spolku bylo dokázat sobě 
i radnici města, jestli je ještě možné do kina nalákat diváky. Na devět dosavadních filmů 
přišlo již přes tisíc diváků a domníváme se, že naše snaha přispěla k rozhodnutí bystřické 
radnice investovat v příštím roce do digitalizace kina. 

Zatímco druhou sezónu Kina po O jsme zahájili filmy spíše staršími, na první tři měsíce 
roku 2018 jsme přichystali to nejlepší, co bylo pro děti natočeno v nedávné době – úplné 
novinky lze nicméně hrát pouze v digitalizovaném kině a diváci z Bystřicka si tedy budou 
muset ještě chvíli počkat.

Předposlední lednovou neděli (21. 1.) vběhne do Kina po O „Ovečka Shaun ve filmu“ 
(2015). Ovečka Shaun je celovečerní animovaná groteska napěchovaná nápady a gagy 
do té míry, že si děti ani dospělí možná ani nevšimnou, že v ní za hodinu a půl nepadlo 
jediné slovo. Stádo ovcí se ve filmu snaží vytrhnout ze spárů velkoměsta svého farmáře  
a všem ovcím dá dost zabrat, aby si jich v Londýně nikdo nevšimnul a aby svého nebo-
hého páníčka dostali zase zpět na klidný venkovský statek.

Poslední únorovou neděli (25. 2.) mohou děti i jejich dospělí vidět na velkém plát-
ně skvělou napínavou adaptaci „Knihy džunglí“ (2016). Současná počítačová animace 
dospěla do bodu, kdy s  klidem a naprosto realisticky vytvoří všechny tygry, pardály  
a orangutany z příběhu a nechá je soupeřit o život lidského mláděte Mauglího (který je 
v podstatě jediným živým hercem v celém filmu).

V březnu (18. 3.) se z džungle přesuneme do lesa, jaký známe i ze střední Evropy. 
Francouzský tým se rozhodl ukázat, že i takový les je obdivuhodný a plný života. „Příběh 
lesa“ (2015) je plný neuvěřitelných záběrů ze života zvířat. Pro Kino po O to bude trochu 
experiment, neboť se jedná o první dokumentární film odpromítaný v celé sérii.

Budeme rádi, když se do Kina po O zastavíte. Začínáme vždy od 15:15 tematickým 
doprovodným programem, během kterého se mají děti příležitost vyblbnout. Film 
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spouštíme vždy od 16:15. Vstupné je dostupné pro jakkoli velkou rodinu, neboť za své 
druhé a další děti platíte pouze korunu. Každý divák může také hlasovat pro závěrečný 
film druhé sezóny. A navíc – každý stý divák vyhrává audioknihu od vydavatelství One 
Hot Book, které Kino po O celou sezónu podporuje.

Pavel Kubaník

Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit? (část 2.)

Úřad práce.                                                                          
I když jsou k základním registrům úřady práce v některých agendách připojeny, stále však 
platí pro Jana Nováka dle platných zákonných ustanovení v oblasti státní sociální podpo-
ry, pěstounské péče, dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči, hmotné 
nouze i podpory v nezaměstnanosti 8 denní oznamovací povinnost. Musí tedy do 8 dnů 
od změny adresy trvalého pobytu tuto změnu příslušnému oddělení úřadu práce nahlásit.

Živnostenský úřad.
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, změnu adresy trvalého po-
bytu hlásit. Adresu trvalého pobytu změní živnostenské úřady v rejstříku živnostenského 
podnikání samy. Mějte však na paměti, že adresa sídla podnikatele zůstává na původní 
adrese a v případě změny adresy sídla je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit 
(na jakémkoli živnostenském úřadě, bez ohledu na místní příslušnost). Pouze pokud Jan 
Novák již dříve oznámil živnostenskému úřadu, že při změně adresy trvalého pobytu 
požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa trvalého pobytu, není povinen 
při změně adresy trvalého pobytu změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

Česká správa sociálního zabezpečení. 
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny 
u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce 
pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1.  Jan Novák pobírá důchod na poště
 Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí 

na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého 
pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2.  Jan Novák pobírá důchod na účet u banky

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, 
v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu 
ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici 
na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným 
elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou 
přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.
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Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v  cizině, musí oznámit změnu adresy buďto 
písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou ad-
resu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních 
důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.
Především nestátním (komerčním) subjektům.
Jde především o:
• banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr), 
•  dodavatele elektrické energie, plynárnu, vody apod.
•  komerční pojišťovny, u kterých má pojistku, 
•  ošetřujícího lékaře, zubaře, 
•  zaměstnavatele či školu, 
•  poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), 
•  telefonního operátora, atd. 

