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RESTAURACE A PENZION BRUSENKA 
BRUSNÉ Č.P.3., 768 61 BYSTŘICE P/H.

STÁLÉ A DENNÍ 
MENU

DOMÁCÍ KOLÁČKY SLADKÉ SMAŽENKY

DOMÁCÍ 
CHLEBÍČKY

PIZZA A TORTILLY
⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ NOVĚ ⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ 

ROZVOZ ZDARMA do okolních obcí a Bystřice p.H

Objednávky na tel. 730 150 366 
mail: info@brusenka.cz

Brusné č.p.3, 768 61 Bystřice p/H.

Restaurace a penzion Brusenka
stálé a dennímenu

domácí koláčky

smaženky
chlebíčky

NOVĚ pizza a tortilly

ROZVOZ ZDARMA do okolních obcí a Bystřice p.H

Objednávky na tel. 730 150 366 
mail: info@brusenka.cz

Brusné č.p.3, 768 61 Bystřice p/H.

Restaurace a penzion Brusenka
stálé a denní menu

domácí koláčky

smaženky
chlebíčky

NOVĚ pizza a tortilly

ROZVOZ JÍDEL DENNĚ 
OD 10:00 DO 19:00

ROZVOZ JÍDEL ZDARMA 
do okolních obcí 

a Bystřice pod Hostýnem

OBJEDNÁVKY 
na tel. 730 150 366

e-mail: info@brusenka.cz 

panský mlýn

STARÁ RUSAVA (u  Košárků)

NOVÁ RUSAVA
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Vážení a milí, 
po dlouhé mrazivé zimě tu máme 

opět první jarní dny. Pustili jsme se 
do úklidu a zvelebování našeho okolí  
i domů, začíná jarní úklid obce a údržba 
zeleně. Neodmyslitelně sem patřila také 
příprava na jarní svátky. Letos byly po-
znamenány nelehkou dobou, ve které 
nyní všichni žijeme. Pandemie zastavi-
la nejen všechny plesy, kulturní akce,  
ale i masopustní průvody. Dnes vás tedy 
nemohu pozvat na spoustu akcí, které 
se jinak v naší obci konají, ale i tak jsem 
vám připravila spoustu zajímavého 
čtení, které vás doufám potěší.

Hned v  úvodu nám pan starosta 
připomene, jak důležité jsou pro nás 
obecní cesty a jak pokračuje rekon-
strukce požární zbrojnice. Dozvíte se, 
co je potřeba pro změnu trvalého by-
dliště, jak dopadla Tříkrálová sbírka 
či dotazníkový průzkum k  rusavské-
mu zpravodaji. V  pravidelné rubrice 
dění v  obci se dočtete o provozu naší 
knihovny v  roce 2020 a o nové posile 
rusavských hasičů. Několika příspěvky 
probarvily naše stránky i paní učitelky 
ze základní a mateřské školy. Danek 
Krajcar tentokrát zabrousil do historie 
fotbalu a připomenul nám zajímavé 
okamžiky z minulosti. V závěru tohoto 
čísla najdete první díl cestovatelského 
zastavení v  Japonsku, novou rubriku 
literárního opáčka pro děti a v nepo-
slední řadě velikonoční povzbuzení od 
našeho kaplana. 

Přeji vám všem spoustu krásných 
jarních dnů prozářených sluníčkem  
i dobrou náladou.

-TT-

PRÁCE DĚTÍ

Obr. 1 Vaculík A.

Obr. 2 Klementová E.

Obr. 3 Dudláková B.

Obr. 4 Janečková K.
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Slovo má 
starosta ...

