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Rozpis termínů výkupu kůží
v roce 2020 v obci Rusava

Vždy v době
od 16:05 do 16:15 hod.
na parkovišti u OÚ

14. 1.
18. 2.
24. 3.
28. 4.
2. 6.

7. 7.
11. 8.
15. 9.
20. 10.
24. 11.

Kontaktní tel.: 776 152 052 Novosad Karel

Veďme děti k pohybu
Celkové náklady 56.000 Kč
Dotace ZK 36.000 Kč
Vlastní zdroje 20.000 Kč

Sportovní klub Rusava obdržel
neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského
kraje na realizaci projektu „Veďme
děti k pohybu“. Z uvedené dotace
bylo zakoupeno sportovního vybavení
pro mládež.

Duha je optický úkaz projevující se jako skupina  soustředných  barevných  oblouků, které  vznikají lomem     
a vnitřním odrazem slunečního nebo měsíčního světla na vodních kapkách v atmosféře. Stala se součástí 
mytologie a různé  kultury  a  kontinenty  vnímají duhu jako zdroj představivosti. Symbolizuje most, 
posla, luk nebo hada. Fotografie duhy, která se klenula nad místní školou, nebyla pořízena v letních 
měsících, kdy jsme na tento jev běžně zvyklí, ale (viz tajenku) 2019. Vyluštíte-li křížovku, vystřihněte a vyplňte 
kupon na zadní straně a odevzdejte jej v kanceláři nebo do schránky na mřížích ve vestibulu obecního úřadu 
na Rusavě do 10. 2. 2020. Ze správných odpovědí vylosujeme na nejbližším zasedání obecní rady tři 
výherce, kteří získají jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2020. 
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Vážení a milí, 
než se začtete do řádků zpravodaje, 

chci vám popřát v  novém roce hodně 
zdraví, sil a elánu do dalšího žití.

V tomto čísle začneme trošku nezá-
živně, a to vyhláškami obce, které vstou-
pily v platnost s první minutou roku 2020 
a které se budou dotýkat i vás. V rubrice 
Dění v  obci se vracíme do předvánoč-
ního období a připomeneme si některé 
akce, které zde proběhly (např. dušičkový 
koncert, mikulášský jarmark nebo ne-
dělní žolíky). Zástupci myslivců i hasičů 
předkládají souhrn činností za celý rok 
a na závěr této rubriky najdete i přehled 
veřejných akcí plánovaných v  letošním 
roce. Máte-li v  těle kus folkloristy nebo 
Valacha, můžete se zúčastnit hned té 
první akce - 43. valašského bálu v sobotu 
25. ledna.

I příspěvky z  naší školy se vrací do 
podzimního a předvánočního období, 
kdy ve škole mimo běžnou výuku probí-
hal i projekt k poznání naší obce. Okénko 
o sportu patří opět hlavně rusavským 
fotbalistům. Pak jako vždy historie, kde se 
tentokrát můžete dočíst o zajímavostech 
obchůzek Lucií nebo se vydat společně 
s paní Hudcovou hledat hostýnské brány. 
A milovníci válečných událostí se jistě 
rádi začtou do dalšího dílu informací  
o hrdinech v našem okolí. Poslední rub-
rika Zajímavosti přináší závěrečné za-
stavení v  dálné zemi zvané Patagonie 
a informace o tom, co vše můžete za-
žít při návštěvě denního stacionáře na 
Chvalčově. Kdo je už nedočkavý dalšího 
cestování, mohu prozradit, že příště se 
vydáme na rozhraní jihovýchodní Evropy  
a jihozápadní Asie, až k východnímu 
okraji Černého moře, do Gruzie. 

Opět vám přeji příjemné počtení…
-LM-

DĚNÍ V OBCI OBRAZEM

Drakiáda 19. 10. 2019
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Slovo má 
starosta ...

Sociální bydlení

Evropská unie i český stát se aktivně snaží řešit sociální politiku. Jednou z nejúčinněj-
ších forem podpory je nabídka vhodného dostupného bydlení. Stanovují si však při 

výstavbě určité omezující podmínky. Obce následně musí hledat kompromisy, aby mohla 
nastat mezi nájemníky vzájemná shoda a pospolitost. 

Sociální bydlení na Rusavě není novinkou. Když se ohlédneme zpět a začteme se do obec-
ní kroniky, zjistíme, že sociální byty byly v tzv. „býčáku“ nebo na Zákopanici tzv. „obecňáky“.

Dotační nabídku jsme využili i u nás, aby se obsadil objekt bývalé katolické školy  
na Hořansku. Po rozsáhlé rekonstrukci by zde mělo vzniknout důstojné obecní zázemí pro 
5 občanů v blízkosti katolického kostela i nově upravené fary. Rozsáhlá oprava nemovitosti 
čp. 53 bude určitou chloubou i vizitkou nejen Hořanska, ale celé obce.

Bohumil Škarpich

Sociální bydlení Rusava
Stručný popis projektu: Investiční akce řeší rekonstrukci bývalého objektu katolické 
školy, bydlení, obchodu i keramiky na dům pro osoby v bytové nouzi. V nemovitosti č. p. 
53 vzniknou 3 nové bytové jednotky pro sociální bydlení kategorie:
1. bytová jednotka – 1 + kk – o rozloze 31,62 m2

2. bytová jednotka – 2 + kk – o rozloze 46,80 m2

3. bytová jednotka – 2 + kk – o rozloze 43,66 m2,
celkem pro 5 osob v domácnosti. Každý byt bude vybaven umyvadlem, sprchovým 
koutem a toaletou.
Celkové náklady: cca 7,5 mil. Kč
Projekt byl schválen a podpořen dotací z evropského programu – Integrovaný 
regionální operační program.
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Cílové skupiny - osoby v bytové nouzi:
• muži a ženy v seniorském věku;
•  osoby, které dostaly výpověď z nájemní-

ho bytu;
•  osoby na nezákonně obsazeném pozemku;
•  osoby využívající ubytování v nízkopra-

hovém zařízení – noclehárně;
•  osoby využívající ubytování v azylových 

domech;
•  osoby přechodně bydlící u příbuzných 

nebo přátel bez jiné možnosti bydlení;
•  osoby obývající byt bez právního důvodu;
•  osoby propuštěné z výkonu trestu;
•  osoby žijící v nevhodném objektu – není 

určen k bydlení;

Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba 
v ekonomicky produktivním věku, která 
nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, 
nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
bytový dům, rodinný dům, dům pro rekre-
ační účely a zároveň její průměrný čistý 
měsíční příjem v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 
nepřesáhl 0,6 násobku průměrné hrubé 
měsíční mzdy. U domácnosti se dvěma 
členy je násobek 0,8 průměrné měsíční 
mzdy. Při určování započitatelných příjmů 
posuzované osoby se postupuje podle 
zák. č. 110/06 Sb., o životním a existenčním 
minimu, v platném znění.

Podmínky pro nakládání se sociálními 
byty:
•  Příjemce podpory nepodmíní uzavření 

smlouvy o nájmu složením finančních 
prostředků, např. kauce.

•  Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociál-
ního bytu, sjednané při uzavření nájemní 
smlouvy, nesmí překročit 61,10 Kč. Limit 
nájemného stanovuje MMR. Pokud dojde 
v budoucnu ke zvýšení limitu stanoveného 
MMR, je možné tento zvýšený limit využít.

•  Příjemce je povinen uzavřít nájemní 
smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové 
skupiny, kdy minimálně 50 % členů užíva-
jících domácnost musí být v ekonomicky 
produktivním věku (15–64 let). *

•  Nájemní smlouva může být uzavřena 
s osobou z cílové skupiny, která není  
v ekonomicky produktivním věku (tj. 
65 let a výše), avšak minimálně dal-
ších 50 % členů užívajících domácnost 
je v ekonomicky produktivním věku  
(tj. 15–64 let). *

 * (při uplatňování obou výše uvedených 
podmínek se nezapočítávají děti a mlá-
dež do 14 let věku včetně)     

•  Nájemní smlouva bude uzavřena s oso-
bou, která prokáže, že její průměrný čistý 
měsíční příjem v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 
nepřesáhl 0,6 násobku průměrné hrubé 
měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.

•  Pokud budou sociální nájemní byt užívat 
další osoby, doloží osoba, s níž má být 
uzavřena nájemní smlouva, že měsíční 
průměr součtu čistých příjmů a soci-
álních dávek všech členů domácnosti 
nepřesáhl za 12 měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy 0,08 násobku průměr-
né měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost 
se 2 členy.

•  Nájemní smlouva se uzavře na dobu 
určitou minimálně na 1 kalendářní rok  
a nejdéle na 2 roky s možností jejího opa-
kovaného prodloužení podle konkrétní 
situace nájemce.

•  Nájemní smlouva může být prodloužena, 
pokud nájemce a další osoby využívající 
domácnost nadále splňují podmínky pro 
uzavření nájemní smlouvy sociálního 
bydlení, při obnovení nájemní smlouvy 
není přihlíženo k minimálnímu počtu 
ekonomicky produktivních osob ve spo-
lečné domácnosti.
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•  Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé  
z cílových skupin a příjemce není schopen 
zajistit nájemníka cílových skupin, lze 
nájemní smlouvu uzavřít i s osobou, která 
nepatří do cílových skupin, tato smlouva 
může být uzavřena pouze na 1 rok.

•  V případě ukončení stávající nájemní 
smlouvy musí být nejpozději do 3 měsíců 
od vyklizení sociálního bytu uzavřena 
nová nájemní smlouva s osobou z cílové 
skupiny.

•  Cílovým skupinám v sociálním bytech 
musí být dostupná podpora ve formě so-
ciální práce (poskytování sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách).

Příjemce dotace musí dodržovat pod-
mínky pro nakládání se sociálními byty 

minimálně po dobu udržitelnosti projek-
tu – 20 let od ukončení realizace projektu.

Další předpoklady nakládání s nově 
vzniklými sociálními byty:
•  obec bude nabízet byty postupně oso-

bám z cílové skupiny – vytipovaným 
osobám, úřední deskou, zpravodajem, 
kabelovou televizí, případně tiskem;

•  administrativní agendu bude zajišťovat 
obecní úřad, výběr nájemníků provede 
rada obce;

•  bytové jednotky musí být obsazeny do 
3 měsíců od kolaudace – předání stavby 
do užívání;

•  po dobu udržitelnosti projektu si úklid  
a služby zajišťuje nájemník, údržbu  
a opravy provádí obec podle rozsahu 
smluvního ujednání.

