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Beseda se uskuteční
v pátek 25. 10. 2019

v 18.00 hodin
v zasedací místnosti

OÚ na Rusavě.
Vstupné 30,-Kč
Srdečně Vás zveme

Cestování zemí galského kohouta
Obecní knihovna na Rusavě pořádá

cestopisnou besedu s panem Jaroslavem Jarošem.

Kulturní výbor obce Rusava

ve spolupráci s ostatními spolky v obci porádá

www.rusava.cz

v sobotu 7. prosince 2019

od 15.00 hodin

na prostranství u obecního úradu

Tradiční občerstvení, řemeslné výrobky a příjemná atmosféra.

Období končícího léta a podzim patří každoročně houbařům. Někdy roste houby a někdy spousta krásných 
hřibů. Někdo ví kam jít a najde vždycky a někdo bloumá hodiny po lese a nenajde nic. Na fotografii je 
„rodinka“ (první tajenka), který společně (druhá tajenka) patří mezi nejznámější zástupce „modráků“, tedy 
hřibů, jejichž dužnina na vzduchu intenzivně modrá. Roste velmi hojně ve smrkových lesích, pod jedlemi, 
ale i v bučinách na vápencovém podkladu. Málo červiví a nepodléhá plesnivění.  

Vyluštíte-li křížovku, vystřihněte a vyplňte kupon na zadní straně a odevzdejte jej v kanceláři obecního  
úřadu na Rusavě do 31. 10. 2019. Ze správných odpovědí vylosujeme na nejbližším jednání obecní 
rady tři výherce, kteří získají jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2020.  
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Vážení a milí, také Vám to přijde jako 
lusknutí prstem a už je tu zase podzim? Čas 
barevného listí, úklidu zahrádek, pouštění 
draků, dlouhých večerů v  příjemně vytope-
ném pokoji a to vše třeba i s naším rusavským 
zpravodajem, který Vám právě předkládáme.  
A co že v něm všechno tentokrát najdete?

Hned po úvodním slovu starosty nepře-
hlédněte novou obecně závaznou vyhlášku 
obce Rusava, která vstoupí v platnost 1. 1. 2020 
a pojednává o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území naší obce. 

Všem je nám známo, že s prvním zářím 
začala školákům pravidelná školní docház-
ka. I dveře rusavské školy se opět otevřely,  
aby přivítaly ostřílené školáky i nové žáčky 
školní nebo mateřinkové.

Velká část zpravodaje je tentokrát vě-
nována sportu. Však je také o čem psát. Že je 
našemu rusavskému sportovnímu klubu již 
70 let, mnozí z nás zjistlili při letních oslavách, 
které probíhaly na fotbalovém hřišti. Kdo se 
jich nemohl zúčastnit, může si alespoň přečíst 
(včetně některých perliček a pikantností), jak 
probíhaly. O největší rusavské sportovní akci, 
jakou je Rusavská 50ka, je hned další příspěvek 
v  této rubrice. Starosta SDH Rusava shrnul, 
jak se rusavským mladým hasičům nakonec 
dařilo nejen v 18. ročníku Středomoravského 
poháru mládeže a určitě si nenechejte ujít další 
reportáže a postřehy pana Daniela Krajcara. 
Ať už o zážitku nejmenších rusavských fotba-
listů, tak i o rusavském open 2019 ve čtyřhře.

Do historie nám „svou trošku do mlý-
na“ přidali dva noví přispěvatelé. Nejprve 
paní Irena Hudcová z Chvalčova o rybníč-
cích na Schwaigrovce a pak pan Ondřej Haša 
z  Ratiboře o neuvěřitelných příbězích hrdin-
ství, lidskosti, ale i utrpení občanů Rusavy  
a Hošťálkové v době druhé světové války.

Závěrečná rubrika zajímavostí patří další 
části cestovatelského zastavení v  Patagonii 
a drobnému (ekologickému) zamyšlení před 
adventním časem. Chcete získat volnou vstu-
penku na koupaliště na příští sezónu? Pusťte 
se do luštění křížovky.

Opět vám přeji příjemné počtení…
-LM-

NAŠE ŠKOLA OBRAZEM

Vlastivědná vycházka 
3. a 4. třídy
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Slovo má 
starosta ...

Program rozvoje obce

V  příštím roce pozbývá platnost dokument, který jistým způsobem naznačuje, 
doporučuje směr rozvoje obce. Po pětiletém období 2015–2020 je záhodno,  

ale i nutné tuto dokumentaci upravit, doplnit, aktualizovat. Možná někdo naznačí otázku 
– proč plánovat, to už tady bylo. Tento písemný testament je však významně potřebný 
nejen pro nově zvolené členy zastupitelstva, ale i pro majitele nemovitostí, kteří mohou 
svými podněty obohatit výhledové záměry obce. Cílem by vždy mělo být spokojené  
a klidné bydlení, obohacené sportem, kulturou a společenským životem.

Za uplynulé období se podařilo v obnově obce realizovat řadu projektových záměrů, 
které se již plnohodnotně zařadily do vybavenosti obce. Objevily se však další problémy, 
které je nutno zakomponovat mezi potřeby občanů, aby nebyly ohroženy služby. Pitná 
voda je dnes základní surovinou pro domácnost. Suché období několika let významně 
ovlivňuje zdroje vody.

V lesních porostech řádí kůrovec, který likviduje zejména smrkovou hmotu, a tím 
ohrožuje i stabilitu zásob vody. Dokumentace nebude řešit zalesňování, ale mohla by 
nastínit způsoby zadržování vody v krajině. Podrobnější realizační návrhy by měly být ná-
sledně zahrnuty do územně plánovací dokumentace, jejíž aktualizace se také připravuje.

Bohumil Škarpich

Sekačka Starjet
Sekání trávy je záležitost, která nebaví možná hodně lidí. Údržba ploch v obci zabezpe-
čovaná sekačkou a křovinořezy je náročná a zabírá mnoho času i úsilí. Obrovský dík patří 
členům sboru dobrovolných hasičů i členům mysliveckého sdružení, kteří vydatně pomáhali 
při vyžínaní křovinořezy. Ostatní rovnější plochy se sekají sekačkou, ale v letošním roce 

dosloužila a bylo nutné pořídit novou. Zvolili 
jsme opět značku Starjet, která je vhodná 
na rusavská políčka. Požadovali jsme i lepší 
vybavenost – automatické vyklápění sběrá-
ku trávy, které bylo spojeno i s pohonem na 
všechna kola. Cenově jsme vyzískali slevu 
ve výši 80.000 Kč za odkup starého stroje 
a rovněž za předváděcí ujeté motohodiny. 
V rozpočtových nákladech na výdaji je po-
ložka ve výši 170.000 Kč včetně DPH.

Bohumil Škarpich



2 Zpravodaj obce Rusava

Slovo má 
starosta ...

Program rozvoje obce

V  příštím roce pozbývá platnost dokument, který jistým způsobem naznačuje, 
doporučuje směr rozvoje obce. Po pětiletém období 2015–2020 je záhodno,  

ale i nutné tuto dokumentaci upravit, doplnit, aktualizovat. Možná někdo naznačí otázku 
– proč plánovat, to už tady bylo. Tento písemný testament je však významně potřebný 
nejen pro nově zvolené členy zastupitelstva, ale i pro majitele nemovitostí, kteří mohou 
svými podněty obohatit výhledové záměry obce. Cílem by vždy mělo být spokojené  
a klidné bydlení, obohacené sportem, kulturou a společenským životem.

Za uplynulé období se podařilo v obnově obce realizovat řadu projektových záměrů, 
které se již plnohodnotně zařadily do vybavenosti obce. Objevily se však další problémy, 
které je nutno zakomponovat mezi potřeby občanů, aby nebyly ohroženy služby. Pitná 
voda je dnes základní surovinou pro domácnost. Suché období několika let významně 
ovlivňuje zdroje vody.

V lesních porostech řádí kůrovec, který likviduje zejména smrkovou hmotu, a tím 
ohrožuje i stabilitu zásob vody. Dokumentace nebude řešit zalesňování, ale mohla by 
nastínit způsoby zadržování vody v krajině. Podrobnější realizační návrhy by měly být ná-
sledně zahrnuty do územně plánovací dokumentace, jejíž aktualizace se také připravuje.

Bohumil Škarpich

Sekačka Starjet
Sekání trávy je záležitost, která nebaví možná hodně lidí. Údržba ploch v obci zabezpe-
čovaná sekačkou a křovinořezy je náročná a zabírá mnoho času i úsilí. Obrovský dík patří 
členům sboru dobrovolných hasičů i členům mysliveckého sdružení, kteří vydatně pomáhali 
při vyžínaní křovinořezy. Ostatní rovnější plochy se sekají sekačkou, ale v letošním roce 

dosloužila a bylo nutné pořídit novou. Zvolili 
jsme opět značku Starjet, která je vhodná 
na rusavská políčka. Požadovali jsme i lepší 
vybavenost – automatické vyklápění sběrá-
ku trávy, které bylo spojeno i s pohonem na 
všechna kola. Cenově jsme vyzískali slevu 
ve výši 80.000 Kč za odkup starého stroje 
a rovněž za předváděcí ujeté motohodiny. 
V rozpočtových nákladech na výdaji je po-
ložka ve výši 170.000 Kč včetně DPH.