Obecní cesty

Mezi základní majetkové pilíře samosprávy musíme zařadit komunikace, které pro-
pojují nemovitosti i lidské osudy. V dnešní době se obzvlášť posuzuje a hodnotí 

kvalita zejména obecních cest. Od roku 1990 se podle vypracovaného pasportu místních 
komunikací opravilo a opatřilo živicí skoro 7 km. Pamětníci jistě vzpomínají jen na kvalitní 
cesty na hřbitov a k hotelu. Jsme docela vděční za každý opravený kousek obecní cesty 
s dotační podporou, některé trasy se musely řešit jen z vlastních obecních zdrojů. Žádost 
o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj je pro letošní rok nasměrována na opravu cesty 
k vodojemu Mléčná. Délka trasy je jen cca 80 bm, ale celkové finanční náklady přesahují 
částku 2 mil. Kč. Pokud bude žádost kladně posouzena, mohli bychom obdržet 50 % dotací. 
Do pasportizace jsou zařazeny i účelové komunikace, které evidujeme v rozsahu cca 30 
km, ale nejsou tam zahrnuty všechny pozemkově evidované trasy. Do celkového přehledu 
musíme zakomponovat i chodníky v délce cca 2,1 km a samozřejmostí jsou i mosty a lávky. 
K celkovým údajům a porovnání přiřadíme 316 nemovitostí s číslem popisným a 425 čísel 
s evidenčním u rekreačních objektů a to vše na katastrálním území o rozloze 1 204 ha.

Do evidence komunikací samozřejmě zahrnujeme i krajské silnice, které jsou mapová-
ny v zastavěné části obce v délce cca 4,6 km. Opravy a údržbu organizačně zajišťuje krajský 
úřad přes organizační složky. Obec se rovněž snaží napomáhat se správou v zimních 
měsících odhrnováním sněhu traktorem s radlicí nebo v jarním období úklidem posy-
pového materiálu. V létě dle potřeb se zajišťuje vyžínání příkopů nebo přilehlých úseků.

Bez dopravního značení by nebylo možné koordinovaně řídit dopravu a usměr-
ňovat řidiče k dodržování předpisů. Dopravní značky byly po kompletaci s dopravním 
inspektorátem doplněny, částečně se prováděla i výměna nekvalitní, poškozené značky.

Bohumil Škarpich

Oprava cesty k Urubům, r. 2017 Nová cesta na hřbitov, r. 2018
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Prvotní návrhy výstavby požární zbrojnice

Rekonstrukce požární zbrojnice
V letošním roce se dokončí stavební úpravy objektu č. p. 166 – hasičské zbrojnice. 

Z historicky dostupných dokumentů je k dispozici stavební povolení z r. 1957 včetně 
stanovených podmínek. Zajímavé byly i návrhy stavby od arch. K. Gájovského, které 
byly limitovány počtem obyvatel. Stavba byla ve velmi krátké době dokončena brigádně 
v akci „Z“, aby sloužila sboru dobrovolných hasičů. Přechodnou dobu nemovitost sloužila 
i jako kanceláře místního národního výboru, než se vystavěl a otevřel současný obecní 
úřad. K dalším úpravám „hasičárny“ se přistoupilo v roce 1990 podle projekčních návrhů 
místního rodáka Jana Hejátka z č. p. 6.

Stavební úpravy započaly v daném roce a průběžně byly dokončeny pracovníky 
obecního úřadu v  následujících letech. Nový architektonický návrh rekonstrukce se 
rodil už v roce 2010 v dílně Ing. arch. Ladislava Pastrnka z Bystřice pod Hostýnem, ale 
realizační projekt se začal řešit až v roce 2013 projekční kanceláří „StaniOn“ z Bystřice 
pod Hostýnem. Stavební povolení vydané v roce 2014 se několikrát prodlužovalo, aby 
mělo platné oprávnění k podání žádosti o dotační podporu. Čtvrtá žádost o grant byla 
úspěšná a v loňském roce byla zahájena samotná stavba.

Bohumil Škarpich
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Úřad není labyrint aneb co dělat když...
Potřebuji změnit adresu trvalého bydliště
Nejprve citace ze zákona o evidenci obyvatel (133/2000 Sb.) § 10

(1) Místem trvalého pobytu (dále jen TP) se rozumí adresa pobytu občana v České 
republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu 
adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, ad-
res a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo 
zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo TP, a to v objektu, který je podle zvláštního 
právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním 
číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). 
V případech stanovených tímto zákonem může být místem TP sídlo ohlašovny nebo sídlo 
zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.