Oprava komunikace „Schneiderkova“
Celkové náklady 1.941.297,-
Dotace MMR 1.109.126,-
Vlastní zdroje 832.171,-

V rámci oprav obecních komunikací se řešila celková úprava cesty v blízkosti bývalého 
letního sídla malíře Ludvíka Schneiderky. Rozsah oprav spočíval v celkové výměně pod-
kladů i vrstev komunikace, které však předcházela výměna litinového potrubí vodovod-
ního řadu. Obnovu potrubí zajistil p. Kocfelda za cenu 246.961 Kč, opravu komunikace 
provedla firma STRABAG a. s., odštěpný závod Morava.
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Koupaliště – sociální zařízení
Celkové náklady 2.349.983,-
Obec Rusava 2.259.189,-
RUSAVAK s. r. o. 90.794,-

Areál koupaliště je nejvýznamnější dominantou obce v oblasti podpory a rozvoje ces-
tovního ruchu. I tento majetek je nutné stále doplňovat inovativními prvky. Atraktivitu 
a vybavenost koupaliště doplnily nerezový whirlpool, nový dětský bazén, výměna fólie 
ve velkém bazénu a rekonstruované sociální zařízení. Nové záchody pro návštěvníky 
koupaliště i cykloturisty byly nutnou a potřebnou investicí. Z důvodů rozšíření prostor 
bylo nutné přemístit i vstupní pokladnu s turnikety, čímž se docílilo i důstojnějšího pro-
středí pro pracovníky zajišťující prodej vstupenek do areálu. Rekonstrukce se zajišťovala 
zejména drobnými řemeslníky z obce, aby se minimalizovaly nákladové položky.

-BŠ

Lesní požáry
Na závěr minulého čísla zpravodaje jsme zveřejnili informaci Hasičského záchranného 

sboru Zlínského kraje o „povinnosti“ hlášení pálení klestu. Bohužel i přes všechnu opatrnost 
a plnění povinností došlo v průběhu roku k několika požárům v k. ú. naší obce i okolí, ke 
kterým byla povolána i zásahová jednotka obce Rusava. Rusavští hasiči se zásahovými vozy 
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stor a rozvinutí jednoho útočného proudu. Následné hašení, rozebrání dřevěné zástěny 
za pomoci naší motorové pily a k vynášení ohořelého materiálu. Návrat na zbrojnici byl 
ve 21:08 hodin. Výjezdu se zúčastnilo 8 členů zásahové jednotky.
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2. 4. byla jednotka vyslána starostou obce k monitorování pálení klestí v lesním porostu. 
Po příjezdu byl zjištěn požár o rozloze cca 100 x 150m. Ihned došlo k nahlášení požáru. 
Zásahová jednotka prováděla hašení až do příjezdu prof. hasičů a následně po celou dobu 
zásahu. Tam kde Rusava začíná, tam končí profíci  a tady se to opět potvrdilo, protože vo-
zidla HZS se v těžkém terénu nemohla dostavit přímo na místo zásahu, a bylo tak zapotřebí 
dálkové dopravy vody. Při zásahu byly použity opět obě naše zásahová vozidla a účastnilo 
se 6 členů jednotky. Příjezd na místo byl ve 20:28 hodin, návrat na zbrojnici ve 2:21 hodin.

29. 6. v 15:18 hodin byl vyhlášen poplach, kdy byla naše jednotka povolána jako 
technická pomoc při hledání osoby v okolí koupaliště. 

18. 7. v 18:43 hodin byl vyhlášen poplach - požár klesti a hrabanky v nižším smrkovém 
porostu. Místo zásahu bylo pod hotelem Jestřábí. Naše jednotka v počtu 7 členů byla 
na místě druhá po HZS BpH. Zásahu se zúčastnila obě vozidla. Zpět na zbrojnici jsme se 
vrátili v 19:36 hodin.

14. 8. v 17:19 hodin vyhlášen poplach - požár klestí a hrabanky Pod Bukovinou. 
Naše jednotka v počtu 4 členů dorazila opět s oběma auty jako druhá. CAS unimog byla 
ponechána v záloze. Doplnili jsme c proud a dohašovali ohniska požáru a doutnající 
pařezy. Návrat v 18:53 hodin.

25. 8. v 16:43 hodin vyhlášen poplach k uhašení kontejneru na plast. Zásahu se 
zúčastnilo 6 členů jednotky, kteří prováděli řízení provozu. 

1. 9. v 10:56 hodin byla zásahová jednotka povolána s vozidlem Mercedes opět  
k uhašení popelnic. Jednotka dorazila na místo v 11:02 hodin, provedla průzkum  
a následné uhašení ohně vysokotlakým proudem z cisterny Mercedes. Zpět na zbrojnici 
dorazili v 11:57 hodin. Tohoto zásahu se zúčastnili dva členové jednotky.

24. 10. v 18:01 hodin byl vyhlášen poplach – požár v lese, v lokalitě Brusné za 
Křídlem, kde dorazila v 18:29 hodin obě naše vozidla. Naše jednotka v počtu 6 členů 
dostala za úkol vytvoření útočného proudu c a pomoc při likvidaci požáru. Návrat na 
zbrojnici byl v 21:41 hodin.

1. 11.  byla zásahová jednotka vyslána starostou obce k monitoringu možného vý-
skytu požáru na Bečce. Po příjezdu bylo ohnisko požáru cca 4 x 6 metrů a foukal velmi 
silný vítr. Díky včasnému zásahu byl požár uhašen a předán ke sledování revírníkovi.

26. 11. v 8:33 hodin byl vyhlášen po-
plach - požár v lesním porostu při pálení 
klestu za potokem naproti zatáčce. K zá-
sahu vyjíždělo jedno vozidlo, a to CAS uni-
mog. Odjezd od zbrojnice byl v 8:38 hodin.  
Na místo jsme dorazili v počtu 4 členů prv-
ní. Po příjezdu HZS BpH jsme pokračovali  
v rozvinutí prvního proudu a zahájili haseb-
ní práce. Po celou dobu nás vodou zásobo-
valo vozidlo CAS unimog. Zpět na základnu 
jsme se vrátili v 10 hodin.

Jaroslav Mozola 
 velitel zásahové jednotky
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OBEC Rusava
Zastupitelstvo obce Rusava

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením čl. 6a/7/2019 
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

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

poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Rusava.1 

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt tr-

vající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalen-
dářních dnů u jednotlivého poskytovatele 
pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, 
při kterém je na základě zákona omezována 
osobní svoboda.2 

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci 
není přihlášená (dále jen „poplatník“).3 

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplat-
ného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je 
povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku 

ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení 
činnosti spočívající v poskytování úplatné-
ho pobytu. Ukončení této činnosti plátce 
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede5 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 

název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, 
popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplat-
kových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v sou-
vislosti s podnikatelskou činností v případě,  
že předmět poplatku souvisí s podnikatel-
skou činností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplat-
ku, zejména místa a zařízení, případně též 
období roku, v nichž poskytuje pobyt. 

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiné-
ho smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů požadova-
ných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.6 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlá-
šení, je plátce povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7 

1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2§ 3a  zákona o místních poplatcích
3§ 3  zákona o místních poplatcích
4§ 3f  zákona o místních poplatcích
5§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo 
jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným 
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, 
do nichž má zřízen automatizovaný přístup. 
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplat-
ku na své úřední desce.8 

Čl. 4
Evidenční povinnost9 
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elek-

tronické podobě evidenční knihu za každé 
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 
pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje 
týkající se fyzické osoby, které poskytuje 
úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
 a)  den počátku a den konce pobytu, 
 b) jméno, popřípadě jména, příjmení a ad-

resa místa přihlášení nebo obdobného 
místa v zahraničí

 c)  datum narození,
 d)  číslo a druh průkazu totožnosti, kterým 

může být
 1. občanský průkaz, 
 2.  cestovní doklad, 
 3.  potvrzení o přechodném pobytu na úze-

mí, 
 4. pobytová karta rodinného příslušníka 

občana Evropské unie, 
 5. průkaz o povolení k pobytu,
 6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince, 
 7. průkaz o povolení k trvalému pobytu, 
 8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní 

ochrany, nebo
 9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 

ochrany, a
e)  výše vybraného poplatku, nebo důvod 

osvobození od poplatku.
(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny 

správně, úplně, průkazně, přehledně, sro-
zumitelně, způsobem zaručujícím trvalost 
zápisů a musí být uspořádány postupně  
z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční 
knihu po dobu 6 let ode dne provedení 
posledního zápisu.

Čl. 5 
Evidenční povinnost ve zjednodušeném 
rozsahu
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo 

sportovní akce poskytuje úplatný pobyt 
účastníkům této akce, může plnit evidenční 
povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud 

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt 
nejméně 1000 účastníkům této akce a

b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost 
ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 
dnů dnů přede dnem zahájení poskytování 
pobytu správci poplatku.

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. 
b) odůvodní předpokládaný počet účast-
níků akce, kterým bude poskytnut úplatný 
pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní 
akci alespoň údaje o

a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech,  

ve kterých se bude pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plát-

ci oznámené plnění evidenční povinnosti 
ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li před-
pokládat splnění podmínek podle odstavce 
1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve 
zjednodušeném rozsahu rozhodne správce 
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne 
oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodu-
šeném rozsahu se v ev. knize vedou pouze  

a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a 
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým 

byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného 
poplatku v členění podle 

 1. dne poskytnutí pobytu,
 2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt 

poskytnut, a
 3. důvodu osvobození.

8§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9§ 3g  zákona o místních poplatcích
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poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne 
oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodu-
šeném rozsahu se v ev. knize vedou pouze  

a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a 
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým 

byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného 
poplatku v členění podle 

 1. dne poskytnutí pobytu,
 2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt 

poskytnut, a
 3. důvodu osvobození.

8§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9§ 3g  zákona o místních poplatcích
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Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den 
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
      
Čl. 7
Splatnost poplatku 
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku 
nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

Čl. 8
Osvobození
(11) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba10 
a) nevidomá, osoba, která je považována za 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP/P a její prů-
vodce,

b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravot-

nickém zařízení poskytovatele lůžkové péče  
s výjimkou osoby, které je poskytována lá-
zeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d)  pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné 

podobné akci pro děti podle zákona upravu-
jícího ochranu veřejného zdraví konaných na 
území obce nebo

e)  vykonávající na území obce sezónní práci11  
pro právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobu nebo

f)  pobývající na území obce
 1. ve školském zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy anebo školském 
zařízení pro preventivně výchovnou péči 
anebo v zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc, 

 2. v zařízení poskytujícím ubytování podle 
zákona upravujícího sociální služby,

 3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem  
v ohrožení nebo nouzi provozovaném 
veřejně prospěšným poplatníkem daně 
z příjmů právnických osob nebo

 4. za účelem výkonu záchranných nebo 
likvidačních prací podle zákona o inte-
grovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen přísluš-
ník bezpečnostního sboru, voják v činné 
službě, státní zaměstnanec nebo zaměstna-
nec České republiky pobývají na území obce  
v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo 
této obce v souvislosti s plněním služebních 
nebo pracovních úkolů.12 

Čl. 9
Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem 

včas nebo ve správné výši, vyměří mu správ-
ce poplatku poplatek platebním výměrem  
k přímé úhradě.13 

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku sledujícím jeho osud.14 

Čl. 10
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle 
této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo 
přechodné ubytování za úplatu přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit 
ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 
30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních 
poplatcích, ze dne 8. 12. 2014. 