Bohumil Škarpich

3Zpravodaj obce Rusava

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláš-

ka“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území 
obce Rusava včetně nakládání se stavebním 
odpadem 1).

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
(1)  objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, 

která je aspoň jeden byt, nebo stavba pro 
rodinnou rekreaci v k. ú. Rusava,

(2)  sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k 
uložení složek odpadu (např. popelnice, kon-
tejner, plastový pytel). Specifikace sběrných 
nádob je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky,

(3)  sběrné místo - dvůr obce je zařízení, ve kte-
rém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné 
složky komunálního odpadu pod dozorem 
obsluhy.

Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
1Komunální odpad se třídí na složky:
 (1)  biologické odpady rostlinného původu,
 (2)  papír,
 (3)  plasty včetně PET lahví,
 (4) nápojové kartony,
 (5) sklo,
 (6) kovy,

OBEC RUSAVA
Zastupitelstvo obce Rusava
Obecně závazná vyhláška

obce Rusava
č. 1/ 2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Rusava

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 9. 9. 2019 usnesením čl. 7/5 usneslo 
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 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 (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 (7) textil,
 (8) nebezpečné komunální odpady,
 9) objemný odpad,
 (10) jedlé oleje a tuky2,
 (11) elektroodpad nepodléhající zpětnému 

odběru,
(12) směsný komunální odpad.
 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí 

zbylý komunální odpad po stanoveném vytří-
dění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f ), 
g), h), i), j) a k).

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvlášt-

ních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery  
a popelnice na tříděný odpad.

2) Umístění zvláštních sběrných nádob na tříděný 
odpad je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny 
a označeny příslušnými nápisy:

(1)  papír,
(2)  plasty, PET lahve,
(3)  sklo,
(4)  nápojové kartony,
(5)  kovy,
(6)  jedlé tuky a oleje.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno 

ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny.

5) Veškerý tříděný komunální odpad lze také 
ukládat v provozních hodinách ve sběrném 
místě - dvoře obce. 
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Čl. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního  
odpadu
1) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených 
v příloze přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

2) Sběr nebezpečných složek komunálního od-
padu1) (staré barvy, štětce apod.) je zajišťován 
celoročně bezplatně ve sběrném místě – dvoře 
obce v jeho provozních hodinách.

3) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 6
Sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhle-

dem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, 
nábytek).

2) Objemný odpad je možné ukládat v době 
provozních hodin ve sběrném místě - dvoře 
obce (v rozebraném stavu) dle kapacitních 
možností sběrného místa - dvoru.

3) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního  
odpadu 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje 

do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky 
se sběrnými nádobami rozumějí:

 (1)  typizované sběrné nádoby (popelnice, kon-
tejnery) určené ke shromažďování směsného 
komunálního odpadu,

 (2) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřej-
ných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání 
drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde 
jsou sběrné nádoby přechodně umístěny  
za účelem dalšího nakládání se směsným ko-
munálním odpadem oprávněnou osobou. 
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální 
nebo společná pro více uživatelů. 

3) V den svozu odpadu vlastník nebo uživatel 
objektu přistaví sběrnou nádobu na svozové 
místo u objektu. Prázdnou sběrnou nádobu 

je třeba odstranit z veřejného prostranství 
nejpozději do konce dne svozu.

4) Sběr a odvoz směsného komunálního odpadu 
se provádí podle schváleného harmonogramu 
svozu.

5) Do sběrných nádob se nesmí sypat žhavý nebo 
teplý popel.

6) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 8
Sběr kovu
1) Kovové odpady je možné odkládat celoročně 

v době provozních hodin do sběrného místa 
– dvoru obce.

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 9
Nakládání s biologickým odpadem rostlinného 
původu
1) Biologický odpad rostlinného původu je bio-

logicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné 
zeleně (např. listí, tráva, větve).

2) V rámci předcházení vzniku odpadů je nutné 
především využít pro zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu domácí kompostéry 
či domácí komposty.

3) Biologicky rozložitelný komunální odpad rost-
linného původu je možné rovněž předat celo-
ročně v době provozních hodin do sběrného 
místa - dvoru obce, dle kapacitních možností 
sběrného místa - dvoru.

4) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 10
Sběr elektroodpadu nepodléhajícího zpětnému 
odběru
1) Elektroodpad nepodléhající zpětnému odběru 

je shromažďován celoročně do označeného 
zvláštního sběrného kontejneru červené barvy 
umístěného v oplocení u sběrného místa - 
dvoru obce nebo v době provozních hodin 
ve sběrném místě - dvoře obce.

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.
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Čl. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního  
odpadu
1) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených 
v příloze přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

2) Sběr nebezpečných složek komunálního od-
padu1) (staré barvy, štětce apod.) je zajišťován 
celoročně bezplatně ve sběrném místě – dvoře 
obce v jeho provozních hodinách.

3) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 6
Sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhle-

dem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, 
nábytek).

2) Objemný odpad je možné ukládat v době 
provozních hodin ve sběrném místě - dvoře 
obce (v rozebraném stavu) dle kapacitních 
možností sběrného místa - dvoru.

3) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního  
odpadu 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje 

do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky 
se sběrnými nádobami rozumějí:

 (1)  typizované sběrné nádoby (popelnice, kon-
tejnery) určené ke shromažďování směsného 
komunálního odpadu,

 (2) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřej-
ných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání 
drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde 
jsou sběrné nádoby přechodně umístěny  
za účelem dalšího nakládání se směsným ko-
munálním odpadem oprávněnou osobou. 
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální 
nebo společná pro více uživatelů. 

3) V den svozu odpadu vlastník nebo uživatel 
objektu přistaví sběrnou nádobu na svozové 
místo u objektu. Prázdnou sběrnou nádobu 

je třeba odstranit z veřejného prostranství 
nejpozději do konce dne svozu.

4) Sběr a odvoz směsného komunálního odpadu 
se provádí podle schváleného harmonogramu 
svozu.

5) Do sběrných nádob se nesmí sypat žhavý nebo 
teplý popel.

6) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.
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1) Kovové odpady je možné odkládat celoročně 

v době provozních hodin do sběrného místa 
– dvoru obce.

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.
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místa - dvoru obce, dle kapacitních možností 
sběrného místa - dvoru.
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složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.
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zvláštního sběrného kontejneru červené barvy 
umístěného v oplocení u sběrného místa - 
dvoru obce nebo v době provozních hodin 
ve sběrném místě - dvoře obce.

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.
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Čl. 11
Sběr použitého textilu
1) Použitý čistý textil je možné shromažďovat ce-

loročně do označeného zvláštního sběrného 
kontejneru žluté barvy umístěného v oplocení 
u sběrného místa - dvoru obce nebo v době 
provozních hodin ve sběrném místě - dvoře 
obce.

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 12
Sběr jedlých tuků a olejů
1) Jedlými tuky a oleji se rozumí použité potra-

vinářské tuky a oleje z domácností.  
2) Jedlé tuky a oleje jsou shromažďovány v uza-

vřených pevných obalech (např. PET lahve, ka-
nystry) a ty je možné předat celoročně v době 
provozních hodin do sběrného místa - dvoru 
obce.

3) Do nádob – obalů se neukládají motorové 
oleje ani jiné nebezpečné látky.

4) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 13
Sběr a svoz plastů a PET lahví
1) Plasty a PET lahve se shromažďují do označe-

ných sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky 
se sběrnými nádobami rozumějí typizované 
sběrné nádoby určené ke shromažďování plas-
tů a PET lahví.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou 
sběrné nádoby přechodně umístěny za úče-
lem dalšího nakládání s plasty oprávněnou 
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou in-
dividuální nebo společná pro více uživatelů.

3) Sběr a odvoz plastů a PET lahví se provádí od 
jednotlivých objektů dle schváleného harmo-
nogramu svozu.

4) V den svozu odpadu vlastník nebo uživatel 
objektu přistaví sběrnou nádobu na svozové 
místo u objektu. 

5) Prázdnou sběrnou nádobu je třeba odstranit 
z veřejného prostranství nejpozději do konce 
dne svozu.

6) Plasty a PET lahve je také možné shromažďovat 
do označených sběrných nádob ve sběrných 
místech v obci (příloha č. 2) nebo v době pro-
vozních hodin ve sběrném místě - dvoře obce.

7) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny.

Čl. 14
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební  

a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti 
fyzických osob a právnických osob a fyzických 
osob oprávněných k podnikání.