(2) Z přihlášení občana k TP nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 
1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem TP občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o osvojení nezletilého je místo TP jeho matky nebo osvojitelky…

(4) V případě, že nelze zjistit místo TP občana podle odstavce 3, rozumí se místem TP 
tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo 
zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině; …

(5) Změnu místa TP občan ohlásí ohlašovně v místě nového TP. Je-li údaj o místě TP 
úředně zrušen (§ 12), je místem TP sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi 
TP úředně zrušen…

(6) Při ohlášení změny místa TP podle odstavce 5 je občan povinen
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k TP (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který 

obsahuje údaje o
 1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese    

místa TP občana,
 2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa TP u fyzické 

osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, 

jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo 

předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změ-
ny místa TP. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas 
na přihlašovacím tiskopisu k TP před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se 
považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 
1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem 
ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k TP.

Za přihlášení změny místa TP zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona. Platby 
poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.
Konec citace ze zákona a teď prakticky:
Občan České republiky může mít pouze jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to  
v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem 
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. 
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Kdo ohlašuje místo pobytu:
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní 

plné moci s úředně ověřenými podpisy,
•  zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno 

do péče rozhodnutím soudu,
•  zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý 

ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
•  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo 

jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 
Kam se obrátit
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
•  na obecním úřadu,
•  v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských 

částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst. 

Co musíte předložit
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
•  vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé 

ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
•  prokázat totožnost občanským průkazem nebo za občana do 15 let, nemá-li platný ob-

čanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, 
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OBEC RUSAVA  - odpadové hospodářství za rok 2020
PŘÍJMY
Poplatky za odpad OBČANÉ 384 906,00 Kč

CHATAŘI/REKREAČNÍ DOMY 166 950,00 Kč

OSTATNÍ (smlouvy) 18 790,00 Kč

570 646,00 Kč
Odměny za třídění odpadu EKO-KOM 90 461,50 Kč

ASEKOL 1 626,00 Kč

ELEKTROWIN 34 612,86 Kč

TROJEK železo 19 994,00 Kč

146 694,36 Kč                           
CELKEM PŘÍJMY              717 340,36 Kč 

VÝDAJE
Provoz sběrného dvora   347 290,00 Kč

Likvidace nebezpečného odpadu 16 405,00 Kč

Likvidace biol. rozložitelného odpadu      6 676,00 Kč

Likvidace plastu 95 083,00 Kč

Objemný odpad – svoz TS   60 824,00 Kč

Komunální odpad – KUKA 407 403,00 Kč

RUSAVAK – svoz popelnic                                                                                    15 934,00 Kč 

CELKEM VÝDAJE               949 615,00 Kč 
ROZDÍL - DOPLATEK OBCE    232 274,64 Kč

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD
Papír   4,840 t

Plast 11,761 t

Sklo bílé    12,740 t 

Sklo barevné           8,580 t

Železo     11,720 t

Nebezpečné odpady        1,043 t

Elektro odpad – ELEKTROWIN  5,784 t

ASEKOL 2,313 t

CELKEM                                                                                                                                                                                           58,781 t
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ODPAD ULOŽENÝ NA SKLÁDCE
Směsný odpad      182,820  t

Objemný odpad 57,480  t

BRKO (biologicky rozložitelný kom. odpad) 16,920  t 

CELKEM                                                                                                                                                           257,220 t                                                                                                       
CELKEM odpad                            316,001 t          

     
Eva Kerčáková, hospodářka obce

Díky svým obyvatelům se 
obec Rusava může v roce 
2020 pochlubit sběrem sta-
rého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci  
o hmotnosti 5,78 t. Na kaž-
dého obyvatele tak připadá 
10,48 kg vysloužilých spo-
třebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produk-
ce skleníkových plynů, celo-
světově omezena těžba ropy 
a železné rudy a recyklací se 
pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslo-
vou výrobu.