Čl. 12  Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

10§ 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích
11§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12§ 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích
13§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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15§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
16§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
17§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
18§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
19§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
20§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

OBEC Rusava
Zastupitelstvo obce Rusava

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením čl. 6b/7/2019 
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

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

poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Rusava.15

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 

je pro účely tohoto poplatku osoba, která 
je přihlášená nebo má sídlo na území České 
republiky (dále jen „poplatník“).16 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 
měsíců.17 

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

vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů 
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, 
nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří 
měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit 
také zánik své poplatkové povinnosti (např. 
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 
která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede18

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, 
popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplat-
kových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v sou-
vislosti s podnikatelskou činností, v případě,  
že předmět poplatku souvisí s podnikatel-
skou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení po-
platku, zejména stáří a počet držených psů, 
včetně skutečností zakládajících vznik náro-
ku na úlevu nebo osvobození od poplatku. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených  
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.19 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo 
jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným 
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, 
do nichž má zřízen automatizovaný přístup. 
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplat-
ku na své úřední desce.20 
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Čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa - 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele - 300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  

- 200 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož drži-

tele, kterým je osoba starší 65 let - 300 Kč.

Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. pří-

slušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 

splatnosti uvedeném v odstavci 1, je popla-
tek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla.

Čl. 6 Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 

kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci jiné fyzic-
ké osoby podle zákona upravujícího sociální 
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis.21 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 
tohoto článku je poplatník povinen ohlásit 
ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající 
nárok na osvobození.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve 
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození zaniká.22 

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

včas nebo ve správné výši, vyměří mu správ-

ce poplatku poplatek platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným seznamem.23 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku sledujícím jeho osud.24 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku25 
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplat-

níkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je 
ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zástupce 
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce 
nebo opatrovník má stejné procesní posta-
vení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správ-
ce poplatku poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou povin-
nost společně a nerozdílně. 

Čl. 9
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní 
roky se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020

Dále ZO schválilo:
- Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 

4/2019, o místním poplatku ze vstupného 
- Obecně závazná vyhláška obce Rusava 

č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

21§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
22§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
23§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
24§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
25§ 12 zákona o místních poplatcích
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DĚNÍ V OBCI ...Dušičkový čas 
V sobotu 2. 11. 2019 se milovníci pěkné 
hudby a zpěvu sešli v evangelickém kostele 
na Rusavě. Pan farář z Prusinovic umožnil uskutečnění koncertu a vytvořil zázemí pro 
zpěváky pěveckého sboru Harmonia z Hranic.

Soubor působí již 33 let a na Rusavě zpíval již podruhé. Sbormistryní je paní učitelka 
Kateřina Navrátilová a konferenciérem jeden ze zpěváků, také pedagog, ředitel školy pan 
Tomáš Navrátil.

Repertoár sboru je sestaven jednak  
z klasických skladeb vážné hudby, ale 
obsahuje i působivé spirituály a pro sbor 
vtipně upravené písně národní. Z kla-
sických písní tak např. zazněla Alleluia 
od  Gordona Younga a ze spirituálů to 
byla např. Somebody´s Knocking. Jedna 
z písní, zpívaná okolo chrámové zdi,  
je přednesena bez klasického uspořádání 
hlasů, a celkový dojem je tak zajímavý.

Myšlenkou  koncertu v období Dušiček 
byla vzpomínka na členy sboru, kteří již odešli do pěveckého nebe. Konferenciér vzpomněl 
bývalého sbormistra, propagátora a odborníka na spirituály, pana Jiřího Miloše.

Pro představu posluchačů - nacvičení některé skladby, aby s ní mohl sbor s jistotou 
vystoupit před obecenstvo, trvá i několik měsíců.

Zajímavostí a specialitou sboru Harmonia je to, že vždy přicházejí na jeviště i z něj 
odcházejí s písní na rtech. Dojem tentokrát umocnil ihned na počátku zpěv v blízkosti 
posluchačů. Závěrečná píseň provedená před portálem kostela za svitu svíčiček umož-
nila nechat doznívat a vstřebávat tóny působivého vystoupení. Návštěvníci koncertu se 
rozcházeli do dnů blížícího se předvánočního času s krásným zážitkem.

Jiřina Závadová

 Foto: Petra Šicová

Opět zacinkala kovadlina
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 Foto: Petra Šicová

Opět zacinkala kovadlina
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V sobotu 7. prosince se konal na parkovišti u obecního úřadu mikulášský jarmark. Tato 
akce má v naší obci již 14letou tradici. Schází se na ní nejen Rusavjané, kteří se mnohdy 
celý rok nepotkají, ale i ti, kteří si rusavský jarmark oblíbili. I letos bylo možno zakoupit 
široký sortiment jídla, jak na chuť, tak na zahnání hladu, pití na žízeň i na zahřátí a dalších 
drobností pro potěšení oka. O program se zasloužily děti z rusavské školy, školky, blízkého 
i širšího okolí a také kováři, kteří po roce opět rozfoukali provizorní výheň a předváděli 
své umění. A jak to tak na mikulášském jarmarku bývá, přišel i Mikuláš a obdaroval děti za 
jejich celoroční poslušnost (některé jen za básničku a příslib polepšení). Ve vestibulu bu-
dovy obecního úřadu k poslechu hráli Ogaři z Hořanska a v patře byla zábava pro děti 
v podobě tvořivé dílničky. Letošní ročník jsme pojali v duchu adventního klidu a pohody.

Věřím, že si každý návštěvník přišel na své a že se při tom příštím, 15. ročníku všichni 
ve zdraví zase setkáme.

Také děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci, technickém zázemí i programu.
Ladislav Pavelec

Joker cup
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy, někdo to pomyšlení nesnese, a tak 
jde válet sudy... Přestože byla půlka prosince extrémně teplá, na válení sudů nebo golf 
už to venku přece jen nebylo. Milovníci „čertových obrázků“, konkrétně žolíka, si dali  
v neděli 15. prosince dostaveníčko v obecním domě na Rusavě. Na první ročník byla účast 
vcelku slušná. Ke spokojenosti chyběly dvě tři děti navíc. Dvanáct dospěláků rozlosovala 
Kristýnka Janečková ke třem stolům (1. Eva Cabišová, Václav Totek, Daniel Krajcar, Dáša 
Češková, 2. Jiří Janečka, Marie Krajcarová, Lucie Zbranková, Martina Janečková, 3. Jitka 
Tomčíková, Zdeněk Bartek, Adéla Urubová, Pavel Mikšík), po napínavých partiích se vy-
krystalizovala finálová šestka. Nakonec jsme vydrželi u karet celých pět hodin. Čas velmi 
příjemně utíkal v přátelské atmosféře, nikdo se nehádal, o přestávkách jsme probrali naše 
předky, jak se který kopec v okolí jmenuje, krkavce, tabák... Dobře si popovídali „Hořani“  
s „Dolanama“, dříve narození s později narozenými, při soubojích o sedmé místo se  
u stolu například Lucka Zbranková od Valy Mackového dozvěděla, že patří do rodiny.  
No, a o to vlastně asi šlo víc, než kdo bude první, sedmý nebo jedenáctý. Setkat se, ne-
spěchat, pobavit se, zahrát si. Při prvním Nedělním žolíčku se to podařilo.

Konečné pořadí:
Děti: 1. místo Veronika Krajcarová 
 2. místo Ester Daňková  
 3. místo Radim Janečka  
Dospělí: 1. místo Marie Krajcarová
 2. místo Pavel Mikšík
 3. místo Dagmar Češková
 4. místo Jiří Janečka
 5. místo Jitka Tomčíková
 6. místo Daniel Krajcar

Daniel Krajcar
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Myslivecké sdružení Rusava
Vážení čtenáři, rok opět uplynul jako voda, a tak mi dovolte, abych Vám v krátkosti přiblížil 
činnost MS Rusava za rok 2019.

Jelikož nám končilo volební období, proto mimo jiné byly hlavním bodem na únorové 
členské schůzi volby do výboru a dozorčí rady.

První společenskou akcí, kterou každým rokem pořádáme, je
tradiční myslivecký ples, který se konal 23. 2. 2019 v sále obecního domu na Rusavě. 

Bohatá tombola a speciality ze zvěřiny byly opět velkou výzvou pro všechny přítomné. 
O celovečerní hudební produkci se postarala hudební skupina Sexteť.

Protože zima je v tomto období v plném proudu, a jestli si vzpomínáte, tak převládaly 
i celodenní mrazíky, bylo naším hlavním posláním pravidelné přikrmování, a to zejména 
senem uskladněným v našich krmných zařízeních. V blízkosti krmelců, kde v důsledku 
kůrovcové kalamity vznikly nové lesní kultury, jsme od krmení upustili, aby na těchto 
nově vysázených lesích nevznikly škody způsobené zvěří.

Každým rokem provádíme lesní brigádu, a to úklid klestu v obecním lese a pro Lesní 
statek Křídlo.

Výroční členská schůze se konala 15. 3. 2019 v sále obecního domu na Rusavě a byli 
pozváni i zástupci obce Rusava a spolků v naší obci.

8. 5. 2019 jsme v rámci ověření přesnosti kulových zbraní navštívili střelnici v Kroměříži.
Na požádání obce Rusava jsme křovinořezy dosekli pozemky, na které se obecní 

technika nedostane.
Myslivecké odpoledne, které také již po několik let pořádáme, se konalo 20. 7. 2019 

v areálu fotbalového hřiště SK Rusava. Pro tuto akci je zejména důležité počasí, které 
nás nezklamalo a výsledkem byla opět velmi krásná účast, a to zejména dětí, které si 
užívaly všeho, co jsme pro ně připravili. O večerní program se postarali country kamarádi  
ze Všetul a okolí, kteří si přinesli své nástroje a hráli do pozdních večerních hodin.                                                                                  
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Na akci Rusavská 50ka, kterou pořá-
dá SK Rusava a která je organizačně vel-
mi náročná, bylo opět naše MS osloveno  
o přátelskou výpomoc a jako již v minulých 
letech jsme se opět postarali o zajištění 
prostoru startu a cíle tohoto závodu. 

V měsíci září jsme rozvezli do krmelců 
a krmelišť jadrné krmivo, které postupně 
předkládáme zvěři, aby byla na zimu tě-
lesně připravená. Vykupujeme kaštany ze 
základních škol, ale důležitý je i nákup řepy. 

V zimě, jak už jsem zmínil v úvodu tohoto článku, přikrmujeme hlavně senem.
Hlavní hon se konal 30. 11. 2019. Na tento den jsme naplánovali dvě leče. Plachtu, 

ve které jsme ulovili 8 divokých prasat. Po teplém čaji a svačině jsme spojili dvě smrčiny 
Šarmanku a Čertovu debřu a výsledkem byli další 4 divočáci. Výřad byl velmi úspěšný 
v počtu 12 kusů divokých prasat. Po předání úlomků úspěšným lovcům a hlavně podě-
kování honcům a majitelům lovecky upotřebitelných psů jsme se odebrali do obecního 
domu na Rusavě na poslední leč, která je tečkou za celodenním lovem.