Jak si zřídit adresu pro doručování na přechodné bydliště?
Může nastat situace, že bydlíte na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu. 
V tomto případě jde o tzv. „přechodné bydliště“. Jak si zařídit to, aby vás úřady prostřed-
nictvím základních registrů kontaktovaly na doručovací adrese? Níže je popsán postup, 
jak toto provést.  
Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa, je referenč-
ním údajem podle zákona o základních registrech. Podle zákona o evidenci obyvatel  
a rodných číslech můžete požádat o zavedení doručovací adresy do informačního sys-
tému evidence obyvatel.

Ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení, provedete na obecním úřadě 
v místě svého trvalého pobytu a do informačního systému evidence obyvatel je pak tato 
adresa zavedena následujícími třemi způsoby:
• občan vyplní formulář „Hlášení adresy pro doručování“, který je k dispozici přímo na 

ohlašovně nebo je volně ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.
mvcr.cz/soubor/hlaseni-adresy-dorucovani-pdf.aspx. Formulář podepíše a předloží 
doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na podatelně 
„svého“ obecního úřadu, nebo

• občan vyplněný formulář a s úředně ověřeným podpisem podá na podatelně „svého“ 
obecního úřadu, případně zašle na obecní úřad v místě svého trvalého pobytu pro-
střednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky 
(tím, že formulář převede do elektronické podoby) zprávou opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem, anebo

• občan pověří zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy 
do informačního systému rovněž na obecním úřadě v místě jeho trvalého pobytu.
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• občan pověří zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy 
do informačního systému rovněž na obecním úřadě v místě jeho trvalého pobytu.
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Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven žádný správní 
poplatek.
Všechny připojené úřady k základním registrům si tak vaši doručovací adresu, kterou si 
podle výše uvedeného návodu zřídíte, zavedou do svého systému a budou vás následně 
na tuto adresu obesílat.
http://www.szrcr.cz

Nekalostní praktiky podomních prodejců energií:
Jak se jim ubránit?

Nejspíše už jste je také potkali, pochybné obchodníky s energiemi zná u nás prak-
ticky každý. Stále se ale najde dost důvěřivých lidí, kteří „naletí“ na jejich oblíbené triky. 
Nedávejte podvodníkům šanci, nenechejte se nachytat!

„Tento druh obchodní činnosti je bohužel jedním z nejagresivnějších druhů prodeje 
vůbec, a tak se není co divit, že je provázen velmi nekalými praktikami, v poslední době 
i trestnými činy“, říká Tomáš Kubín (Ombudsman společnosti E.ON Česká republika).

Podomní obchodníci s  energiemi jsou ve svých prodejních argumentech velmi 
vynalézaví. Často se vydávají za pracovníky vašeho dodavatele energií a nabízejí vám 
mimořádnou akční slevu. Pro získání konkrétních informací však po vás obchodník bude 
požadovat předložení vašich faktur za energie a další osobní údaje. V takovou chvíli 
byste měli jednoznačně zbystřit, protože se z největší pravděpodobností jedná o podvod. 
Váš dodavatel energií má přece všechny tyto údaje k dispozici. Proč by pak jeho skuteční 
zástupci potřebovali vidět vaše faktury za elektřinu či plyn?

Pochybných obchodních praktik se však dopouští i mnozí další podomní prodejci, 
kteří se sice nevydávají za někoho, kým nejsou, používají však nejrůznější psychologické 
taktiky nebo lži.

Jako příklad si můžeme uvést několik používaných triků, se kterými jste se možná 
již také setkali:

1. „Přišli jsme vám snížit účet za elektřinu, potřebujeme jen vidět vaše faktury. Stačí jenom 
váš podpis, vše vyřídíme za vás.“

Vždy buďte opatrní v případě, kdy vám prodejce odmítá sdělit konkrétní informace 
o produktech, které nabízí a podmiňuje to předložením vaší faktury, na základě které 
vám vypočítá vaši slevu. To je velmi podezřelé.