Konkrétní přínos oby-
vatel vyčísluje Osvědčení  
o podílu na zlepšení životní-
ho prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil 
kolektivní systém pro sběr  
a recyklaci vysloužilých spo-
třebičů Elektrowin.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního 
prostředí?
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Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 69,03 
tuny. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 27 ks. Nebylo nutné vytěžit 3 390,96 litru 
ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. 
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 127krát. Došlo také k úspoře 34 907,23 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 34 908krát. 
Podařilo se recyklovat 3 327,03 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 137 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací 
vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 117,43 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 20 877 
1€ mincí, nebo 145,07 kg hliníku, který by stačil na výrobu 9 672 plechovek o objemu 0,33 l.

Roman Tvrzník, ELEKTROWIN a. s.

Tříkrálová sbírka 2021
Celkem 199 600 Kč je výnos ze zapečetěných kasiček na veřejných místech v Bystřici pod 
Hostýnem a okolních obcích. Koledníci za Vámi letos nemohli, proto si velmi vážíme této 
podpory a děkujeme Vám všem, kteří jste pokladničky vyhledali a přispěli.

Jaké máme záměry využití Vašich darů v letošním roce? Zakoupení 2 ks odvlhčova-
čů vzduchu k okamžité pomoci osobám v nepříznivé životní situaci. Zakoupení vozidla 
pro charitní pečovatelskou službu, které bude využíváno na péči v průběhu dne i na 
víkendové služby. Menší výtěžek než v minulých letech nás může nepříznivě limitovat při 
nákupu výše uvedených prostředků, ale poskytování našich stávajících služeb v žádném 
případě neomezíme. 

Výsledek sbírky ještě stále není úplný. Pokud ještě chcete podpořit naše záměry, tak 
stále můžete až do 30. 4. 2021 - platbou převodem na účet 66008822/0800, variabilní sym-
bol 77707003 QR kódem do online kasičky https://www.trikralovasbirka.cz/ nebo DMS.

Moc děkuji za spolupráci a vstřícnost zaměstnancům MěÚ Bystřice p/H a obcí 
regionu i jednotlivcům, kteří se ujali zodpovědnosti a umístili na dobu sbírky na úřady,  
do kostelů, obchodů, trafik a lékáren pokladničky nebo se podíleli na propagaci. Letos 
to byla výzva a my jsme to společně zvládli. Děkuji.

Vladimíra Procházková, koordinátorka sbírky
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Vyprávěj, vzpomínej, dokud je čas
Poslední dobou se často můžete setkat 
s  tématy Paměti národa nebo různými 
akcemi na téma babičko, dědečku, vypra-
vuj. Naši pamětníci se postupně ztrácejí  
a s nimi i jejich vzpomínky na doby minulé. 
To co byl pro někoho běžný život třeba  
v různých dekádách 20. století, je pro ny-
nější děti a dospívající něco jako sci-fi.

Proto se obracíme s  tímto tématem 
na Vás – čtenáře našeho rusavského zpra-
vodaje. Zkuste prosím zapátrat ve Vašich 
vzpomínkách, co si pamatujete Vy nebo 
z  vyprávění Vašich předků. Oslovte své 
rodiče, prarodiče nebo třeba i prapra... nej-
lépe ty, kdo mají nebo měli vztah k Rusavě, 
aby se rozvzpomenuli na dobu svého dět-
ství, mládí, na „staré Rusavjany“, prostě 
na život na Rusavě. Nejedná se o soutěž, 
spíš o připomenutí některých zapomenu-
tých a pro mladší generace neznámých 
skutečností, aby s odchodem pamětníků 
neupadly v zapomnění.

Inspirací pro mě byl i můj zesnulý tatínek, který byl často jak otevřená kniha, když 
vzpomínal na svůj život, na dětství v poválečné době, těžkou práci i jiné strasti, které 
život na Rusavě obnášel, nebo na tetičky a strýčky, kteří tehdy na Rusavě žili. Ale nebyly 
to jen vážné vzpomínky. Často jsme se také pousmáli. Třeba když nám vyprávěl, jak 
tetička Urubová přišla za naší stařenkou Pavelcovou, aby Ladik (tedy můj otec) vždycky 
počkal na jejich Martičku (později Bílkovou) a doprovodil ji do školy a zpět. Důvod byl 
prostý – Martička byla drobounká holčička a cestu do školy jí lemovala hejna hus, které 
na ni dorážely a kterým se tehdy neuměla ubránit.