Poslední akcí tohoto roku byla tradiční Štěpánská naháňka. Počasí nebylo příliš 
ideální, neboť smrčiny byly mokré a pro honce, kteří se pohybovali uvnitř leče, velmi 
náročné, ale i přesto s velkou pomocí loveckých psů se nám podařilo ulovit 3 divoká 
prasata a 1 lišku.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na náš tradiční myslivecký ples, který se koná 
29. 2. 2020 v sále obecního domu na Rusavě. Dále abych poděkoval zejména obci Rusava 
za finanční podporu a v případě potřeby i zapůjčení techniky pro myslivecké účely. Dále 
bych chtěl poděkovat SK Rusava za umožnění využití prostoru fotbalového hřiště na již 
zmíněné myslivecké odpoledne. Všem, kteří vlastní a vychovávají lovecky upotřebitelné 
psy, našim věrným a nepostradatelným kamarádům honcům a v neposlední řadě Jitce 
Tomčíkové, provozovatelce obecního domu na Rusavě, za spolupráci s naším myslivec-
kým sdružením.

Dovolte, abych poděkoval všem členům Honebního společenstva Rusava za to,  
že můžeme využívat jednu z nejkrásnějších honiteb hostýnských hor.

Přeji všem zdraví a pohodu v roce 2020
Sedlák Pavel

(pozn. redakce: Úlomek je užíván po úspěšném lovu a symbolizuje spojení myslivce  
s přírodou. Jedná se o ulomený kousek větvičky jehličnatého stromu z místa poblíž ulo-
vení zvěře, který se na ulovený kus položí. Při výřadu se pak kousek z této větvičky ulomí, 
otře se krví uloveného zvířete a je předán úspěšnému lovci na klobouku či čepici. Bylo-li 
nutné dohledání psem, dostává jeden výhonek i pes za obojek.)
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Diana dopřála loveckému úspěchu
Muflon je jediný volně žijící zástupce rodu ovce v  evropské i české přírodě. Z  Korsiky  
a Sardinie se začal postupně šířit po celém Středomoří. U nás byli nejprve vysazeni do staré 
obory v Hluboké nad Vltavou, odkud se postupně rozšířili do dalších oblastí. V současné 
době je Česko světovou špičkou v  chovu muflonů. Z  lesního závodu v  Židlochovicích  
u Brna pochází osm z deseti největších mufloních trofejí na světě.

Na Rusavě byli mufloni poprvé vypuš-
těni na jaře roku 1957 v počtu sedmi kusů 
z  toho tři mufloni a čtyři muflonky. V  80. 
letech minulého století pro tuto krásnou  
a ušlechtilou zvěř vybudovali rusavští mys-
livci aklimatizační obůrku na Grůni, odkud 
byla následně vypouštěna do volné přírody. 
Muflon nepatří mezi vybíravé druhy a spásá 
i kyselé a tvrdé trávy. V  celkovém objemu 
přijímané potravy tvoří trávy asi 70 %, listí 
keřů a stromů asi 1 5% a polokeřů okolo  

10 %. Říje probíhá v měsících listopad a prosinec. Muflončata se rodí asi po 22 týdnech.  
Je to typický stádový druh a celý rok žije v  různě četných stádech rozdělených podle 
pohlaví, pouze starší berani žijí samotářsky a připojují se k těmto tlupám jen v období říje. 

Mufloní zvěř je velmi plachá a má vynikající zrak. Stádo hlídá nejstarší muflonka a v případě 
nebezpečí varuje všechny její členy ostrým „hvízdnutím“. Ulovení této zvěře je tak velmi obtížné 
a pro myslivce je ulovení muflona hodně silným emotivním zážitkem. Proto jsem byl rád, že 
bohyně lovu Diana ke mně byla přívětivá a dopřála mi ulovit mufloního berana. Podařilo se mi 
to v pondělí 16. prosince v 16.00 hodin. Věk berana odhaduji na 5 let a jeho váha byla 32 kilo. 
I když jeho trofej nepatří do kategorie těch kapitálních, udělal mi tento úlovek velkou radost. 

Vzpomínky na lov se mi budou určitě vracet i po mnoha letech.
Petr Zachara

Činnost SPO (sbor pro občany) 
V tomto roce jsme navštívili celkem 18 jubilantů ve věku 70–92 let (10 žen a 8 mužů). 
Nejstarší ženou obce je paní Blažena Saláková - 92 let a nejstarším mužem je pan Vladimír 
Krajcar - 89 let. V letošním roce zemřelo 15 občanů. 

Vítání občánků se uskutečnilo dvakrát. 1. června jsme slavnostně uvítali do života 
Davida Jelínka, Patrika Pavelku, Valerii Mikšánkovou a Tobiáše Kobzu. V sobotu 16. listopadu 
pak ještě Elenu Pavelcovou, Jonáše Grygu a Gabriela Nehybu (foto viz barevná příloha).

V listopadu jsme se účastnili velmi ojedinělé a slavnostní události, a to diamantové 
svatby manželů Fišerových. Kromě přání zdraví a společného štěstí jsme vyjádřili obdiv 
nad trpělivostí, vzájemnou tolerancí a uměním zůstat tak dlouho jeden druhému po boku. 

V předvánočním čase jsme navštívili s panem starostou B. Škarpichem naše spolu-
občany v Domově důchodců v Holešově paní Martu Češkovou a paní Hedviku Bílkovou  
a v Bystřici pod Hostýnem paní Zdeňku Pavelcovou, Marii Bílkovou a Marii Češkovou.

Jana Vávrová
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Zpráva o činnosti SDH Rusava
Počátkem letošního roku bylo evidováno 
60 členů. A v průběhu roku jsme získali 
jednoho člena Jana Horáka a další 2 členy 
do dětského družstva a dorostu. K dnešní-
mu dni je tedy celkem evidováno 62 členů, 
z toho 32 mužů, 12 žen a 18 členů mládeže 
do 18 let. 

Členské schůze se konaly pravidelně 
vždy první pátek v měsíci a dále dle potřeb 
pro řešení neodkladných záležitostí. Celkem 
jsme se tedy sešli 11x v průměrném počtu 

12 členů. Průběžná činnost aktivních členů spočívala hlavně v udržení akceschopnosti 
zásahového 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 mládeže a několika pohárových soutěží.

V  sobotu 10. srpna jsme uspořádali 
3. ročnik Rusavských hasičských her na 
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a také o omytí posezení na hřišti, takže unimog, který máme v garáži od loňského roku, 
se opravdu nezastavil a je nápomocný i při těchto starostech obce. A protože bylo toto 
zásahové vozidlo hlavně několikrát využito při ostrém výjezdu k hašení požáru, najezdilo 
celkem 99 km.



18 Zpravodaj obce Rusava

Každoročně také probíhá sběr železného šrotu, kterým přispíváme do finanční re-
zervy sboru. Mimo plánovaný sběr nám byl nabídnut i odvoz starých motorů.

I v letošním roce byly průběžně z rozpočtu obce uvolňovány finanční prostředky 
pro provoz a údržbu techniky a potřeby zásahového družstva. 

Díky některým sponzorům jsme doplnili výbavu o sportovní dresy dalším členům 
dětského týmu, ale také jsme obdrželi darem nové karbonové proudnice. 

Uplynulý rok hodnotíme jako úspěšný jak pracovně, tak i sportovně. Jedním z úspě-
chů 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, budou následovat starší 
generace a pomohou tak udržet hasičskou tradici v naší obci.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem aktivním členům, kteří mají jakoukoliv 
snahu podílet se na chodu sboru dle svých možností. Dále bychom chtěli poděkovat 
obci Rusava za nemalou finanční podporu na technické vybavení sboru.

Luboš Mikšánek – starosta SDH Rusava

Foto: p. Macháň

Rokem 2020 něco začíná 
a něco končí
Tímto oznamujeme, že Aktivní klub Rusava  
k 31. 12. 2020 ukončí svoji činnost. 

Kuličkiádu ani MDD již nezrealizujeme, 
ale těšíme se na vás na drakiádě (konec října), 
kde se s vámi rozloučíme.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem 
současným i bývalým členům a dobrovolní-
kům  za krásných aktivních 13 let pořádání 
akcí nejen pro děti z Rusavy a okolí.

Pavla Ševčáková
PS: Kdyby měl někdo zájem pokračovat  
v našich aktivitách, moc rády předáme  
a pomůžeme s rozjezdem :-)
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Mikulášský jarmark  (str. 12)

Foto: Petra Špicová
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Přehled veřejných akcí plánovaných v roce 2020 
v obci Rusava

25. 1. Valašský bál Valašský krúžek Rusavjan

22. 2. Miniturnaj mladší přípravky Sportovní klub Rusava

22. 2. Vodění medvěda JZŠ Rusava

29. 2. Myslivecký ples Myslivecké sdružení Rusava

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

15. 3. Dětský karneval JZŠ Rusava

duben Zápis dětí do 1. třídy JZŠ Rusava

duben Setkání tří Jurů u Tří kamenů Valašský sbor portášský

květen Zápis dětí do mateřské školy JZŠ Rusava

30. 5. Kácání mája Valašský krúžek Rusavjan

27. 6. Turnaj mladších přípravek Sportovní klub Rusava

18. 7. Noční 12hodinový běh 
v seriálu Night Trail Run Rusavská sportovní

25. 7. Valašský pohár Sportovní klub Rusava

25. 7. Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava

8. 8. Rusavské hasičské hry Sbor dobrovolných hasičů Rusava

15. 8. Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava

5. 9. Hasičská soutěž mládeže Sbor dobrovolných hasičů Rusava

19. 9. Rusava Open - tenisový turnaj ve čtyřhře Sportovní klub Rusava

říjen Drakiáda Aktivní klub Rusava

14. 11. Setkání se seniory Kulturní výbor obce Rusava

28. 11. Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava

5. 12. Mikulášský jarmark Kulturní výbor obce Rusava

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

26. 12. Štěpánká naháňka Myslivecké sdružení Rusava

31. 12. Silvestrovská vycházka s portáši Valašský sbor portášský

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

Zpravodaj obce Rusava

NAŠE ŠKOLA ...
Vánoční dílničky v mateřince (str. 23)
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NAŠE ŠKOLA ...Práce dětí
Sněhová vločka
Jsem sněhová vločka a jsem z nebe. Teďka 
padám na zem. Chtěla bych dopadnout do vesnice jménem Rusava před školu. Pak bych 
se proměnila na led. Až bude jaro, tak se proměním na vodu.

J. Klement, 3. třída

Sněhová vločka
Jsem sněhová vločka a vznikla jsem z mráčku. Dopadla jsem u jednoho domu v Brusném. 
Prý v tom baráčku bydlí jedna veselá rodinka a mají se rádi. Vždy, když jde jedna holčička 
Adélka do školy, tak si cestou zpívá. Já to vždy slyším, jak si hezky zpívá. Moje kamarádky 
vločky říkají, že kdyby byly lidi, tak by chtěly bydlet s ní.