2) Stavební odpad není odpadem komunálním. 
3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit 

pouze zákonem stanoveným způsobem.
4) Žádný stavební ani demoliční odpad nelze  

ve sběrném místě - dvoře obce odkládat. 
5) Odstranění stavebního a demoličního odpadu 

si osoba provádějící činnost, při které tento 
odpad vznikl, zajišťuje sama na vlastní náklady 
v souladu se zákonem.

Čl. 15
Smlouva s původci odpadu
1) Původci, kteří produkují odpad podobný 

komunálnímu odpadu, mohou na základě 
smlouvy s obcí využít systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů zavedeného obcí. 
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat 
vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška obce č.18/2001, 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem ze dne 1. 1. 2002.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  
1. 1. 2020.

x 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného  
   soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7, povinnost od 1. 1. 2020.
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. katalog odpadů
3) Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č. 1/2019
Specifikace sběrných nádob:

Název odpadu Barva nádoby – objem Poznámka

Papír Modrá – 240 l plastová – označená nápisem
Sklo bílé Zelená - bílé víko – 240 l plastová – označená nápisem
Sklo barevné Zelená – 240 l plastová – označená nápisem
Plasty Žlutá – 240 l, 1100 l plastová – označená nápisem
Nápojové 
kartony

Černá – oranžové víko
 – 240 l, 1100L plastová – označená nápisem

Směsný odpad Černá – 120 l, 240 l, 1100 l
stříbrná

plastová – označená nápisem
plechová pozinkovaná

Jedlé tuky a oleje Zelená – oranžové víko plastová – označená nápisem
Kovy plechový kontejner – označený nápisem
Nebezpečný 
odpad

plechový kontejner uzamykatelný – 
označený nápisem

Elektroodpad
nepodléhající 
zpětnému odběru

Červená plechový kontejner – označený nápisem

Textil plechový kontejner – označený nápisem

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č. 1/2019
Seznam a lokalizace sběrných nádob na tříděný odpad v obci Rusava – stacionární stanoviště 
na tříděný odpad
(1) Hořansko točna č. p. 53 – směsný komunální odpad
(2)  Zastávka u Lomu – směsný komunální odpad, plasty
(3)  Základní škola – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, papír, nápojové 

kartony
(4)  Obecní úřad č. p. 248 – plasty
(5)  Sběrné místo – dvůr – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, nápojové 

kartony, papír, elektroodpad, kovy, textil
(6)  Obchod č. p.222 – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony
(7)  Zákopanica – u hřiště – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, papír, 

nápojové kartony
(8)  Parkoviště – Koupaliště Rusava – směsný komunální odpad
(9)  Kemp Rusava – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, nápojové 

kartony
(10)  Ráztoka č. p. 83 – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, nápojové 

kartony, papír

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č. 1/2019
Seznam a lokalizace sběrných nádob na jedlé tuky a oleje – stacionární stanoviště 
na tříděný odpad
(1) Sběrné místo - dvůr
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Nevíte, kam s ní? Pomůže vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak 
klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, 
když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky 
je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky 
recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 

Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem 
okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti 
EKOLAMP.

Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, 
obecní úřad nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci 
si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem 
Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis 
jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. 

 QR kód iOS QR kód Android
 

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (otevírací 
doba je uvedena pod článkem) nebo zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna 
ve vestibulu obecního úřadu.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů 
pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již 
od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do 
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Rusava finanční prostředky, 
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA RUSAVA
Letní období:  (1. 4. – 31. 10.)
PO, ST 17.00 – 19.00 hod.
SO 14.00 – 17.00 hod.

Zimní období:  (1. 11. – 31. 3.)
SO 14.00 – 16.00 hod.
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NAŠE ŠKOLA ...Začal nový školní rok
Opět se ozvalo z budovy školy známé zvo-
nění školního zvonku pro školáky. Tím začal 
nový školní rok. Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září. Odpočatí žáci opět usedli 
do školních lavic, aby se naučili spoustu nových a zajímavých věcí.

Přivítat je přišel pan starosta obce Bohumil Škarpich i paní ředitelka. V letošním roce 
usedlo do lavic 9 prvňáčků, z toho 8 dětí je z Rusavy. 

Tento školní rok má naše škola celkem 44 žáků ve třech třídách. Žáci jsou z Rusavy, 
Brusného, Chomýže a Bystřice pod Hostýnem.

Všem našim žákům přeji hodně úspěchů a pěkných známek v novém školním roce 
a rodičům přeji hodně trpělivosti.

Mgr. Jana Podolová

Dřevosochání v Bystřici pod Hostýnem
Začátek nového školního roku měli žáci 
3.–5. ročníku zpestřen výletem do Bystřice 
pod Hostýnem, kam jsme byli pozváni 
Střední školou nábytkářskou a obchodní 
na 7. ročník Řezbářského sympozia. Žáci si 
nejprve s pomocí studentů zhotovili dřevě-
ný výrobek, poté se nás ujal mistr, prověřil si 
znalosti našich žáků v oblasti přírodovědy  
a ukázal pracovní nástroje jako hoblík, dlá-
to, rašple, poříz a další. Následně jsme pro-
cházeli venkovními improvizovanými dílna-
mi a pozorovali studenty i mistry v oboru 

při řezbování soch a vytváření reliéfů pomocí dláta. Žáci byli jejich prací nadšeni a kdo ví, 
možná tento zážitek bude někomu inspirací pro volbu povolání. Třeba bude staré rčení 
„Řemeslo má zlaté dno“ v budoucnu opět pravdou.

Mgr. Jana Fuksová
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NAŠE ŠKOLA ...Začal nový školní rok
Opět se ozvalo z budovy školy známé zvo-
nění školního zvonku pro školáky. Tím začal 
nový školní rok. Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září. Odpočatí žáci opět usedli 
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usedlo do lavic 9 prvňáčků, z toho 8 dětí je z Rusavy. 
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Všem našim žákům přeji hodně úspěchů a pěkných známek v novém školním roce 
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Mgr. Jana Podolová

Dřevosochání v Bystřici pod Hostýnem
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Střední školou nábytkářskou a obchodní 
na 7. ročník Řezbářského sympozia. Žáci si 
nejprve s pomocí studentů zhotovili dřevě-
ný výrobek, poté se nás ujal mistr, prověřil si 
znalosti našich žáků v oblasti přírodovědy  
a ukázal pracovní nástroje jako hoblík, dlá-
to, rašple, poříz a další. Následně jsme pro-
cházeli venkovními improvizovanými dílna-
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Zpátky do školky!!!
Léto skončilo a to znamená, že je před 
námi další rok plný her, zábavy a zážitků. 
Po prázdninách na děti čekalo na zahradě 
jedno velké překvapení v  podobě nové 
prolézačky, kterou si moc užívají. Dalším 
překvapením byla nová paní učitelka – 
Barbora Klementová, kterou děti ihned 
přivítaly s úsměvem. Naše školka se zapojila 
do projektu Šablony II, ve kterém budeme 
pro děti chystat spoustu projektových dnů, 

keramickou dílnu, besedy pro rodiče, na-
vštěvovat jiné školky, abychom si předávali 
s  ostatními pedagogy zkušenosti, a také, 
což bylo pro děti třetí překvapení, máme 
ve školce asistentku pedagoga – Veroniku 
Biovou.

A abych nezapomněla na naše nováč-
ky! V září k nám do školky opatrným krokem 
přišlo 5 dětí. Samozřejmě první dny se neo-
bešly bez slziček, ale vše jsme spolu zvládli 
a i tito nejmenší skvěle zapadli do kolektivu 
dětí a hledají si nové kamarády. A věřím,  
že už se těší, co vše je ve školce čeká, proto-
že my – paní učitelky, už se zážitků v  novém 
školním roce nemůžeme dočkat. 