Své příspěvky, ať už krátké, či delší, případně doplněné autentickými fotografiemi, 
můžete v písemné formě odevzdat v kanceláři obecního úřadu, případně do schránky 
na mřížích ve vestibulu, nebo posílat elektronicky na e-mailovou adresu rusavak@rusava.
cz. Rádi je v některém z dalších čísel zpravodaje otiskneme a kdo ví, třeba se z nich stane 
krásná nová zpravodajová rubrika.

Už se těšíme na krásné čtení.
Ludmila Mikšánková
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Vyhodnocení dotazníku k rusavskému zpravodaji
V měsíci únoru a březnu 2021 byl mezi rusavskými 
občany proveden průzkum spokojenosti s rusavským 
zpravodajem, který je vydáván v letošním roce již 30 let.         
Metoda průzkumu byla zvolená formou dotazníku se 
slovním komentářem k jednotlivým otázkám. Dotazník 
byl určen pro všechny občany Rusavy i chataře. Cílem 
dotazníkového šetření bylo zjistit, zda jsou občané 
spokojeni s tradiční tištěnou formou i obsahem, nebo 
zda tento způsob předávání informací občanům změ-
nit, třeba do elektronické podoby, případně jej rozšířit  

o jiné informace. Dotazník byl rozesílán jak v elektronické podobě, tak i v tištěné podobě 
do schránek nebo byl k dispozici k vyplnění na pobočce pošty na obecním úřadě. 

Přes dvě desítky dotazníků se nám vrátily zpět s odpověďmi, které nás posunou 
opět o krůček dál ve zpracování a tvoření zpravodaje. Po obsahové i grafické stránce byly 
ohlasy na zpravodaj velmi pozitivní a dostali jsme další tipy na nové články a rubriky. 
Čtenářům zpravodaje můžu prozradit, že jsou téměř před dokončením nové webové 
stránky obce, které budou přehlednější a modernější. Věříme, že se vám budou líbit  
a najdete zde všechny potřebné informace. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří věnovali svůj čas vyplnění a ode-
vzdání dotazníku. 

-TT-

DĚNÍ V OBCI ...Pohled do knihovny
Minulý rok v knihovně se ani trochu nepodobal 
těm předchozím. Určitě uznáte, že knihovna bez 
čtenářů, to není ono. Kvůli pandemii koronaviru COVID–19 byly omezeny návštěvy v knihov-
ně velkou část roku. Oproti minulému roku tak klesl počet návštěvníků, a tedy i výpůjček.

Knihovna byla zakázána školním dětem, což pro naši knihovnu, která má 61 dětských 
čtenářů, nebylo dobré. Chyběly pravidelné středeční návštěvy, nemohli jsme uskutečnit 



10 Zpravodaj obce Rusava

Vyhodnocení dotazníku k rusavskému zpravodaji
V měsíci únoru a březnu 2021 byl mezi rusavskými 
občany proveden průzkum spokojenosti s rusavským 
zpravodajem, který je vydáván v letošním roce již 30 let.         
Metoda průzkumu byla zvolená formou dotazníku se 
slovním komentářem k jednotlivým otázkám. Dotazník 
byl určen pro všechny občany Rusavy i chataře. Cílem 
dotazníkového šetření bylo zjistit, zda jsou občané 
spokojeni s tradiční tištěnou formou i obsahem, nebo 
zda tento způsob předávání informací občanům změ-
nit, třeba do elektronické podoby, případně jej rozšířit  

o jiné informace. Dotazník byl rozesílán jak v elektronické podobě, tak i v tištěné podobě 
do schránek nebo byl k dispozici k vyplnění na pobočce pošty na obecním úřadě. 

Přes dvě desítky dotazníků se nám vrátily zpět s odpověďmi, které nás posunou 
opět o krůček dál ve zpracování a tvoření zpravodaje. Po obsahové i grafické stránce byly 
ohlasy na zpravodaj velmi pozitivní a dostali jsme další tipy na nové články a rubriky. 
Čtenářům zpravodaje můžu prozradit, že jsou téměř před dokončením nové webové 
stránky obce, které budou přehlednější a modernější. Věříme, že se vám budou líbit  
a najdete zde všechny potřebné informace. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří věnovali svůj čas vyplnění a ode-
vzdání dotazníku. 