M. Sedlářová, 4. třída 

Sněhová vločka
Jsem sněhová vločka. Vznikla jsem v oblacích. Všichni mi říkají Lili. Jsem celá bílá, skoro 
jako každá vločka. Neznám ještě svět, ale chtěla bych doletět na nějakou pěknou louku 
na vesnici. Nakonec se sněhové vločce přání splnilo. Děti na ní a na jiných vločkách bo-
bovaly, sáňkovaly, stavěly sněhuláky a koulovaly se.

J. Svobodová, 4. třída

Předvánoční čas s knihou
S žáky 3. a 4. třídy jsme si zpříjemnili blížící 
se vánoční svátky projektovým dnem, jehož 
hlavním bodem byla návštěva knihovny. 
Tam si žáci poslechli vánoční příběh a vy-
robili vánoční přání. Ve škole jsme si pou-
tavými příběhy představili zvyky a tradice 
od adventu až po Tři krále. V angličtině 
jsme společně sepsali myšlenkovou mapu 
na téma Vánoce, ke které si žáci následně 
vytvořili originální obrázkové slovníčky.

Na závěr jsme si poslechli anglické vá-
noční písně a zazpívali tradiční české kole-
dy. Den se nám velice vydařil a žáci si z něj 
odnesli nejen vánoční přání pro své blízké, 
ale i pár nových poznatků.

Petra Regerová 
třídní učitelka
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I do školy zavítal Mikuláš s čertem 
a nadělil dětem balíčky.

Foto: Petra Šicová

Mikulášský jarmark
Andělíčci, sněhuláci, svícny, stromečky, ozdoby… to je jen malý výčet výrobků našich 
dětí, které si mohli návštěvníci tradičního mikulášského jarmarku zakoupit. Kdo navštívil 
náš prodejní stánek, byl obsloužen šikovnými žáky 5. třídy, pokochal se prací dětí a jistě 
neodešel s prázdnou. Nápadité výrobky z různých materiálů žáci vyráběli nejen v hodi-
nách pracovní a výtvarné výchovy, ale také ve vánočních dílnách po vyučování. Věříme 
a těšíme se, že se u našeho prodejního stánku setkáme i příští rok!

Projektový den „Naše obec“
Každý člověk by měl mít určité povědomí o místě, kde žije. Proto žáci 2. a 5. ročníku v rámci 
projektového dne zjišťovali či si oprašovali informace a zajímavosti o naší obci. Dopoledne 
bylo nabité různorodými aktivitami prolínajícími se všemi předměty. Hlavním bodem byla 
návštěva místního muzea proložená poutavým a naučným výkladem paní Mikšánkové. 
Pozornost žáků si ověřila skupinovým kvízem, za který byli odměněni sladkostí. Závěr dne 
byl věnován tvořivé činnosti, kdy žáci ve skupinách tvořili z krabiček a papíru model naší 
obce. Projektový den byl velmi vydařený a modely se žákům opravdu povedly. Ostatně, 
přesvědčte se sami. (viz foto)

Jana Fuksová – třídní učitelka
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Vánoční koncert
V úterý 10. prosince se žáci 1. ročníku účastnili vánočního koncertu „Cinknutí zvonečku“ 
v Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem. Po usazení do pohodlných sedadel 
ve vánočně vyzdobené aule jsme si poslechli vánoční skladby a koledy v podání žáků 
ZUŠ.  Zaposlouchali jsme se také do nejznámější vánoční písně Tichá noc. Některé koledy 
jsme si také zazpívali a doprovodili je Orffovými rytmickými nástroji. Koncert se nám všem 
velmi líbil a odcházeli jsme příjemně naladěni, nasáknuti vánoční atmosférou.

Pečení perníčků
Během měsíce prosince proběhl v 1. ročníku projektový den -  Pečení perníčků. K vlastní 
práci jsme využili školní jídelnu, kterou jsme si přizpůsobili jako kuchyň.  Z těsta, které 
jsme měli již připraveno, začaly děti rozvalovat plát a následně vykrajovat pomocí vy-
krajovátek různé vánoční motivy. Vykrojené tvary předělávaly na pečicí plechy. Během 
práce jsme také nezapomněli toto výborné těsto ochutnat, až jsme měli obavu, zda 
nám něco zbyde na další vykrajování. O upečení perníčků jsme požádali paní kuchařky 
ve školní kuchyni. Hned druhý den jsme perníčky nazdobili bílou polevou. Jak se nám 
perníčky povedly, posuďte sami.

Jana Podolová - ředitelka
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Valášek
I školní družina se zapojila do projektu „ZŠ a MŠ Rusava 63“ dotovaného EU. V rámci tohoto 
projektu jsme uskutečnili projektový den pod názvem „Valášek“. Přizvali jsme si ke spolu-
práci paní Janu Mackovou, která nám zajímavě vyprávěla o lidových tradicích a zvycích na 
Rusavě. Děti se seznámily s různými říkadly, posměšky, písněmi, tanci, hádankami a hrami, 
kterými se dříve děti bavily na pasínku. Některé hry jsme si i vyzkoušeli. Prohlédli i oblékli 
si jednoduchý valašský kroj a v závěrečné části se pokusili jednotlivé části kroje nakreslit. 
Společně jsme se naučili tanec typický pro Rusavu „Když sem byla malučká“. Přestože některé 
děti do valašského kroužku již chodily, vše, co jim paní Macková vyprávěla a ukazovala, je 
zaujalo a se zájmem poslouchaly.  Jitka Biová

Adventní čas plný aktivit
Prosinec jsme měli opravdu nabitý. Hned 6. nás navštívil Mikuláš s čertem. Neobešlo se 
to bez slziček, ale počet dětí se nám nijak nezměnil. Čert odešel s nepořízenou s prázd-
ným pytlem. Hned další den děti vystoupily na rusavském mikulášském jarmarku, kde 
předvedly krásné pásmo básniček a písniček. S předškoláky jsme navštívili ZUŠ v Bystřici 
pod Hostýnem, kde proběhl vánoční koncert. Mezitím 
malošci, kteří zůstávali ve školce, napekli s paní učitelkou 
perníky, které jsme si následující den společně nazdobili. 
A co by to bylo za Vánoce bez vánočního stromečku? 
Protože máme moc šikovné děti, vzali jsme si je na pomoc  
a společně jsme vánoční stromeček nazdobili. Odpoledne 
proběhly Vánoční dílničky, kde si rodiče s dětmi vytvořili 
vánoční svícen. Jak už to bývá každým rokem, k nám do 
školky chodí Ježíšek o něco dřív, a tak než děti odešly 
na prázdniny, našly pod stromečkem spoustu dárků, ze 
kterých měly obrovskou radost. A protože vánoční čas je 
plný pohádek, navštívili jsme školku Chomýž, kde jsme 
viděli překrásné divadlo – Skřítek Vítek.

A já bych vám chtěla za celou školku popřát krásné, 
pohodové a veselé Vánoce a do nového roku hodně štěstí 
a zdraví. Zuzana Švehlíková
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SPORT ...Velká podzimní jízda
- to je rychlé zhodnocení konečného výsled-
ku: 1. místo, 10 výher, 1 remíza, 2 porážky, 
32 bodů, 74:22

74 - tolik branek vstřelili na podzim rusavští fotbalisté svým soupeřům!!! Ve třinácti 
zápasech, tzn. průměrně přes pět a půl gólu na zápas. Vy schopnější hledači na internetu 
si můžete vygooglovat, jestli existuje letos na světě tým s podobnými čísly. A to hráli 
naši plejeři kvůli výstavbě nové tribuny pouze první zápas na domácí půdě, v ostatních 
případech nadělovali soupeřům před jejich vlastními fanoušky na jejich vlastních hřištích 
(občas plných děr od myší a hrabošů - ani to nás nezastavilo). Nejvíce se na kanonádě 
podíleli útočníci Honza Havránek s Michalem Vaculíkem, kteří také vedou tabulku střelců 
celé soutěže (kdybychom tušili, že to tam čerstvému ženáčovi Honzovi bude tak padat, už 
dávno jsme ho oženili...). Štěstí pro naše fanoušky, že tady není zaveden zvyk jako v kanad-
sko-americké NHL, kde se po vstřelení hattricku (tři góly jednoho hráče v jednom zápase) 
házejí na hřiště kšiltovky, neboť díky čtyřem „Havrošovým“ a pěti „Mišutovým“ by chodili 
Pavel Mikšík, Laďa Krajcar nebo Petr Šiců pořád bez pokrývek hlavy. Na zápasy se určitě 
vyplácelo jezdit včas, protože kdo nestíhal, pro toho to mohla být občas nuda, poněvadž 
bylo brzy o všem rozhodnuto - v Rajnochovicích po jedenácti minutách 4:0, v Roštění 
po půlhodině 6:2, v Hlinsku o poločase 7:0 (sice žádné velké vzrůšo, ale dobré...). Těžké 
zápasy jsme odehráli v Rymicích, Prusinovicích, Mrlínku a Zahnašovicích. Třikrát jsme si 
teda zahráli na charitu nebo  spíš na Jánošíky, když jsme překvapivě podělili chudobné 
(porážky v Martinicích a Míškovicích, remíza v Ludslavicích). Přesto zimu Rusava přečká 
jako PŮLMISTR!!! Na tomto úspěchu se kromě již zmíněných útočníků podílel výrazně 
i fotbalový „básník“ Mira Třasoň, stabilně vysokou výkonnost stejně jako další slávisté 
prokazoval na podzim Bílek, na postu stopera se výborně zabydlel Sedlář, comeback jako 
Dominátor prožívá Regentík, laciné góly přestal pouštět „Rambo Bedna“ Tom Bednář. 
Na Lipolda jsme neměli dres, ale když už se Tom do něčeho nasoukal (na medvídka Pú), 
dokázal dát dva fíky. Ale samozřejmě pochvala i pro všechny ostatní hráče a trenéra.

Na jaře nás nečeká nic lehkého, soupeři se na nás budou chtít vytáhnout (v těsném 
závěsu číhá hlavně trojlístek Rymice, Mrlínek a Roštění) a vrátit nám to. Hlavně v Roštění 
na nás mají asi pěknou pifku. Ve dvou loňských zápasech od nás inkasovali 25 (!!!!!) gólů 
a na domácím hřišti museli poslouchat uštěpačné připomínky našich fans, aby si pořídili 
pořádný ukazatel skóre (mají pouze jednociferný, ale náš válec se na devíti brankách 
nehodlal zastavit...).

Věříme ale, že domácí hřiště a fanoušci na nové tribuně nám pomohou dotáhnout 
sezonu do úspěšného konce, i když podzimní laťka je nastavena hodně vysoko.