Za mateřskou školu napsala
Lic. Zuzana Švehlíková
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SPORT ...70 let kopané na Rusavě
5.  července - státní svátek.  Tento rok pro nás na 
Rusavě i svátek fotbalu. Letopočet končící devít-
kou totiž značí kulaté výročí rusavské kopané. Jak ten čas letí, je tomu už 70 let, co několik 
nadšenců v čele s panem Janem Charuzou začalo provozovat v naší vísce tuto časem 
nejrozšířenější sportovní kolektivní hru. V průběhu dne se na hřišti vystřídaly všechny ge-
nerace rusavských fotbalistů. V jedenáct dopoledne zahájili program naši nejmenší, mladší 
přípravka před svou první mistrovskou sezonou oslavy využila k poměření sil se zkuše-
nějšími prcky ze Slavkova. Sice jsme prohráli 2:5, ale náš výkon byl rozhodně statečný. 
Tribuny velmi slušně zaplněny rodiči, dědečky a spoustou jiných příbuzných ocenily výkon 
obou týmů potleskem. Eda Gregor v brance čaroval jako Gianluigi Buffon. Honza Klement 
v obraně bojoval jako lev. Ještě než přišli na řadu starší žáci, předvedli své umění mladí 
rusavští hasiči. Mladší i starší kategorie předváděla celý rok ve středomoravské hasičské 
lize výborné výkony a parádní útoky předvedli i na našem hřišti. Fotbalové starší žactvo 
pod vedením trenéra Luboše Dědiče nastoupilo proti mladším fotbalistům Holešova  
a zvítězilo po parádním výkonu 11:0. Opět se v našem dresu představili někteří kluci, kteří 
v minulých letech bojovali v rusavském dresu (Kužel, Kerčák, Mozola, Matela), doplněni 
posilami z Chvalčova a Loukova. Třetí duel přinesl věru nevšední podívanou. Speciálně 
na tuto akci trénovala děvčata z Aktivního klubu. Po peripetiích se sháněním soupeře se 
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nakonec utkala s mladými rusavskými hasiči a gólovou smrští ve druhém poločase překva-
pivě zvítězila 6:1. Hattrickem se blýskla Lada Urubová. Fotbalu mohlo být k vidění určitě 
více, nebýt přelidněného hřiště, ale fanoušci i děvčata se bavili dobře a o to především  
v tomhle zápase šlo. Bohužel se ale ukázal nešvar celého českého fotbalu - rozhodčí. Hasiči 
se určitě mohli cítit právem poškozeni, sudí (nebudu jmenovat. . . sebe) se asi díval, jak to 
děvčatům v jejich fosforově svítivých dresech sluší a při tom přehlédl dvě evidentní ruky  
v pokutovém území. Video je taky pouze na některých zápasech, prostě nepořádek. Čtvrtý 
zápas mezi „starými pány“ Rusavy a Mrlínku nabídl velmi dobrou kvalitu. Potěšilo mě,  
že se povedl sestavit velmi dobrý domácí mančaft, přestože se vůbec nescházíme, a proti 
sehranějšímu soupeři jsme drželi krok. I když jsme gólem v závěru prohráli 3:4, určitě by 
bylo moc fajn se v podobné sestavě občas sejít (jediný škraloup tohoto zápasu - nějaký 
mrlínský agent pořád vyhazoval pojistky, aby dostal ze hřiště naše největší útočné eso 
Davida Zeleného - z  „Greena“ jsou prostě asi soupeři pokadění i po letech). Předposlední 
zápas obstarala naše starší přípravka proti svým vrstevníkům z Rajnochovic. Možná  
vinou dlouhého čekání byl náš výkon takový trochu utahaný, ale zápas byl dramatický  
až do samotného konce. O vítězství 7:5 rozhodl náš elitní snajpr Kuba Vinklarčík šesti góly. 
Závěr patřil klasickému derby Rusava–Slavkov. V posledních letech jsou diváci o tento zápas 
bohužel ochuzeni. Hosté hrají o dvě třídy vyšší soutěž, ale v tomto přátelském duelu to 
poznat nebylo. Hrálo se nahoru dolů, mladíci ze Slavkova naháněli Miru Třasoně většinou 
neúspěšně, o gólové šance nebyla nouze, gólmani Benkovič s Neradilem měli plné ruce 
práce, ale zvládali ji velmi dobře, proto výsledek 1:1. 

Celkově můžeme hodnotit tento fotbalový den pozitivně, potkalo se na jednom 
místě spoustu sportovců, (ně)kteří se sešli po letech, spousta příjemných a zajímavých 
setkání. Organizačně sice určitě některé nedostatky byly, ale diváci odcházeli spokojení  
i nasycení.  „Klobásový král“ Ota Češek prokázal svoje kvality, zdařile mu konkurovali  
„rusavští mastercheefové“ David (Zelený) a Mirek (Korub) - hamburgery byly taktéž 
vynikající. Také u nástěnky s  fotografiemi (historickými i novějšími) se tvořily fronty  
a vzrušeně se debatovalo - kdo je tohle a kdo tento - a vzpomínalo na zápasy dávno minulé. 

Za pět let nás čeká třičvrtěstoletí rusavského fotbalu, snad se na hřišti a v ochozech 
našeho stadionu sejdeme ve zdraví a v hojném počtu stejně jako letos.

Daniel Krajcar

Rusavskou padesátku režírovali Italové Martino Tronconi 
a Marco Rebagliati 
Rusava – 16. ročník bikemaratonu FORCE Rusavská padesátka režírovali bikeři z italské 
profesionální stáje Wilier 7C FORCE. Hlavního sobotního závodu, který zaštiťoval hejt-
man Zlínského kraje Jiří Čunek společně s rusavským starostou Bohumilem Škarpichem,  
se zúčastnilo 503 příznivců horských kol. 

Absolutním vítězem se stal čtyřiadvacetiletý Martino Tronconi. Ten v závodu dlou-
hém 50 kilometrů s celkovým převýšením 1450 metrů zajel čas 1:44:42. Druhou příčku 
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obsadil se ztrátou necelé jedné sekundy Marco Rebagliati, bronzovou pozici vybojoval 
v čase 1:46:02 Massimo Debertolis.

Závod na okruhu se startem u rusavské základní školy na trati mezi Klapinovem, 
Tesákem, Trojákem, Ondřejovskem s cílem na fotbalovém hřišti v Rusavě se povedl také 
reprezentantům Zlínského kraje. 

Tomáš Strnka (Bike Team Sazovice, 1:47:42) skončil čtvrtý, Ondřej Fojtík z Bystřice 
pod Hostýnem (FORCE Fojtík Head Team, 1:48:07) dojel pátý, David Bártek (1:49:41) 
šestý, Tomáš Ševců (oba Amenity Extrem Sport Team, 1:51:03) sedmý, Jiří Hradil (FORCE 
KCK Cykloteam Zlín, 1:51:37) osmý a Fryštáčan v barvách 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod 
Hostýnem Radoslav Šíbl (1:52:15) desátý.   

Závod žen vyhrála v čase 2:25:56 zlínská Natálie Sichálková (Business logic s. r. o.) 
před Svatavou Kučnou ze Lhoty u Kelče (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem), jež 
byla v cíli o jednadevadesát sekund pomalejší. Třetí byla Irena Berková (Amenity Extrem 
Sport Team, 2:31:55). Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:32:48) 
dojela čtvrtá a Martina Doleželová (Bike Team Sazovice) brala za čas 2:34:23 páté místo.  

Na Rusavě letos už posedmé uspořádali také 35kilometrový závod. Toho se zúčastnilo 
163 bikerů a bikerek. 

V něm v mužích vybojoval zlatou příčku Martin Klár (Cyklosport Chropyně, 1:25:41) 
před Janem Dřevojánkem z formace Valmezbike (1:28:36) a Pavlem Fryštackým (Drásal 
Team Holešov, 1:31:04). 

V  ženách zvítězila mladá Michaela Brtníčková (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod 
Hostýnem TÜV-SÜD, 1:47:48). Druhou pozici získala Silvie Vasiliadisová z Opavy (2:06:33), 
bronz vybojovala Žaneta Trčková (FORCE Fojtík Head Team, 2:07:56).

Favorizovaní Italové Tronconi, Rebagliati i Debertolis si závod na Rusavě užívali 
Vítězný Martino Tronconi byl minulý týden poprvé v Česku. O to víc si sobotní triumf 

na Rusavě užíval. „Po dlouhém zranění mi v tomto období teprve začíná sezona. Na trati 
jsme s Rebagliatim vzorně spolupracovali a brzy bylo jasné, že si to spolu rozdáme o první 
příčku. Nakonec mi Marco výhru v Hostýnských vrších věnoval jako podporu do dalších 
závodů,“ vysvětloval, proč se v závěru o zlatou pozici nespurtovalo, Tronconi. 

Spokojený byl také stříbrný Rebagliati. „S týmovými kolegy jsme od začátku jeli 
naplno. A už po třech kilometrech jsme si s Tronconim na čele vypracovali zhruba mi-
nutový náskok. A protože jsme měli pořád dost sil, tak jsme vývoj závodu kontrolovali,“ 
pochvaloval si pohodu stříbrný Marco Rebagliati.

„Už od středy jsme v okolí Rusavy poctivě trénovali. Prostředí v Hostýnských vrších se 
nám líbí a také závod jsme si užívali,“ tvrdil nejzkušenější z trojice Italů v letošní Rusavské 
padesátce, třetí v absolutním pořadí Massimo Debertolis.

 
Tomáš Strnka čtvrté místo oslavil italským vínem Prosecco

Nejúspěšnějším regionálním a zároveň i českým bikerem ve výsledkové listině byl 
Tomáš Strnka. Ten s profesionály z Itálie rád poměřil síly. „Po startu jsem v prvním kopci 
zvolil ostré tempo a čekal jsem na reakci soupeřů z formace Willier 7C FORCE. Na Klapinov 
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jsme dojeli společně, potom ale Italové začali stupňovat tempo. To jsem věděl, že nemám 
šanci se jich udržet. A tak jsem dlouho jel ve skupince s Debertolisem a Ondřejem Fojtíkem. 
Ve stoupání na Držkovou se nám Massimo Debertolis vzdálil, a tak jsme s Fojtíkem bojovali 
o čtvrtou příčku. Na Hadovně jsem mu poodjel a potom už jsem na čtvrté pozici zůstal 
až do cíle,“ popsal ze svého pohledu vývoj závodu Strnka. 