-TT-

DĚNÍ V OBCI ...Pohled do knihovny
Minulý rok v knihovně se ani trochu nepodobal 
těm předchozím. Určitě uznáte, že knihovna bez 
čtenářů, to není ono. Kvůli pandemii koronaviru COVID–19 byly omezeny návštěvy v knihov-
ně velkou část roku. Oproti minulému roku tak klesl počet návštěvníků, a tedy i výpůjček.

Knihovna byla zakázána školním dětem, což pro naši knihovnu, která má 61 dětských 
čtenářů, nebylo dobré. Chyběly pravidelné středeční návštěvy, nemohli jsme uskutečnit 

11Zpravodaj obce Rusava

pasování prvňáčků na čtenáře. Dá se to dohonit? Dále nemohly být uskutečněny akce 
pro dospělé čtenáře, které jsme si naplánovali a čtenářům přislíbili.

Ale teď něco pozitivního. Knihovní fond byl obohacen o 90 nových titulů, zakoupe-
ných z přiděleného rozpočtu, knihy z VF Knihovny Kroměřížska jsme vyměnili celkem 
3x, takže nabídka knih pro období po COVIDU čtenáře snad uspokojí. Jako novinka  
v knihovně je zařazení dvou fotokronik obce Rusava, které budou prezenčně k nahlédnutí. 
Další novinkou je možnost vybrat si a vypůjčit deskové hry. Zatím je k dispozici 6 her  
a věřím, že časem zakoupíme další. Nabídka na trhu je velká a pestrá a my bychom dětem 
rádi dopřáli si je vyzkoušet. Záleží však na zájmu.

V závěru roku byly pořízeny nové police na knihy, což umožnilo rozdělení knihovny 
na dvě části, pro dospělé a pro děti. Dospělí čtenáři si tak budou moci ve větším klidu 
vybrat knihu zvláště při středečních návštěvách dětí.

Rok 2020 byl pro mnoho z nás po všech stránkách náročný. O to víc krásných chvil 
nás snad letos čeká a doufám, že nám život v roce 2021 napíše stejně krásné kapitoly, 
jaké najdeme na stránkách knih.

Přeji Vám hodně zdraví, klid a pohodu, krásné jaro a slunečné léto třeba ve společnosti 
dobré knihy. Budu se na Vás těšit v knihovně. Bez věrných čtenářů by to prostě nešlo.

Zdenka Chmelařová, 
knihovna Rusava

Pomoc hasičů při vyproštění cisterny i při požáru lesa
Dne  29. 12. 2020 v 11:32 hodin byl vyhlášen požární poplach zásahové jednotce obce 
k uhašení kontejneru u sběrného dvora na Rusavě. Pro špatně parkující vozidla před 
bránou nebyl možný výjezd. Kopis (Krajské operační a informační středisko) informovalo 
PČR, která dojela na místo a udělila pokuty za špatné parkování.             

Téhož dne, 29. 12. 2020, byla požární jednotka na pokyn starosty obce vyslána na 
čištění kanalizačních vpustí. Této technické pomoci se zúčastnili tři členové jednotky 
s vozidlem Mercedes Unimog. Po vyčištění vpustí se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jaroslav Mozola, 
velitel zásahové jednotky

Vítání jara a otevírání studánek s SDH Rusava
Kdo by se netěšil na jaro? Po uplynulé zdlouhavé zimě snad každý toužebně čeká na hře-
jivé sluneční paprsky a na nezaměnitelnou vůni jara ve vzduchu. Ale aby opravdu přišlo, 
je třeba ukončit kralování paní Zimy a přivítat očekávající jaro. Určitě si alespoň někteří 
z vás všimli, že se objevil na Rusavě ozdobený strom, na kterém den ode dne přibývali 
noví ptáčci, motýlci či kytičky a pomáhali kouzelnému skřítkovi Jarníčkovi přivolat jaro . 