Střelci: 24 - Havránek, 21 - Mich. Vaculík, 5 - Bílek a Regentík, 4 - Třasoň, 3 - Ryška, 
2 - Vávra, Lipold, Sedlář, Uruba, 1 - Pola, Zelený
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První mistrovský půlrok 
Nejmenší rusavští fotbalisté mají za sebou první kompletní mistrovský půlrok a krásný 
výsledek mnohé možná překvapí: 5. místo, 2 výhry, 7 porážek, 6 bodů, 50:87. I když je 
pravda, že trojlístek Tom Stýček, Honza Klement a Radim Janečka má zkušenost z loňské 
kategorie starší přípravky. Kromě druhého poločasu ve Slavkově a Ludslavicích mě kluci 
svými výkony potěšili, základní pětka (tři již zmínění plus Kuba Mozola a Eda Gregor  
v brance) držela krok se všemi týmy, dokonce jsme vyhráli první poločasy v Ludslavicích, 
na Chvalčově i v Holešově - á propos Holešov. Své domácí zápasy hraje ve Všetulích. 
Když jsme přijeli s brášky Gregorovými na místo, kluci mě zpovídali, byli z toho trochu 
zmatení, Honza říká: „Tady jsme minule hráli s Holešovem,“ a na to mu Eda říká: „Ale dnes 
tu hrajem se Všetulem.“ Bohužel výběr dětí nemáme tak široký jako ostatní mančafty, 
ale v závěru sezony bylo patrné zlepšení i na kloučcích z lavičky (Kubík Klement, Honzík 
Gregor). Hlavní je, že děti měly radost z fotbalu i z každého gólu. Tom Strýček skóroval  
v každém zápase, co hrál. Kuba Mozola ve všech třech posledních zápasech docílil bájného 
hattricku. Když se našemu úzkému kádru budou vyhýbat nemoci a děti nebudou zlobit 
(aby nedostaly „zaracha“), věřím, že na jaře při domácích zápasech ukážeme rusavským 
fanouškům, že jsme se už něco z fotbalového kumštu naučili.

Střelci: 15 - T. Strýček a Mozola, 9 - Jan Klement, 4 - Janečka a J. Gregor,1 - Jak. Klement, 
E. Gregor, Dresner

Daniel Krajcar

Rusavské naděje
Družstvo ml. žáků odehrálo na podzim 8 zápasů a umístilo se na 6. místě s bilancí 1 výhra, 
7 proher a se skóre 14 vstřelených branek a 44 inkasovaných. Nejlepší střelec ml. žáků 
rusavského týmu byl po podzimu Jakub Vinklarčík s 5 brankami. Dalšími střelci Machovský 
Lukáš (3), Třasoň Michal (3), Hudec David (2), Zachara Milan (1). Ke všem utkáním pod-
zimu nastoupili Vinklarčík J., Hudec D., Mikšánek J., Holšan J. K zápasům dále nastoupili: 
Uruba Jan, Klement Jan, Strýček Tomáš, Janečka Radim, Janečka Lukáš, Matela Jan. Mezi 
největší opory týmu patřili Hudec D., Holšan J. a Vinklarčík J.

Tým má potenciál na lepší umístění, než je jeho aktuální po podzimní části. Jediná 
výhra se podařila na hřišti v Kostelci u Holešova ve druhém kole (1:3). Dále jsme sehráli 
vyrovnaná utkání s týmy Rymic a Prusinovice, kde jsme sahali nejméně po bodu za 
remízu. Naopak se nám nevydařil výjezd k vedoucímu celku Holešova, kde jsme utrpěli 
vysokou prohru (12:0).

Chtěl bych pochválit všechny hráče za účast na každém tréninku během podzimní 
části, kde jsme se scházeli téměř v plném počtu.

trenér ml. žáků SK Rusava Lukáš Greinecker
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HISTORIE ...Na svatou Lucii
„Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá,“ říká 
velmi stará pranostika, která je rozšířená po 
celé Evropě.

Svatá Lucie se narodila v sicilských Syrakusách bohatým, vznešeným rodičům, kde 
také v roce 304 zemřela. Tato světice a mučednice se stala patronkou švadlen, krejčích, 
tkalců, přadlen, sklářů, kočích, písařů a příslušníků řemesel, která jsou závislá na dobrém 
zraku. Svatá Lucie je symbolem čistoty, pořádku a v lidové interpretaci byla také chápána 
jako ochránce před čarodějnicemi.

Stejně jako Barborky, Perchta či Mikuláš 
obcházela stavení Luca, Lucka, ke které se 
vázaly zvláštní obřady. Obchůzky se konaly 
v době adventu, resp. 13. prosince. Nejstarší 
tištěný doklad o těchto obchůzkách po-
chází z  roku 1804, kde jej popisuje Jakub 
Ryba v knize Radovánky nevinných dítek o 
vánocích, rozmlouvání dětí o chození s Lucií, o 
luciánství. Také Václav Krolmus zaznamenal 
zprávu o chození Lucky v Čechách. Popisuje, 
jak v podvečer svaté Lucie chodí veliká žena, 
celá zahalená v bílém, po domech, kde jsou děti, kterým chce rozpárat břicha velkým 
nožem, protože se o adventu nepostily a střídmě v adventním čase nežily. Někde však 
Luca přinášela dětem dárky stejně jako svatý Mikuláš, i když svým zjevem a tichou chůzí 
vzbuzovala jakousi posvátnou hrůzu.

Luca byla velmi čistotná a při svých obchůzkách přicházela prohlédnout příbytek. 
V ruce držela husí křídlo a oprašovala a „vymetala kúty izby“, čímž vyhnala z domova zlé 
duchy a z lidí zlé nemoci. Nenosila však jen husí peroutku, ale někde také velkou vařečku, 
metlu a štětku, srp, kosu či nůžky. Peroutkou ometala, štětkou líčila, metlou zametala, 
vařečkou klepala přes prsty špatné přadleny, brousila srp či kosu a jimi strašila děti,  
že jim rozpárá břicha. Luca nemluvila, jen se tiše ukláněla a mumlala, např. ve Valašských 
Kloboukách a Vlachovicích: „Ľu, ľu, ľu, ľu,“ v Horní Lidči: „Ťu, ťu, ťu,“ v Brumově a Nedašově 
táhle syčela“ „Ksss,“ někde: „Ti, ti, ti,“ nebo také napodobovala včely: „Hm, hm, hm.“

13. prosince se v českých zemích, ale i jinde v Evropě dodržoval úplný zákaz předení. 
Podle pověr zničila Luca svým velkým nožem přadlenino dílo a při draní peří všechno 
rozfoukala. V tento den býval také zahajován dvanáctidenní cyklus předpovědi počasí 
na příští rok.

Také na Rusavě se konaly obchůzky Lucek. Zůstaly však jen již kusé vzpomínky 
Rusavjanů na tyto obchůzky, které sahají jen do poloviny 20. století. Za Lucky se převlékali 
ženy i muži. Byli oděni do bílých plachet a šátků a tvář měli zamoučenou. V ruce drželi 
velkou vařechu, která měla na konci zapíchnutou gramofonovou jehlu. Muži tak chodili 
na děvčata, která drhla peří, a škodolibě je vařečkou píchali a peří rozfoukali. Děvčata si 
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to však nenechala líbit a tento počin mužům oplácela úplně stejně. Obchůzky se tak staly 
společenskou událostí a nabyly zábavného charakteru. „Viděla sem, že od Gajdošů ide Luca,“ 
vzpomínala Rusavjanka. Tato vzpomínka pochází ze 70. let 20. století. Také v 80. letech 
20. století chodila Luca. Muž, který byl oděn do bílé plachty a šátku, s tváří zamoučenou 
a velkou vařechou v ruce, chodil takto strašit děti. Avšak nejen děti, nýbrž i některé ma-
minky se této postavy lekly a hlasitě před Lucou zabouchly dveře. Obchůzka se konala 
na Hořansku a byla oživena na pouhý jeden rok. Do dnešních dnů se již nedochovala.

Jana Macková

Použité zdroje:
Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého
Bouček, S., Jeřábek, R. a kol.: Lidová kultura – národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska

Zase jsme hledali – tři brány do hostýnského hradiště
Taky vás to někdy zajímalo? Mě ano. A sice: povídání o branách – původních vstupech 
do hostýnského hradiště. Jako dítě jsem to poslouchala jako pohádku, jako dospělou mě 

zajímalo, kde se přesně nacházely. Tak jsme 
si vyšlápli jednoho dne je hledat.

Tyto brány byly tři: Rusavská, Slavkovská 
a Železná. Slavkovskou bránu většinou zná-
me, je to ten veliký průkop valem pod re-
staurací Ovčárna. Vedle této brány je malé, 
dnes pěkně upravené jezírko – původní 
cisterna na vodu.

Druhá brána je Rusavská. Název napo-
vídá, na kterou stranu je situovaná, i přesto 
se nám hledala obtížně. Vejdete do ní, když 
projdete mezi poutními domy úplně dozadu, Slavkovská brána

Rusavská brána Železná brána
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v létě tam směřoval od konce asfaltky vysečený chodník. Tím sejdete na samotný val  
a jste přímo před branou. Chodníčkem točícím se doprava sejdete pak na silnici kousek 
pod odbočkou na parkoviště. Dříve touto branou chodili snad věřící z Rusavy.

Železná brána byla prý kdysi dávno osazena železnými vraty a používali ji pro vstup 
lidé od Chvalčova. Její pozůstatky, připomínající větší erozní rýhu, jsme podle fotky 
pana Kolbingera našli mezi VI. a VII. zastavením Jurkovičovy křížové cesty. Nespleťte si ji 
se značeným chodníkem na Schwaigerovku, který začíná na druhé straně VII. zastavení. 

Budete-li někdy mít chuť tyto brány projít, je to nejlépe na jaře nebo na podzim, 
když není vysoká zeleň. Stejně by mě zajímalo, kde a jak obsáhle se o těchto branách 
píše, kdo je první popisuje? Zrovna tak mě zajímají ta železná vrata. Podle názvu bych 
tipovala na nějaký větší kovářský výrobek, no a ty další dvě brány – ty nebyly ničím 
chráněny? Nebo třeba jen branou dřevěnou? Moc bych to chtěla vědět, ale pochybuji, 
že by mi to někdo pověděl.

Velmi pěkně všechny průkopy hostýnskými valy i archeologické poznatky o Hostýně 
popisuje pan Dalibor Kolbinger ve své knížce „Hostýn v dávnověku“. Mám ji už dlouho 
doma a je v ní spousta zajímavostí, mohu jen doporučit.

Hezký výlet na Hostýn přeje všem objevitelům
Irena Hudcová

Vystoupili ze stínu – 2. díl/3
Toho dne obklíčil stíhací oddíl 11. roty SS policejního pluku 20 v průběhu protipartyzán-
ské operace pod názvem „Tesák“ samoty v Ráztoce, a to č. p. 83, 35, 79 a 30. V domě č. p. 
30 u Jana Pánka narazili na 4 partyzány, kteří zde přišli v ranních hodinách. Jednalo se 
o část partyzánské skupiny, která provedla předešlého dne odzbrojení četnické stanice 
ve Fryštáku. Po akci se její účastníci rozdělili. Část odešla do Hošťálkové a čtyři, Jaroslav 
Londa, Dmitrij Kornějev* a Oldřich Seige* pod velením Emila Muroně, odešli do Rusavy 
k pasekáři Pánkovi. 