Toho umístění potěšilo. „Zisk čtvrtého místa jsem doma také trochu oslavil. Večer 
jsme dali děti spát a potom jsme si s manželkou otevřeli italské víno Prosecco,“ nezapíral 
Tomáš Strnka.

Pro Ondřeje Fojtíka byla konfrontace s  Italy zážitkem. Jiřího Hradila sužovaly 
v závěru křeče

Pátý skončil Ondřej Fojtík. Bikerové legendě z Bystřice pod Hostýnem i pátá pozice 
udělala radost. „Jsem s ní maximálně spokojený. Zvlášť když poslední dva měsíce moje 
tréninky nebyly ideální. Ovšem v kondici se udržuji. A závodit s Italy byl pro mě znovu 
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foto: Petr Tvaróg
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„Dlouho jsem se pohybovala na čelních pozicích se Sichálkovou, Prchalovou a Irenou 
Berkovou. V průběhu pětadvacátého kilometru ve sjezdu do Rajnochovic jsem ale měla 
drobné technické problémy. Ty mě na chvíli zbrzdily. Ovšem přesto jsem v závěru bojovala 
o první příčku. V posledních kilometrech se však v úzkých úsecích na trati nedalo Natálii 
Sichálkovou předjet, a tak jsem zůstala na druhém místě,“ konstatovala v  cíli ženská 
juniorská vítězka Rusavské padesátky v roce 2013 Svatava Kučná. 

Vítězka pětatřicetikilometrového závodu Michaela Brtníčková relaxovala na ta-
neční zábavě

Jednoznačné vítěze měl pětatřicetikilometrový závod. „Vyhrál jsem způsobem start – 
cíl. Už po zaznění startovního výstřelu jsem byl první. Poté jsem na těžké trati neměl žádné 
problémy. Jenom kameny v některých úsecích byly nebezpečné,“ upozornil v cíli mužský 
vítěz Martin Klár. „Prostředí kolem Rusavy vyhledávám ráda. Často tady také trénuji,“ 
popsala hlavní důvody účasti v závodu nejlepší žena na krátké trati Michaela Brtníčková. 

Ta si stanovila rozumnou taktiku. „Chtěla jsem dojet do cíle zdravá. Úvodních pat-
náct kilometrů jsem se rozjížděla pozvolna. Potom už to bylo v pohodě. Žádná krize mě 
nepotkala. Trochu nepříjemných bylo jenom několik úseků, kde bylo bahno,“ řekla16le-
tá bikerka z  Dřevohostic ve službách týmu 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem 
Brtníčková, jež v sobotu večer relaxovala na taneční zábavě na rusavském koupališti.

          
Galerie vítězů hlavního 50 kilometrů dlouhého závodu Force Rusavská 50ka 2019:
Muži do 29 let: Martino Tranconi (Wilier 7C FORCE) 1:44:42.
Muži do 39 let: Tomáš Strnka (Bike Team Sazovice) 1:47:42.
Muži do 49 let: Massimo Debertolis (Wilier 7C FORCE) 1:46:02. 
Muži do 59 let: Roman Mezihorák (Fryšták) 2:14:03. 
Muži nad 60 let: Petr Salač (Amenity Extrem Sport Zlín) 2:16:58.
Ženy do 39 let: Natálie Sichálková (Business logic s. r. o.) 2:25:56. 
Ženy nad 40 let: Silvia Červená 2:37:47.  
Junioři: Tomáš Chvála (Segum Bike Team) 2:02:28.
Juniorky: Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2.32:48.
Tandemy: Roman Janoš, Tomáš Kotas (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 2:16:00.

Vítězové posledních pěti ročníků Rusavské 50ky (2015–2019):
2015: Ondřej Fojtík (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:45:54.
 Barbora Průdková (Nutrend Specialized Racing) 2:04:23.
2016: Johnny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:40:37.
 Jana Bednaříková (Amenity Extreme Sport Team) 2:14:39.
2017: Johny Cattaneo (Wilier-FORCE) 1:41:10.
 Irena Berková (Amenity Extreme Sport) 2:08:34.
2018: Gregory Brenes (Wilier FORCE 7C) 1:38:57.
 Martina Tichovská (Forride.cz) 2:03:23.
2019: Martino Tronconi (Wilier FORCE 7C) 1:44:42.
 Natálie Sichálková (Business Logic s.r.o.) 2:25:56.

Lubomír Hotař
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Závěr soutěžní sezony
Znovu tady máme hodnocení soutěžní sezony. Před letní přestávkou se naše týmy nachá-
zely - starší žáci na 5. místě ze 17 týmů a mladší žáci na 4. místě z 18 týmů. Věděli jsme, 
že starší mají na daleko lepší umístění, ale vybrali si hodně smůly. Tak jsme s nervozitou 
čekali, jak dopadnou poslední tři závody, jestli se na nás štěstí usměje. 

První ze závodů se konal v Mysločovicích, kde se nedařilo pěkné umístění ani jedno-
mu z našich týmů, starší žáci se umístili na 13. místě s časem 16:08 s a mladší se zařadili 
na 11. místo s časem 20,28 s. Tím se oba týmy propadly o jedno místo v tabulce dolů. 
Následující den byl závod v Míškovicích. Starší žáci zvládli dostat čas pod 16 s, ale i to 
bylo málo. S časem 15,34 s se umístili na 9. místě a tím se propadli až na 7. místo. Mladší 
se pohoršili a skončili na 12. místě s časem 24,95 s, ale průběžné 5. místo si udrželi. 

Poslední závod se konal jako vždy 
v Machové, a to o týden později. Byli jsme 
v očekávání, jak se tento závod povede. 
Počasí moc nepřálo. Bylo chladno a ob-
čas mrholilo. Věděli jsme, že se blíží déšť  
a doufali, že to vydrží, než odběhnou naše 
týmy. První šli na řadu mladší žáci a urči-
tě si spravili chuť, neboť s časem 18:13 s  
se umístili na 7. místě. Zanedlouho byli na 
startu i starší, kterým se opravdu zadařilo  
a s časem 14:86 s získali bramborovou me-
daili. Všem nám to zvedlo náladu a přispělo 

i to, že jakmile odběhli starší, tak se spustil déšť a to nám určitě pomohlo. Následující týmy 
už měly i díky tomuto nepříznivému počasí horší časy. Den byl dlouhý, ale určitě musíme 
děti pochválit, protože starším se podařilo přeskočit dva týmy a v celkovém pořadí seriálu 
závodů skončili na 5. místě. Mladší to štěstí udržet si pozici neměli a spadli na místo 6.

Následující týden vymyslel trenér, že se zúčastníme noční pohárové soutěže 
v  Záhlinicích. Jeli jsme jen se staršími, protože noční soutěže jsou hodně náročné.  
S časem 16:99 s jsme se umístili na 8. místě ze 17 týmů.
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Už podruhé jsme vyrazili se starším týmem na noční soutěž o Bochořskou sovu do 
Bochoře u Přerova. Je to obrovská pohárovka, které se letos účastnilo 48 družstev mladších 
a 63 družstev starších žáků. Pokud tato družstva vynásobíte 7, tak se na soutěžním place 
v jednu chvíli nacházelo zhruba 700 dětí. Děti tam mají na vyžití diskotéku, v tělocvičně 
je i kino, takže o zábavu je postaráno. Letos bylo opravdu chladno, tak jsme se zahřívali 
čajem a s netrpělivostí čekali, ať už jsme na řadě. Startovali jsme 45 minut po půlnoci. I když 
víme, že tým má na lepší výsledek, tak se 17. místem z 63 týmů jsme byli moc spokojení.

Stejně jak píšu vždy na konci sportovní sezony, i tentokrát musím poděkovat hlavně 
trenérům Luďkovi Mikšánkovi, Jirkovi Pavelcovi a Hance Pavelcové. Je to velmi náročné 
najít si čas a věnovat ho dětem, ale určitě to za to stojí, protože děti výsledky mají. Jsem 
rád, že se tento druh sportu v naší obci daří udržet. Je to reprezentativní nejen pro náš 
sbor, ale také pro obec.

Poděkování patří také obci, která naši práci s dětmi podporuje v každém kroku.