 
2. „Jak by se vám líbilo, kdybyste ušetřil/a za elektřinu několik tisíc korun ročně?“
V tomto případě se obchodníci snaží zapůsobit na vaše emoce pokládáním triviálních 

otázek, kterými se prostřednictvím vašich kladných odpovědí snaží získat vaše sympatie 
a zájem o jejich nabídku.

 
3. „Máme pro vás levnější českou elektřinu, zařídili jsme to tak, že už nebudete sypat 

peníze do kapsy Němcům.“
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Zde se vám obchodníci snaží zalíbit podsouváním vlasteneckých a iracionálně xe-
nofobních emocí. Pokud ale pro vás přesto je takový argument významný, ověřte si před 
uzavřením smlouvy s novým dodavatelem skutečné vlastnické poměry dané společnosti. 
Společnost s českým názvem ještě zdaleka nemusí být v českých rukou a naopak.

 
4. „Zlevňujeme elektřinu ve vaší obci. Nabídka je ale omezená jen pro určitý počet lidí, 

musíte podepsat hned. Všichni vaši sousedi už této jedinečné příležitosti využili, zítra už vás 
tam nevtěsnám.“

Prodejce, který na vás začne vyvíjet podobný nátlak, je značně podezřelý. Vytváření 
iluze časové tísně je u podomních obchodníků velmi oblíbené. Když se navíc přidá 
faktor rizika „propásnutí“ výhodné nabídky, je úspěch prodejce u důvěřivého zákazníka 
prakticky zaručen.

 
5. „Váš dodavatel energií zkrachoval, rychle podepište, nebo přijdete o dodávku elektřiny.“
Takové jednání patří sice mezi „silné kalibry“ avšak i takto nepoctiví prodejci se stále 

objevují. Především starší lidé mohou ve strachu, že jim bude odpojena elektřina, tomuto 
tvrzení uvěřit a předkládanou smlouvu bez jakéhokoli podezření podepsat.

 
Hlavní zásada:

Nenechejte se dostat pod tlak a všechny informace si v klidu ověřte
Pokud jste se s obchodníkem nedohodli na setkání předem a neměli jste možnost 

si v klidu zjistit veškeré potřebné informace, raději nikomu nic na místě nepodepisuj-
te. Pokud se prodejce bez ohlášení objeví u vašich dveří a navíc se vás svojí nabídkou 
snaží dostat pod tlak, potom se obezřetnost velmi vyplatí. Seriózní dodavatel vám 
dá možnost si vše v klidu rozmyslet a nenabízí vám speciální akční nabídky platné 
jen jeden den.

Zajímejte se o totožnost prodejce a vezměte si na něj kontakt. Pokud vám nebude 
ochoten kontaktní údaje poskytnout s vysvětlením, že je nepotřebujete, protože je v místě 
vašeho bydliště pouze dnes a už sem (z důvodu obrovského zájmu ostatních odběratelů) 
jezdit nebude, potom s ním neztrácejte dále svůj čas. Solidní prodejce na vás nebude 
tlačit a rád se k vám vrátí i později.

Vyžádejte si všechny informace o nabídce daného dodavatele a vše si důkladně 
propočítejte. Pročtěte si obchodní podmínky a související materiály. Veškeré informace 
by měly být v přehledné formě dostupné také na internetových stránkách dodavatele. 
Dávejte si pozor na to, jestli jsou uváděné ceny kompletní. Prodejci energie často hovoří 
pouze o ceně za dodávku energie. K této ceně je však ještě nutné připočíst cenu za 
distribuci energie a další poplatky včetně daní. 

Pozor si dávejte také na různé sankce či skryté poplatky. Zkuste si také na 
daného dodavatele obstarat reference – na internetu, u sousedů nebo známých. 
Reference, které vám o dodavateli poskytne samotný prodejce, berte raději s velkou 
rezervou.
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A hlavně, vše musí být sjednáno v písemné podobě. Nepřistupujte na nejrůznější 
sliby a ujištění obchodníka, která nemají oporu v písemné podobě ve smlouvě, ceníku 
či obchodních podmínkách.