* Seige Oldřich, nar. 19. 11. 1925, padl asi 12. 1944 v boji s nacisty v prostoru V. Karlovic
* Kornějev Dimitrij, od 11. 1. 1945 nezvěstný 
* Emil Muroň – zatčen 10. 1. 1945 v Dolních Domaslavicích, předán ZbV KDo 9  
SS-Untersturmführerovi H. Streinerovi ve Starých Hamrech, od 18. ledna 1945 aktivním 
konfidentem gestapa, 28. 5. 1945 odsouzen k trestu smrti

Tito byli upozorněni majiteli usedlosti, že jsou obklíčeni. Jeden z  nich, Jaroslav 
Londa, vyběhl z domu, aby odvrátil pozornost vojáků. Zasahující oddíl začal okamžitě 
po Jaroslavu Londovi střílet. Ten utíkal východním směrem do úžlabí potůčku, čímž se 
chtěl pravděpodobně zachránit před pronásledovateli, kteří měli k dispozici i několik 
pátracích psů. Během útěku byl zasažen do kotníku pravé nohy, a proto nemohl v útě-
ku pokračovat dál. Zastřelil se z pistole ranou pod bradu. Zbylým členům partyzánské 
skupiny se podařilo utéci. V úředním hlášení je uvedeno:
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 „Einsatzkommando mjr. Rusham hlásí: 1. dne 17. 12. 1944 v 8.45 hodin u Rusavy, 8 km 
východně od Holešova, okr. Kroměříž, byli 11. rotou obklíčeni čtyři „bandité“. Jeden „bandita“ 
byl za přestřelky zastřelen. Ostatní tři jsou ještě na útěku a jsou 11. rotou sledováni. 2. prostor 
východně od Rusavy až po hájenku Nová cesta a Holý vrch prohledáván. Sedlák Pánek, který 
„banditu“ přechovával, zatčen a předán SD.“

Jaroslav Londa byl po několika dnech pohřben na místě svého skonu, kde odpočívá 
dodnes. Pietu tohoto místa připomíná socha znázorňující Jaroslava Londu v okamžiku, 
kdy byl zasažen do kotníku pravé nohy. V  roce 2006 zde došlo k sesuvu půdy, proto 
byla socha přemístěna a 
při této příležitosti zre-
konstruována. Původní 
místo, kde je Jaroslav 
Londa pohřben, zůstalo 
zachováno a připomíná 
jej původní podstavec 
s pamětní deskou. 

Nešťastnou shodou 
okolností se v  inkrimi-
novanou dobu asi 600 
m nad stavením Jana 
Pánka objevili tři školáci. 
Bratři Hradilovi a Jaroslav 
Grosman.* Na okraji lesa 
narazili na již prchající 
partyzány, kterým uvol-
nil cestu Jaroslav Londa. 
Starší z Hradilů zůstal již 
s nimi. Jaroslav Grosman 

Jaroslav Londa
Pohled na Pánkovu usedlost č. p. 30 z míst, kam doběhl 
Jaroslav Londa. Ostatní utíkali směrem nahoru k lesu…

Relokovaný pomník 
v blízkosti 

hlavní komunikace.

Původní místo pomníku, 
kde došlo k sesuvu půdy 

a kde je J. Londa pohřben.



30 Zpravodaj obce Rusava

společně s Josefem Hradilem pokračoval v cestě, jejímž cílem bylo varovat bratra Josefa 
Grosmana, který se nacházel v nedalekém bunkru. Na otevřené mýtině na ně pátrací 
oddíl okamžitě spustil střelbu, aniž by se přesvědčil, zda jde o partyzány. Desetiletý Josef 
Hradil byl smrtelně několikrát zasažen, desetiletý Jaroslav Grosman byl těžce raněn. 
Výčet zranění u tak mladého chlapce byl velkého rozsahu. Bylo mu vystřeleno levé oko, 
prostřelen a deformován celý chrup, prostřelena lícní kost, zápěstí pravé ruky a levý loket. 

Jaroslav Grosman, který 
běžel varovat svého bratra 
Josefa, utrpěl četná zraně-

ní. Josef Hradil takové štěstí 
neměl.

Josef Grosman 
– člen partyzánské

skupiny 
Karla Bubeníčka.

* Grosman Jaroslav, narozen 15. 5. 1934 v Rusavě, zemřel 20. 10. 2006, čls. válečný 
kříž 1939-45, zaměstnanec ČSAO. Jeho bratr Josef vstoupil 1. 5. 1942 do partyzánského 
oddílu „Míša“ velitele Karla Bubeníčka, později pod velením 1. čsl. partyzánské brigády 
Jana Žižky. Chtěl se tak vyhnout zatčení gestapem. Pár měsíců poté 18. 9. 1942 gesta-
po pozatýkalo jeho otce Josefa, matku Věru a sestru Janu. Otec Josef Grosman, dělník 
z Rusavy č. p. 133, byl vězněn v Kounicových kolejích, poté 29. 1. 1943 převezen do 
Osvětimi, kde byl 6. 4. 1943 umučen. Manželka Věra s dcerou Janou zatčeny ve stejný 
den, vězněny ve Svatobořicích a dne 13. dubna 1943 propuštěny. Devítiletý Jaroslav tak 
zůstal v opatrovnictví babičky z matčiny strany Františky Bílkové, opatrovnice Sachovy 
vilky č. p. 117, zemřela 10. 3. 1946. 

* Hradil Josef, narozen 1. 3. 1934 v Rusavě, padl 17. 12. 1944 tamtéž.
Jaroslav Londa svůj život obětoval zejména pro záchranu velitele skupiny Emila 

Muroně, který se stal poté iniciativním konfidentem gestapa. Tragicky se dotknul osudu 
také dvou desetiletých školáků a několika zatčených pomocníků. Není zcela zřejmé, 
zda smrt Jaroslava Londy nějak ovlivnila další průběh událostí, tedy postup vyšetřování 
německých bezpečnostních složek vůči rodině Jaroslava Londy pocházejícího z oblasti 
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Končin u Hošťálkové č. p. 275. Tato pasekářská usedlost se nacházela na velmi příhod-
ném místě, jejíž majitelé – Tomáš a Emílie Londovi – poskytovali partyzánům přístřeší 
a jídlo. Měli 6 dětí (Antonína, Tomáše, Annu, Jaroslava, Vlastu a Josefa). Tato skutečnost 
neušla pozornosti německých bezpečnostních složek, které se zaměřovaly právě na tyto 
odlehlé usedlosti. 

Ale abychom lépe pochopili vývoj událostí, uveďme, co tomu předcházelo a mělo 
zásadní vliv na následující tragédii. 

V prosinci 1944 byl v Hošťálkové zřízen další opěrný bod oddílu zvláštního použití 
ZbV Kommando 31 SS-Hauptsturmführera Hanse Schradera, který tam vyslal vrchní-
ho kriminálního asistenta SS-Untersturmführera Hanse Grusse s 8 až 12 muži. Usadili  
se v četnické stanici. 

Jako posilová a asistenční jednotka přišla 9. 12. 1944 do školy a zámku v Hošťálkové 
rota Waffen SS, které velel SS-Untersturmführer Niemann. Jedna z jeho čet působila 
mimo jiné i v Rusavě. 

Fotografie vypáleného stavení Anny Staňkové č. p. 358. Vasilij Nastěnko.

 Den poté 18. 12. 1944 byl do Hošťálkové dosazen Hauptwachtmeister SCHUPO 
Herden* z Grussova opěrného bodu ZbV 31 a za podpory Niemannovy asistenční jed-
notky Waffen SS obklíčili paseky Poborov v katastru Hošťálkové a prováděli prohlídky 
domů a prověřování osob. Nešťastnou shodou okolností se v usedlosti Anny Staňkové 
č. p. 358 (uváděno jako Holáňova usedlost) nacházel nevlastní syn Staňkové Jaroslav, 
který již dříve odešel k partyzánům, ale vrátil se zde z důvodu odpočinku v přítomnosti 
partyzána Vasilije Nastěnka. Nic netušící Herden šel s esesmanem Jurankou do domku, 
aby se zeptal na cestu ke Kamasům, 4 další esesmani zůstali před vchodem. V chodbě 
byl Herden usmrcen sovětským poručíkem střelou do hlavy a Juranka zasažen do prsou. 
Jaroslav Holáň a Anna Staňková byli zatčeni a dům byl o několik dní později vypálen.  
J. Holáň byl 18. 12. 1944 v Brně popraven. 

* Herden Bruno, nar. 6. 6. 1912 v Braunau (Broumov), Hauptwachtmeister, zastřelen 
V. Nastěnkem 18. 12. 1944 v Hošťálkové ve stavení A. Staňkové, pohřben na vojenském 
hřbitově ve Valašském Meziříčí.                                                             Ondřej Haša, Ratiboř



32 Zpravodaj obce Rusava

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

ZAJÍMAVOSTI ...Patagonie (4. část)
Patagonské příležitosti

Odlehlost a relativní nedotčenost 
Patagonie z  ní činí zajímavou z  hlediska vědy i komerčních aktivit. V  této oblasti se 
v  průběhu devatenáctého a dvacátého století usadilo značné množství evropského 
obyvatelstva hledajícího z  různých důvodů bezpečné útočiště. Nalezneme zde stopy 
působení velkých menšin Němců, Chorvatů a dalších evropských národů. S působením 
německy mluvícího obyvatelstva je spojen mimo jiné chod a rozvoj místního pivovarnic-
kého průmyslu. V chilském Punta Arenas dodnes působí několik pivovarů, které jsou po-
važovány za nejjižnější na světě. Například pivovar Austral (obr. 1), což by se dalo přeložit 
jako Jižní, produkuje celkem chutné pivo plzeňského typu. K pivu nepochybně patří také 
dobré jídlo a Argentina i Chile jsou známé produkcí kvalitního hovězího servírovaného 
v podobě steaků na tisíc způsobů, které by si neměl nechat ujít žádný návštěvník (obr. 2).