Starosta SDH Luboš Mikšánek

Špunti a Hvězdy
Kdo z fotbalových fanoušků sledoval 15. září televizní přenos na stanici O2 Sport jedno-
ho ze šlágrů kola české nejvyšší fotbalové soutěže mezi týmy FC Fastav Zlín - AC Sparta 
Praha, mohl si při nástupu obou mančaftů všimnout známých rusavských tvářiček. 
Kapitán zlínských fotbalistů a jedna z hvězd české reprezentace na mistrovství Evropy  
v Polsku Petr Jiráček držel jako první v řadě za ruku Kubu Mozolu, následovaly další zlínské 
opory Tomáš Poznar nebo Tomáš Wagner, které na hřiště k tomuto důležitému zápasu 
doprovázeli hráči rusavské mladší přípravky v dresech pražské Sparty. Před zápasem 
se pár metrů od nás rozcvičovali Kanga, Hložek a spol., první půlku si děti užily kousek 
od hřiště a byl jsem mile překvapen, jak je zápas nadchnul. Fandili jako o život, nejprve 
mělo navrch levé křídlo fandící Spartě v podání Toma Strýčka a Kuby Mozoly, později 
je ale výrazně překřičely děti sedící na lavičce vpravo. „Zlíne, do toho,“ křičeli hlavně 
Honzík Gregor, Kubík Klement a Dianka Krajcarová. O poločase si děti zahrály na prvo-
ligovém pažitu před vyprodaným stadionem (holt Sparta je Sparta, i když zrovna hraje 
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tužku, pořád láká a bude). No ale abychom 
byli objektivní, při poločasovém programu  
je většina z pětiapůltisícové návštěvy v řadě 
na klobásu nebo pivo.

Myslím, že pro děti to byl pěkný spor-
tovní zážitek, i když Kuba Mozola (právě ten 
den slavící narozeniny) byl možná trochu 
zklamaný, neboť myslel, že za Spartu hraje 
i Messi a na toho se moc těšil. Každopádně 
Rusava byla vidět, jak jsem na svém mobilu 
zaznamenal reakce některých členů okol-
ních oddílů, kteří také vnímali tento pro 
Zlínský kraj a fotbal sledovaný zápas.

Daniel Krajcar

Rusava open 2019
Výsledkové déjà vu
Přestože jsou na Rusavě sporty s větší tradicí (fotbal, šachy, hasičský sport, stolní tenis,  
v minulosti saně) než tenis, Sportovnímu klubu Rusava se podařilo na konci září uspořádat 
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již šestý ročník klání v tenisové čtyřhře na dvou kurtech Hotelu Ráztoka. I díky hostům  
z Chomýže se dokonce podařilo naplnit startovní listinu na maximální počet osm deblů 
- tj. šestnáct účastníků. Poprvé sice chyběli manželé Benkovičovi, ale zase jsme přivítali 
šest „nováčků“ a některé plejery, kteří se na náš turnaj vrátili po několikaleté pauze.

Páry byly rozlosovány do dvou skupin, po odehrání dvanácti zápasů přišly na řadu 
vyřazovací boje. Hned v prvním zápase téměř překvapili parťáci „elektrikáři“ Zelený 
s Podolou prozatímní suverény Krajcara s Polou (Zeleného rychlé přechody na síť soupeře 
několikrát pořádně „pokopaly“). V dalším čtvrtfinále ukončila Jana Neumannová naděje 
svého manžela Toma na obhajobu loňského bronzového umístění. V semifinále favorité 
nezaváhali. Závěrečné boje přinesly hodně dramatickou podívanou. Souboj o třetí 
místo nabídl nejdelší zápas turnaje, který rozhodlo doslova pár míčů (k Neumannům na 
poličku přibude díky Janě k loňské Tomově sošce za třetí místo další). Také finále, které 
nabídlo úplně stejné obsazení jako loni, se muselo rozhodnout až ve třech setech. Mně 
v prvním setu vnutil kamarád David Zelený kouzelný ořech - prý ať si ho dám do kapsy, 
že mi pomůže. Sice jsem se na něj díval hodně nedůvěřivě, ale zkusil jsem to a skutečně 
jsme první set vyhráli. Jenže David šlohl Popelce ořech jen jeden, další dva na druhý  
a třetí set pro mě neměl (ve třetím setu mi sice, za pro nás nepříznivého stavu, nabízel 
do kapsy sušenku, ale to už mi teda přišlo přes čáru), takže titul zaslouženě obhájila 
sousedka Dáša se svým parťákem.

Počasí super, skvělá parta lidí, všichni jsme si zahráli o sto šest - šest zápasů (podle 
ohlasů nejen já, ale i většina ostatních „to“ cítili v nohách ještě ve středu - modřiny, 
boule nebo voda v kolenou časem přebolí, ale krásné vzpomínky zůstanou - jak zpíva-
ly kdysi Holki). Poděkování za vstřícnost i skvělou spolupráci manželům Hrabalovým  
z Ráztoky, manželům Janě a Tomovi Neumannovým i páru Bártek - Galda za ceny. Akce 
se povedla na jedničku a letošní motto „Nemusíš být našlapaný jako Rafa Nadal, stačí, 
abys aspoň trochu forhend, bekhend zvládal“ jsme naplnili, už se těšíme příští rok na 
další tenisový ročník.

Celkové pořadí:
1. Dagmar Hudcová, Michal Lorenc
2. Daniel Krajcar, Rudolf Pola
3. Jana Neumannová, Miroslav Maďar
4. Miroslav Třasoň, Luděk Juráň
5. Petr Jurka, Tomáš Neumann
6. Martin Chuděj, Marek Mikulík
7. Zdeněk Podola, David Zelený
8. Ivan Galda, Zdeněk Bártek

Daniel Krajcar
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HISTORIE ...Jak jsme hledali a našli… 
Rybníčky na Schwaigrovce
Kde leží paseka a bývalá hájovna Schwaigrovka, většina z nás určitě ví. Málokdo ale ví, 
že na pasece Schwaigrovce bývaly dříve rybníčky. Byly to tři menší obdélníkové nádržky 
vedle sebe, kratší stranou ke svahu, oddělené mezi sebou hrázkou. Každá nádržka měla 
rozměr asi 10 x 5 metrů, hluboké byly kolem 1 metru, kolem nich se prostíral malý háječek 
z vrb a olší. Na staré fotce pořízené z pohledu od drtiče kamene v lomu v Německém  
(z Chvalčova po levé straně při cestě na Tesák), která ukazuje paseku Schwaigrovku  
v celé původní rozloze, leží hájek s rybníčky v dolní části louky, nad lesem, šikmo vlevo 
pod chatou. V roce 1938 už tam rybníčky byly – snad je nechal vykopat baron Loudon. 

Rybníčky byly napájeny vodou ze studánky vyvěrající nad pravým rohem pravého 
rybníčku (dnes je tam osazena stará skruž), voda z nich vytékala „rigolkem“ – vykopanou 
příkopkou – do studánky na kraji lesa poblíž hájovny. Hlavní část studánky tvořila vy-
dlabaná část kmene velkého stromu a rozšiřovala se do malé tůňky. Pak voda odtékala 
ze svahu do potůčku. 

Zajímavostí jistě je, že vodu z této dolní studánky, napájené z rybníčků, mnoho 
let používala rodina i hosté na hájovně. Na pití, na vaření, pro dobytek. Do upravené  
a udržované tůňky u studánky o průměru asi 1 metr se chodili mýt a osvěžovat i hoši  
z katolické školy, kteří v hájovně bydleli o prázdninách. Až po mnoha letech si kdosi 
z nadřízených povšiml, jakou vodu používá hajný s rodinou. V okolí hájovny nechali 
vyhledat pramen kvalitní vody pro vykopání studny. Kolík, kterým místo označili, však 
při senoseči sekáči přehlédli a pak jej umístili náhodně kousek stranou. Tak se stalo,  
že studna byla sice vykopána, dokonce do hloubky přes 10 metrů, ale vody v ní moc 
nebylo. Zas tedy zbývala jen studánka.

Loni na jaře, než vyrašila tráva a olistily se stromy (abychom dobře rozeznali reliéf 
louky), jsme se vydali rybníčky a studánku hledat. Paseka dnes vypadá úplně jinak než 
tehdy. Jiné rozměry, les postoupil, místo kosené louky nálety dřevin a nepořádek po 
lidech. Prochodili jsme celý prostor pod nynější cestou – a našli jsme je. Dnes jsou to tři 
plytké výmoly obdélníkového tvaru, les pokročil až k nim, kolem nich je mezi stromky 
a náletem pár prastarých vyvrácených kmenů. Ty určitě pamatují ony rybníčky v plné 
kráse, dobu, kdy se nad nimi skláněly mladé olše, na loukách okolo se sušilo seno, kolem 
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hájovny voněl ovocný sad i s kouskem políčka. Šli jsme kolem zaneseného rigolku a po 
troše námahy jsme našli i tu dolní studánku. Dnes je to jenom její starý, suchý a zanesený 
pozůstatek, je znatelná i ta tůňka. 

Život na Schwaigrovce byl dříve sice krásný, ale i moc tvrdý. Daleko na nákup,  
do školy, do práce. Krásná příroda a klid v protikladu cestám sněhem, blátem, v dešti,  
ve slunečním úpalu. Za každého počasí pěšky do školy na Chvalčov, do práce do Bystřice. 
Dnes si to neumíme ani představit.