20. března 2021 Rusava aktivně spustila novou putovní hru Po stopách rusavských 
studánek. Děti společně s rodiči nachází postupně týden po týdnu svou přidělenou stu-
dánku, kterou slavnostně odemykají putovním klíčem. Vše dokumentují (fotografie, videa) 
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a přidělují studánce nový hrníček, který si každé dítě vyrobí dle svých představ. Hrníček 
nese jméno studánky a dítěte, které se o studánku bude starat. Jako první, kteří otevřeli 
putovním klíčem pramen Rusavy, byli Ladik a Štěpán Hrubí. Kluci si vyrobili hrníčky, 
vyčistili pramen od listí a následně předali putovní klíč Adamovi a Jakubovi Vaculíkovým.

 Není to pěkný začátek jara? A kdo za tím vším stojí?  Vše začalo, když aktuálně pů-
sobící spolek Aktivní klub oznámil konec. Pět místních maminek se domluvilo, že v tom 
budou pokračovat a pořádat pro děti aktivity. Postupně se k nám přidávali další a měli 
jsme z toho radost. Už se plánovaly akce, přepis všech potřebností, než nás oslovil starosta 
hasičů. To nám vehnalo brouka do hlavy. Sepsali jsme všechna pro a proti a výsledek byl 
jasný... budeme hasičky. Ale abychom nezatěžovaly stránky hasičů, vznikla fcb skupinka 
Rusava aktivně, kde můžete sdílet nápady, výzvy a teď, v téhle době covidové, se alespoň 
na dálku spojit. V obci je spousta nových rodin, které bychom rády přivítaly a všechny 
děti zabavily. Proto buďte aktivní, jak už název praví, a přidejte se k nám! Pište na e-mail: 
tanakurfurstova@email.cz. 

Táňa Třasoňová, SDH Rusava
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NAŠE ŠKOLA ...Karnevalové vyučování 
ve škole
Jelikož nám hygienická opatření nedovolují uspořádat karneval pro děti naší školy, 
rozhodly jsme se s paní učitelkou Janou Fuksovou uspořádat v únoru ve svých třídách 
karnevalové vyučování. 

Samozřejmostí byly barevně vyzdobené třídy. Použily jsme fáborky, konfety, škrabošky, 
řetězy, výkresy a také balónky. Žáci přišli do školy v karnevalových maskách a škraboškách, 
vybaveni potřebnými doplňky.  Na obličejích jim však nechyběly nezbytné roušky.

Karnevalové vyučování se prolínalo celým vyučováním. Nechybělo patřičné předsta-
vení masky, zábavná cvičení, hry, doplňovačky, rýmy, šprýmy, hádanky, písničky, výroba 
škrabošky a také pohádka. Vše bylo přizpůsobeno současné situaci. Karnevalový den 
jsme zakončili dobrým obědem ve školní jídelně.

Dětem se den velmi líbil, jen litovaly, že musí mít neustále na obličeji roušku. Snad se 
brzy dočkáme lepších časů a dětský obličej se rozzáří šťastným úsměvem. Už aby to bylo.

Jana Podolová, ředitelka školy

Projektový den Buďme kamarádi

Zpravodaj obce Rusava



14 Zpravodaj obce Rusava

8. února naši školku navštívila paní Mgr. Alena Svobodová z Bystřice pod Hostýnem. Děti 
přivítala krátkým příběhem o holčičce, která byla úplně zdravá, ale když šla přes cestu, 
nedávala pozor a srazilo ji auto, a proto je teď na invalidním vozíku. Potom dětem na 
obrázku ukázala, že i lidé s tělesným postižením můžou dělat různé sporty. Děti si potom 
samy vyzkoušely jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí, psaní Braillova pís-
ma na Pichtově psacím stroji, hledání stejných předmětů podle hmatu, kreslení nohou 
a skládání stavebnice nohama.  Děti se seznámily s tím, že ne všichni lidé jsou zdraví, 
ale to neznamená, že by nedokázali dělat běžné věci nebo třeba i sportovat. Největším 
přínosem pro děti bylo, že si mohly vyzkoušet, jak se lidé s tělesným postižením cítí  
a vědí, jak lidem s tělesným postižením nabídnout pomoc.