32 Zpravodaj obce Rusava

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. 
[4] NEUMANN, Miroslav, periodikum Holešovsko, 1/2005, Tragické Vánoce r. 1944 na Rusavě 

– Ráztoce, Městská knihovna Holešov,
[5]  NEUMANN, Miroslav, periodikum Holešovsko, 20/2006, Za Jaroslavem Grosmanem, 

Městská knihovna Holešov, - 20/2006, Za Jaroslavem Grosmanem, 
[6] Oddíl „Hošťálková – Žůrek“, prověření činnosti oddílu pro MNO, 1947
[7]  Oddíl „Míša“ – prověření činnosti oddílu pro MNO, 1947
[8]  Výpisy z matrik zemřelých
[9]  Výpisy z obecních kronik Rusava (1924–1979) a Hošťálková
[10]  Výpisy z památníku četnické stanice Rusava (A-95, ič. 15)
[11]  Osobní archiv syna Jaroslava Grosmana
[12]  Osobní archiv Ondřeje Haši a Romana Babici
[13]  Osobní archiv Julie Londové
[14]  JELÍNEK, Zdeněk: Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo
[15]  KUNC, Radomír: Clay–Eva volá Londýn. Brno 194
 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 (4. část)
Patagonské příležitosti

Odlehlost a relativní nedotčenost 
Patagonie z  ní činí zajímavou z  hlediska vědy i komerčních aktivit. V  této oblasti se 
v  průběhu devatenáctého a dvacátého století usadilo značné množství evropského 
obyvatelstva hledajícího z  různých důvodů bezpečné útočiště. Nalezneme zde stopy 
působení velkých menšin Němců, Chorvatů a dalších evropských národů. S působením 
německy mluvícího obyvatelstva je spojen mimo jiné chod a rozvoj místního pivovarnic-
kého průmyslu. V chilském Punta Arenas dodnes působí několik pivovarů, které jsou po-
važovány za nejjižnější na světě. Například pivovar Austral (obr. 1), což by se dalo přeložit 
jako Jižní, produkuje celkem chutné pivo plzeňského typu. K pivu nepochybně patří také 
dobré jídlo a Argentina i Chile jsou známé produkcí kvalitního hovězího servírovaného 
v podobě steaků na tisíc způsobů, které by si neměl nechat ujít žádný návštěvník (obr. 2).
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Unikátnost přírodního prostředí a minimum lidských aktivit v oblasti vedly k vyhlá-
šení rozsáhlých chráněných území. Nejrozlehlejší pobřežní chráněnou oblastí je národní 
park Bernardo O´Higgins (pojmenovaný po jednom z osvoboditelů Chile od španělské 
nadvlády v 19. století), v horském prostředí And jsou potom nejznámější národní parky 
Torres del Paine (Chile) a Los Glaciares (Argentina). Chráněná území podporují turistický 
ruch, který tvoří podstatnou část příjmů v oblasti. V národním parku Torres del Paine 
zanechal nesmazatelnou stopu český turista, kterému se při přípravě pokrmu podařilo 
zapálit okolní vysušenou vegetaci a následně, i kvůli laxnosti místních orgánů, nakonec 
shořela značná plocha národního parku.

Další podstatnou komerční aktivitou je těžba nerostných surovin. V oblasti Patagonie 
se jedná o zdroje ropy a zemního plynu na území Chile a Argentiny. I když většina ložisek 
se považuje již za spíše vyčerpaná, stále dokážou pokrýt většinu spotřeby těchto států. 
Bývalou slávu těžebních měst lze najít například v městečku Cerro Sombrero (v překladu 
Kopec Klobouků) v Ohňové zemi, které disponovalo dnes již nefunkčním krytým bazé-
nem (obr. 3), obchodním domem, botanickou zahradou nebo kinem, které promítalo  

Obr. 1 – Pivovar Austral v Punta Arenas.

Obr. 3 – Dnes již nepoužívaný krytý bazén 
v Cerro Sombrero.

Obr. 2 – Chutný argentinský hovězí steak.

Obr. 4 – Pomník připomínající těžařskou 
minulost města.
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premiéry hollywoodských trháků. Na místním náměstíčku lze stále nalézt sochu připomí-
nající těžařskou minulost města (obr. 4). Díky těžbě je cena pohonných hmot v oblasti stále 
poměrně nízká. Do budoucna hledá Argentina nová ložiska v kontinentálním šelfovém 
moři, což vytváří konflikty s Velkou Británií, která ovládá oblast Falklandského souostroví. 

Z vědeckého hlediska je zdejší oblast zajímavá zejména díky dynamickým geologic-
kým procesům. Dochází zde k podsouvání oceánské desky pod kontinent a tím pádem 
k neustálému růstu And. Tento jev s sebou přináší občasná zemětřesení, ale také projevy 
sopečné činnosti. V roce 1960 proběhlo v oblasti chilského města Valvidia zemětřesení, 
které je považováno za nejsilnější doposud zaznamenané. Následná vlna tsunami poško-
dila pobřeží i na druhé straně Tichého oceánu. Dalším významným studijním materiálem 
jsou nepochybně místní ledovce, které mají značnou dynamiku a rychlost odezvy na 
klimatické změny. V usazeninách zde potom lze nalézt bohaté depozity fosilií mořských 
i suchozemských prehistorických organismů. Argentina je aktuálně po Číně a USA třetí 
nejvýznamnější stát z hlediska počtu objevených druhů dinosaurů (144). 

Takže pokud nejste příznivci přeplněných měst, nákupních středisek a konzumního 
způsobu života, lze návštěvu Patagonie vřele doporučit.

Bára a Zdeněk Stachoňovi

Aktivity
Dobrý den, chtěla bych vás informovat o říjnovém programu klubu Aktivity ve stacionáři. 
Letos jsme zahájili už 6. rok činnosti a mnozí návštěvníci přicházejí pravidelně. Pro vás, 
kteří jste o nás ještě neslyšeli, několik informací: „AKTIVITY“ vznikly při Denním stacionáři 
pro seniory Chvalčov nejdříve pro zpestření programu našich klientů. Dařilo se nám 
organizovat zajímavé akce, a tak jsme vyzkoušeli pozvat i veřejnost z řad aktivních seniorů. 
V současné době se u nás pravidelně setkávají klienti i návštěvníci a společně tráví 
dopoledne při zajímavých rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, cvičení 
nebo jezdíme na výlety. Program je každé úterý v 9:00 hodin v Denním stacionáři 
ve Chvalčově. 

Měsíc říjen měl hodně pracovních dnů. Díky tomu jsme stihli pět setkání plných 
informací, zpívání i dobré nálady. Začali jsme osvědčeným cestováním, ve kterém 
se můžeme přenést do míst známých a připomenout si naše zážitky nebo do míst 
vzdálených a zasnít se při fotografiích přednášejícího cestovatele. Tentokrát jsme to-
muto tématu věnovali dvě dopoledne. V prvním jsme si za pomoci mapy našeho státu  
i celého světa připomenuli již navštívená místa a navrhli další cíl cest, prstem po mapě 
i na skutečný výlet. 

Ve druhém nám přiblížila svoji prázdninovou pouť k  Matce Boží Čenstochovské 
naše kolegyně Helena Seifertová: „Naše cesta začala v Přerově v první polovině srpna 
…“ Poutavé vyprávění bylo plné zážitků, protože se naše poutnice účastnila poutě již 
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po desáté. S celou trasou poutě jsme se seznámili i prostřednictvím fotografií a videa. 
Pozornost jsme věnovali také městu Krakov, městu pro mnohé z posluchačů známému. 
Na závěr jsme při fotografii Panny Marie Čenstochovské využili možnost na zklidnění  
a každý za sebe v duchu mohl poděkovat a ukončit tak naši virtuální pouť. 

Další úterý jsme se sešli u stolu plného sklenic, ovoce a zeleniny. Zaměstnanci si 
připravili v programu „Marmelády a džemy“ nejenom čtení zajímavostí z historie na toto 
téma, ale hlavně ochutnávku spojenou s tipováním správných ingrediencí. Během dopo-
ledne jsme také stihli připravit dva netradiční recepty - marmeládu z cibule a mrkvovou. 
Obě byly výborné a hodily se k malému pohoštění.

Inspirujte se podzimem. Recept na mrkvovo-pomerančovou marmeládu:
500 g pomerančů
500 g  mrkve
500 g  cukru
1  citron
200 ml  vody
2 celé  badyány
1 celá  skořice
2  vanilkové lusky

Díky vzpomínkám našich klientů a návštěvníků se často poučíme a z jejich životních 
zkušeností získáme spoustu zajímavých rad, kterým se nebráníme. Tomuto nápadu jsme 
se rozhodli věnovat, inspirovali se na sociálních sítích a rozvinuli ho. „Jak to bylo“ - začali 
jsme oblékáním… Z diskuze a následné přehlídky s podrobným popisem jednotlivých 
kusů oděvů i jejich uplatnění vznikla nástěnka plná informací a návrhů šatů. 

29. 10. jsme ve spolupráci s  Městskou policií Bystřice p/H uspořádali přednášku 
zaměřenou na bezpečnost seniorů. O prevenci, nebezpečí i formách ochrany povídala 
a na otázky odpovídala str. Barbora Kociánová. Protože senioři patří k nejohroženější 
a současně k velmi bezbranné skupině, která je cílem různých podvodníků či zlodějů, 
je třeba opakovaně připomínat zásady a diskutovat o správné prevenci. I touto cestou 
znovu děkuji p. Barboře Kociánové za čas strávený u nás.

Vladimíra Procházková

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školy
Verunka běží s vybitou hračkou na baterky a křičí: „Paní učitelko, to zabilo baterky.“

Jareček si prohlíží leták s hračkami a říká: „Paní učitelko, já bych chtěl tohle, tohle a tohle.“
P. uč.: „A Jarečku, myslíš si, že si to zasloužíš?“
Jareček: „Ne.“
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Rozpis termínů výkupu kůží
v roce 2020 v obci Rusava

Vždy v době
od 16:05 do 16:15 hod.
na parkovišti u OÚ

14. 1.
18. 2.
24. 3.
28. 4.
2. 6.

7. 7.
11. 8.
15. 9.
20. 10.
24. 11.

Kontaktní tel.: 776 152 052 Novosad Karel

Veďme děti k pohybu
Celkové náklady 56.000 Kč
Dotace ZK 36.000 Kč
Vlastní zdroje 20.000 Kč

Sportovní klub Rusava obdržel
neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského
kraje na realizaci projektu „Veďme
děti k pohybu“. Z uvedené dotace
bylo zakoupeno sportovního vybavení
pro mládež.

Duha je optický úkaz projevující se jako skupina  soustředných  barevných  oblouků, které  vznikají lomem     
a vnitřním odrazem slunečního nebo měsíčního světla na vodních kapkách v atmosféře. Stala se součástí 
mytologie a různé  kultury  a  kontinenty  vnímají duhu jako zdroj představivosti. Symbolizuje most, 
posla, luk nebo hada. Fotografie duhy, která se klenula nad místní školou, nebyla pořízena v letních 
měsících, kdy jsme na tento jev běžně zvyklí, ale (viz tajenku) 2019. Vyluštíte-li křížovku, vystřihněte a vyplňte 
kupon na zadní straně a odevzdejte jej v kanceláři nebo do schránky na mřížích ve vestibulu obecního úřadu 
na Rusavě do 10. 2. 2020. Ze správných odpovědí vylosujeme na nejbližším zasedání obecní rady tři 
výherce, kteří získají jednodenní vstupenku na koupaliště Rusava pro sezónu 2020. 
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