Na hájence trávili v bytě v 1. patře dovolenou letní hosté, např. rodina Starých z Prahy; 
za rodinou hajného chodili známí a kamarádi dětí – např. pan Pepa Pospíšil, světově 
uznávaný malíř, malíř Janek Uruba s nemocným synkem, ten byl s rodinou vzdáleně 
příbuzný. Jeho otec, Jan Uruba starší, byl bratranec hajného Hudce.

Hodně jsem o tom slýchala, protože na Schwaigrovce býval hajným můj děda Hudec. 
Se svou rodinou tam bydlel od roku 1938 do roku 1956. Zažili tam válku, osvobození, 
roky dobré i horší. Dnes z pamětníků nikdo nežije. Moje teta, paní Minksová, zemřela 
letos v 92 letech a na Schwaigrovce prožila nejlepší roky dětství a mládí. Moc ráda na to 
všechno vzpomínala.

I podle jejích vzpomínek zapsala
Irena Hudcová

Vystoupili ze stínu (1. část/3)
Tento příběh je zejména vzpomínkou na ty, kteří zůstali 
zapomenuti ve stínu valašských hor. Vzpomínkou na ty 
nejmenší, jejich rodiče a ty,  kteří uměli „z kamene upéct 
chleba“ – prosté a obětavé pasekáře z hostýnských hor. 
Konkrétně z Rusavy a Hošťálkové. Právě tyto dvě obce 
jsou provázány až neuvěřitelným příběhem hrdinství, 
lidskosti, ale i utrpení.  

Rusava sehrála v historii partyzánského hnutí na 
východní Moravě za druhé světové války důležitou roli. 
Po celé období nacistické okupace poskytovala pevné 
zázemí a vydatnou pomoc nejen uprchlíkům, hledají-
cím ve zdejších lesích a horách úkryt před gestapem, 
ale později i uprchlým válečným zajatcům, kteří zde 
spolu s českým ilegálním odbojem připravili půdu pro 
činnost partyzánských skupin. 

První utečenci se na Rusavě objevili už v listopadu 
roku 1939. Na jaře roku 1942 se zde zformovala skupina 
lidí, která postupně vyrostla kolem uprchlých dělníků 

firmy Impregna z Bystřice pod Hostýnem, která úzce spolupracovala s organizací Zelený 
kádr. Rusavské skupině nejprve velel Josef Hudec, později správce firmy Impregna Karel 
Bubeníček. Tato skupina, již pod označením odbojová organizace Míša, navázala koncem 
roku 1944 spojení s 1. čs. partyzánskou brigádou Jana Žižky. 

Desátník asp. Libor Zapletal. 
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 S Rusavou se pojí také jméno parašutisty desátníka asp. 
Libora Zapletala (narozen 14. listopadu 1920, Velké Bílovice), 
člena operace Bivouac, což byl krycí název pro paradesant-
ní výsadek vyslaný z Anglie na území protektorátu Čechy  
a Morava. Výsadek byl organizován zpravodajským odborem 
exilového Ministerstva národní obrany a byl řazen do první 
vlny výsadků. Na základě udání byl zatčen a naoko přijal 
nabídku gestapa ke spolupráci.  Od poloviny května se začal 
skrývat, nejprve v Prusinovicích a po atentátu na Heydricha 
v lesích u Rusavy. V  srpnu roku 1942 se společně s dalšími 
dvěma uprchlíky pokusil pod falešným jménem o přechod do 
Švýcarska, ale na hranicích byl zatčen. Odpykal si čtyři týdny 
za nedovolené překročení protektorátních hranic. Poté byl 
převezen zpět do protektorátu, nejprve v září 1942 do Prahy 
a v únoru 1943 do Brna. Zde byl poznán jedním z příslušníků 
gestapa a uvězněn v Kounicových kolejích. 1. října 1943 byl 
převezen do Mauthausenu. V 10 hodin dopoledne 27. září 1944 byl bez soudu oběšen. 

Svou úlohu na Rusavě sehrál také paravýsadek oddílu zvláštního určení ZAREVO (Záře), 
který byl vysazen v noci na 7. října 1944 u Zvolena na Slovensku. Na přelomu listopadu  
a prosince roku 1944 přichází do Rusavy oddíl kpt. Pavla Vasiljeviče Fjodorova. Během 
smělého pochodu ze SNP na Českomoravskou vrchovinu se v polovině října 1944 usadili 
právě na Rusavě, odkud podnikli několik diverzních akcí. Prvním záchytným bodem se na 
Rusavě stala Minksova hájenka a poté samota rodiny Škarpichů v Jestřábí. Odtud byla řízena 
diverzní činnost oddílu, a to do značně velkých vzdáleností. Rozsah činnosti nelze shrnout do 
jednoho odstavce, přičteme-li tragickou událost v obci Krasnice nedaleko Pardubic. V každém 
případě se jednalo o nedostižný oddíl, který díky kvalitám své rozvědky a profesionálnímu 
vojenskému výcviku jednotlivých členů můžeme řadit mezi ty, které dodnes vzbuzují respekt. 

Německé bezpečnostní složky i po odchodu Zareva na Českomoravskou vrchovinu 
věnovaly prostoru Hostýnských vrchů pozornost a v rámci protipartyzánské ofenzivy 
pronikly 17. prosince 1944 na Rusavu.

Zpracoval Ondřej Haša, Ratiboř

Pozn. autora: 
Pokud máte k tomuto tématu jakékoliv připomínky, případně doplňující informace, 

fotografie (Josef Hradil, vypálené usedlosti…) atd., prosím informujte mě prostřednictvím 
e-mailu ondrej.hasa@gmail.com. Tyto informace rád doplním. 

Zdroje:
[1] Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv ve Vsetíně
[2] Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv v Kroměříži 
[3] Vojenský ústřední archiv v Praze VÚA – VHA, fond Domácí odboj
 - osobní spisy účastníků národního boje za osvobození podle zákona č. 255/46 Sb. 
 - žádosti o přiznání charakteru čs. partyzána podle zákona č. 34/46 Sb. 

Kpt. Pavel Vasilijevič 
Fjodorov, krycím 

jménem „Faustov“.
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 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo. . . , s. 109

Podrobný výpis zdrojů bude uveden na webových stránkách NS Zapomenuté osudy, případně 
na vyžádání u autora článku.

ZAJÍMAVOSTI ...Patagonie (2. část)
III. Patagonská příroda
Patagonie představuje jednu z mála oblastí, která není výrazně přeměněna působením 
intenzivní lidské činnosti. Proto je možné zde nalézt relativně nedotčenou faunu i flóru. 
Asi nejzajímavějšími zástupci živočišné říše jsou samozřejmě tučňáci, nelétaví ptáci 
přizpůsobení životu ve vodě. Můžeme zde narazit na několik druhů, přičemž asi nejtypič-
tější je tučňák magellanský (Spheniscus magellanicus), který má svá hnízdiště v oblasti 
Magalhãesova průlivu. Udává se, že pouze na nevelkém ostrově Magdalena (délka os-
trova nepřesahuje 1,5 km) hnízdí až 100 000 párů. Tučňák magellanský poněkud nety-
picky buduje hnízdní nory, ve kterých se stará o svá mláďata (obr. 1). Dalším zástupcem  

Tučňák magellanský. Tučňák patagonský.
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[4 NEUMANN, Miroslav, periodikum Holešovsko, 1/2005, Tragické Vánoce r. 1944 na Rusavě 
– Ráztoce, Městská knihovna Holešov
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[11] Osobní archiv syna Jaroslava Grosmana
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[15] KUNC, Radomír: Clay-Eva volá Londýn. Brno 1947
 JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo. . . , s. 109
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na vyžádání u autora článku.

ZAJÍMAVOSTI ...Patagonie (2. část)
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Asi nejzajímavějšími zástupci živočišné říše jsou samozřejmě tučňáci, nelétaví ptáci 
přizpůsobení životu ve vodě. Můžeme zde narazit na několik druhů, přičemž asi nejtypič-
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Magalhãesova průlivu. Udává se, že pouze na nevelkém ostrově Magdalena (délka os-
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Tučňák magellanský. Tučňák patagonský.
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je tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus). Jde o druhý největší známý druh  
(po tučňáku císařském), který dosahuje výšky až téměř jednoho metru (obr. 2). Zajímavé 
je, že do nedávné doby byli zástupci tohoto druhu známi pouze z oblasti subantarktických 
souostroví. Před několika lety ovšem připlula menší skupina na chilskou část Ohňové 
země a usídlila se na soukromém pozemku. Od té doby tvoří tato minikolonie turistickou 
atrakci, nicméně podle tvrzení paní majitelky se prozatím populaci nedaří úspěšně vycho-
vat mláďata. Tento druh byl v první polovině dvacátého století nechtěným účastníkem 
experimentu, který měl za cíl ověřit, zda se tučňáci budou schopni živit a rozmnožovat na 
severní polokouli. Jedinci odchycení v oblasti Jižní Georgie byli vypuštěni na Lofotských 
ostrovech v severním Norsku. Experiment byl ovšem neúspěšný a po několika letech 
již nebyli pozorováni žádní jedinci. Jedním z možných důvodů je uváděn nízký počet 
vypuštěných jedinců, protože tučňák patagonský hnízdí v poměrně velkých koloniích.