Naletěli jste? Jednejte rychle. Zákon vám umožňuje do 14 dnů písemně odstoupit 
od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tedy i od smlou-
vy uzavřené při podomním prodeji. Odstoupit od takto uzavřené smlouvy můžete bez 
uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Další možností je právo odstoupit od smlouvy ve 
lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu.

Pokud si budete chtít ověřit totožnost obchodníka energetické společnosti 
E.ON nebo se o  něčem poradit, neváhejte a  kontaktujte E.ON Zákaznickou linku 
840 111 333 nebo pište na info@eon.cz.

Zdroj: eon.cz

Charita ČR děkuje všem kdo při-
spěli v letošní tříkrálové sbírce.  
Do zapečetěných pokladniček 
se v naší obci vybralo 20.659 Kč 
a 0,20 E. 

Foto: Jantula Miroslav

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školy
Dianka říká Románkovi.  „Víš co je to bezdomovec? To je člověk, který nemá dům, je chudý, 
nemá vůbec nic. Ale je šťastný.“ 

Paní učitelka: „Kde máme stehno?“
Radimek: „Mě vytahovaly stehna z hlavy.“ (myslel stehy J)
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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 09. 02. 2018.
Ze správných odpovědí vylosujeme na zasedání obecní rady tři výherce, kteří získají: 
jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2018.

Správná odpověď z minulého čísla (3/2017):
dům čp. 131
Vylosovaným výhercům p. J. Hudcovi, pí P. Macurkové a pí H. Zacharové blahopřejeme.
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): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Adresa pro doručení výhry:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DĚNÍ V OBCI OBRAZEM...

Mistrovství Rusavy ve střelbě 
ze vzduchovky 17. 11. 2017

Pochod pro prales 
30. 12. 2017

Foto: Ludmila Polišenská

32 Zpravodaj obce Rusava

[Obsah]
Slovo má starosta…
Rozpočet pro rok 2018 ................................................................. str. 2
Koupaliště Rusava – výměna fólie ............................................ str. 2

Dění v obci
Lovecká rarita ................................................................................... str. 3
Drakyáda ........................................................................................... str. 3
Setkání se seniory .......................................................................... str. 4
Myslivecké sdružení Rusava ....................................................... str. 6
Mikulášský jarmark ........................................................................ str. 7
Rusavští Portáši nespí ................................................................... str. 8
Kalendář 2018 – Rusavská svatba ...........................................str. 10
Přehled veřejných akcí plánovaných v roce 2018  ............str. 11

Naše škola
Aktivity žáků základní školy ......................................................str. 12
Ach, ten čas vánoční ....................................................................str. 13
Mikulášský jarmark ......................................................................str. 14

Historie
Daniel Sloboda (16. díl – 8. část) .............................................str. 14
Lidový kroj z Rusavy v proměnách času (15. část) ............str. 17

Sport
Podzim = jako, jako přes kopírák ............................................str. 19
Starší žáci  ........................................................................................str. 20
Rusava OPEN 2017 .......................................................................str. 22
Zpráva o činnosti SDH Rusava .................................................str. 23

Zajímavosti
USA IV. díl ........................................................................................str. 24
Kino po O vrátilo život do bystřického kina  .......................str. 26
Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit (2. část)  ...........................str. 27
Nekalostní praktiky podomních prodejců energií ...........str. 29

Obrázky k obsahu: Práce dětí mateřské školy: Vašík Třasoň 3 roky, Honzík Gregor 5 let, Tomášek Pavelec 
4 roky, Dianka Krajcarová 5let



LXXXIX 

Z pravodaj
obce Rusava

ročník: XXVI.  číslo: 4/2017

Zpravodaj obce Rusava

Vydává:
Obecní úřad Rusava

Za vydání odpovídá: Ludmila Mikšánková
Tel.: 573 392 066

e-mail: rusavak@rusava.cz

www.rusava.cz

Periodicita: vychází 4x ročně
Příspěvky prošly jazykovou korekturou.

Uzávěrka příspěvků do příštího zpravodaje 
je 15. března 2018.

Registrační číslo: MK ČR E 12061
Náklad: 400 ks

Tisk & grafika: TYPOservis Holešov