Kromě tučňáků jsou pro Patagonii typické lamy. Nejde zde ovšem o známé alpaky,  
ale o lamu guanako (Lama guanicoe). Jedná se o největší druh ze všech divokých lam a jejich 
kožešina je někdy ceněna více než v případě alpaky. V České republice je můžeme vidět na-
příklad v zoologických zahradách v Jihlavě, Praze nebo Ústí nad Labem. Na vodních plochách 
potom můžeme potkat také nádherně zbarvené plameňáky chilské (obr. 3). Z nepůvodních 
druhů působí značné problémy přemnožené populace bobrů, divokých prasat nebo králíků.

Unikátní jsou také zástupci rostlinné říše. Lesní porosty jsou tvořeny převážně pabuky 
(Nothofagus), což jsou jediní známí zástupci čeledi pabukovité. Jde o opadavé, případně 
stálezelené stromy s nepříliš kvalitním dřevem. Zřejmě nejčastějším využitím jejich dřeva 
je otop. Lesní porosty mají z  důvodu specifických klimatických podmínek (relativně 
vyšší rychlosti větru a úhrny srážek) charakter pralesních porostů s velkým množstvím 
parazitických druhů (obr. 4). Porosty také velmi často tvoří takzvané vlajkové stromy, 
které směřují svůj vzrůst po směru převládajících větrů. Z květeny zde můžeme nalézt 
významně zastoupené bobovité (Fabaceae) nebo zástupce trav (Poaceae). Specifické 
prostředí pro rostliny představuje ostrov Ohňová země. Kvůli neustále vanoucím větrům 
a nedostatku srážek zde převládají relativně chudé stepní porosty. Celkem se udává,  
že na celém ostrově se vyskytuje pouze něco přes 400 původních druhů.

Bára a Zdeněk Stachoňovi

Plameňák chilský. Charakteristický porost jižního lesa.
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Máme všechno, mějme i rozum
Blíží se Vánoce. Čas, kdy se plní kasy obchodníků a lidé skupují kvanta potravin, dekorací 
a všemožných výrobků, kterými chtějí obdarovat své blízké.

Neměl by advent být spíš časem zamyšlení?
Důkazem naší lásky není počet balíčků. Čím pečlivěji zacílíme na zájmy a potřeby obda-

rovaného, tím méně bude v lednu vrácených nebo vyhozených věcí v obchodech a na ulici.
Někdo má dobrý pocit z toho, že nepotřebné dárky a použité obaly dále vytřídí  

a tím se jich zdánlivě ekologicky zbaví. Je tomu ale opravdu tak?
Recyklace je zpracování už vytříděných druhů odpadů. Takže recyklace a třídění odpadu 

jsou věci odlišné, i když navzájem spolu propojené. Jediným způsobem, jak žít skutečně 
ekologicky a neřešit nakládání s odpady, je netvořit odpad vůbec. Je to ale reálné?

V dnešní době je to samozřejmě nesmysl. Žijeme v době hojnosti a kupujeme si nové 
věci pro své pohodlí, pro radost a často podléháme šikovně cílené reklamě, která nás 
přesvědčí, že bez daného výrobku prostě nemůžeme existovat.

V prvním kroku se tedy můžeme více zamýšlet nad skutečností, zda danou věc opravdu 
potřebujeme a využijeme. Nemusíme si ji kupovat hned. Pokud po ní budeme stejnou 
měrou toužit i za půl roku, za rok, za pět let, pak ji asi opravdu potřebujeme. 

Když na ni budeme tak dlouho čekat, budeme si jí pravděpodobně i více vážit.  
To bychom měli naučit hlavně děti. Ty jsou často zvyklé dostat okamžitě věc, která se jim 
zalíbí a my ji většinou koupíme, protože tím kompenzujeme nedostatek času, který s nimi 
trávíme. 

Ano, doba je taková. Kde je poptávka, je i nabídka. Díky všudypřítomné reklamě to 
často platí i naopak. Přitom stačí jen používat selský rozum a uvědomit si, co je v životě 
opravdu důležité. A v tom by nám mohla pomoci tzv. myšlenka 3R (reduce, reuse, recycle).

Snižujme spotřebu (re-duce)
Co nakoupit potraviny, u kterých to lze, bez obalu? Na pečivo si můžeme ušít z již nepo-
třebného materiálu sáčky, některé potraviny lze kupovat do vlastních nádob, můžeme 
používat textilní tašky. Někdy lze redukovat již jen tím, že člověk přestane jezdit na nákup 
autem. Když kupuje jen to, co unese, zaměří se zpravidla pouze na to, co opravdu potřebuje.

Využívejme znovu (re-use)
Znovuvyužití materiálů se nám hodí právě na Vánoce. Dnes jsou velkým hitem ručně vyrá-
běné dárky. Ze starých materiálů můžeme vyrobit nové věci, které udělají radost. Pletené 
hračky, háčkované ozdoby, šité deky, patchwork, oblečení, dekorativní předměty. Fantazii 
se meze nekladou a ručně vyrobený dárek zahřeje u srdce.

Recyklace (re-cycle)
Materiálové využití odpadu, kdy na konci procesu získáme materiál stejný nebo kvali-
tativně podobný tomu původnímu, není nic moc ekologického. Je to proces náročný 
na energii a vodu, během kterého vznikají zplodiny a zbyde po něm odpad. Navíc není 
vždy ekonomicky rentabilní.   Dokáže ale částečně nahradit některé materiálové zdroje.  
V současné době je to jediný využívaný způsob, jak získávat zpět z odpadu cenné suroviny.
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O odpadech je tedy třeba přemýšlet v širších souvislostech. Základní myšlenkou 
by mělo být snížení produkce odpadů vůbec. Čím méně odpadů budu tvořit, tím 
méně budu mít starostí, co s ním. A čím méně budu mít starostí, tím více budu mít 
času na to opravdu důležité.

(prumyslovaekologie.cz) Hana Tomášková 
Komunální ekologie

Hlášení pálení klestu
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje upozorňuje veřejnost na velká rizika spojená s lesní-
mi požáry a ohňostroji a zároveň se snaží bojovat proti planým výjezdům. Proto byla zřízena 
aplikace „hlášení pálení“, která je dostupná přes internet na odkazu http://paleni.hzszlk.eu/

Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře pří-
slušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, telefon, dále přesné místo 
a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na krajském operačním  
a informačním středisku HZS. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve 
stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!

Pro občany platí, že jim hasiči hlášení důrazně doporučují, pro firmy je to povinnost.

-LM-

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školy
Pí uč.: „Už jsi vykakaná?“
Verunka: „Je to ve výrobě.“
Po chvíli. Pí uč.: „ Už jsi?“
Verunka: „Bude to veliký, škaredý hovínko.“

Pí uč.: „Kolik dřeva tatínek dovezl?“
Štěpánek: „Tatínek dovezl špalky jako kráva a já jsem je všechny svalil!“
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Návrh jízdního řádu vlaků pro období 
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Návrh jízdního řádu vlaků pro období 
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Kompletní přehled najdete na: 
https://www.szdc.cz/navrh-jizdniho-radu-pro-obdobi-od-15.-12.-2019-do-12.-12.-2020.

od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020
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Beseda se uskuteční
v pátek 25. 10. 2019

v 18.00 hodin
v zasedací místnosti

OÚ na Rusavě.
Vstupné 30,-Kč
Srdečně Vás zveme

Cestování zemí galského kohouta
Obecní knihovna na Rusavě pořádá

cestopisnou besedu s panem Jaroslavem Jarošem.

Kulturní výbor obce Rusava

ve spolupráci s ostatními spolky v obci porádá

www.rusava.cz

v sobotu 7. prosince 2019

od 15.00 hodin

na prostranství u obecního úradu

Tradiční občerstvení, řemeslné výrobky a příjemná atmosféra.

Období končícího léta a podzim patří každoročně houbařům. Někdy roste houby a někdy spousta krásných 
hřibů. Někdo ví kam jít a najde vždycky a někdo bloumá hodiny po lese a nenajde nic. Na fotografii je 
„rodinka“ (první tajenka), který společně (druhá tajenka) patří mezi nejznámější zástupce „modráků“, tedy 
hřibů, jejichž dužnina na vzduchu intenzivně modrá. Roste velmi hojně ve smrkových lesích, pod jedlemi, 
ale i v bučinách na vápencovém podkladu. Málo červiví a nepodléhá plesnivění.  

Vyluštíte-li křížovku, vystřihněte a vyplňte kupon na zadní straně a odevzdejte jej v kanceláři obecního  
úřadu na Rusavě do 31. 10. 2019. Ze správných odpovědí vylosujeme na nejbližším jednání obecní 
rady tři výherce, kteří získají jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2020.  
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