Zuzana Švehlíková, MŠ Rusava

Školní družina
Školní družina, která je součástí základní školy, byla i v současné napjaté době v provozu. 
Navštěvovaly ji děti z tříd, u kterých probíhala výuka ve školní budově. Snažíme se čas, 
který zde děti tráví, naplnit co nejzajímavěji a nejpestřeji. Svoji činnost organizujeme 
tak, aby se střídaly činnosti klidné i pohybově nenáročné, složitější práce i odpočinek, 
organizované i spontánní.

Během roku je připraveno několik projektů, zájmových činností a čtenářský klub. 
Školní družina pořádá každoročně sběr kaštanů, které odevzdáváme místnímu 

mysliveckému sdružení. Zapojujeme se do akcí organizovaných školou, zúčastňujeme se 
různých výtvarných soutěží. Velkou měrou se podílíme na výzdobě společných prostor školy.  

V hojné míře využíváme nádherného okolí školy k vycházkám do přírody spojeným 
s různými hrami a soutěžemi zaměřenými na její ochranu. 

Doufáme, že budou děti naši školní družinu i nadále v hojném počtu navštěvovat  
a nebudou čas strávený v tomto zařízení považovat za „nutné zlo“, ale budou z něho mít 
jen radost.

Jitka Biová, ZŠ Rusava
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Jaro
Kde se tu tak rychle vzalo?
Zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude.

                   
Milan Kušík

Básničky o jaru – 3. ročník

Jaro
Jaro už je tady,
děti, pojďte s námi.
Na louce roste kvítí,
slunce zase svítí.
Venku kvetou sněženky,
všude rostou květinky.

      Alexandra Rajskupová

Jaro
Slunce svítí, roste kvítí.
Všude samý květ,
jaro už je zpět.
Pojedeme na kole,
na to krásné pole.

    
  Diana Krajcarová

SPORT ...SK Rusava - fotbal
V loňských příspěvcích jsem se trochu kasal, 
že nás covidová doba nezastavila (s pří-
pravkami jsme odehráli téměř plnou porci 
zápasů). Tentokrát už to bohužel tvrdit 
nemůžu. Všechny soutěže i zápasy jsou 
pozastaveny, bohužel nemůžeme ani tré-
novat (když nebudu počítat čtrnáct po-
volených individuálních tréninků s dětmi 
na umělce).

Kdysi populární dívčí kapela Holki ve 
svém hitu zpívala „jen krásný vzpomínky 
nám zůstanou, navždy nás budou hřát“, 
dřevo ve sklepě mizí, pojďme tedy na ma-
lou procházku minulostí:

Před deseti lety
Jaro 2011: Po zpackaném podzimu se snažíme zachránit v I. B třídě, nejlepší střelec 

Mira Bílek mění trnku za javorový list (odlétá do Kanady), místo něj přichází Jan Pánik. 
Na jaře nehrajeme špatně, porážíme doma Zdounky i Kelč, venku Holešov B a Louky, 
cenné remízy s Fryštákem i Zborovicemi - jakoby po smrti bin Ládina z našich borců 
padá strach a stres, přesto podzimní ztrátu nedoháníme a po pěti letech v krajské soutěži 
končíme. Soupeři byli příliš silní, kádry měli širší (na naší lavičce seděli pouze Zbranek, 
Janek a Danek). Hlavní opory - Palát v brance, bratři Pavelkovi, začíná se prosazovat 
mladý Honza Havránek. 

Před dvaceti lety
Jaro 2001: Přezimovali jsme v okresním přeboru na skvělém druhém místě, přes zimu 

trénujeme na škváře nad šatnami, zranění klíčových hráčů (Zelený, Krajcar) plus odjezd  
O. Grosse do ciziny nás na jaře sráží na konečné páté místo. V zápase proti hokejistům Zlína 

archiv SK Rusava



16 Zpravodaj obce Rusava

na Rusavu přijíždí čerstvý mistr světa Petr Čajánek i hráč Otawa Senators Karel Rachůnek. 
Radost nám dělá mládež, dorost se na jaře vytáhl na čtvrté místo, žáci dokonce získávají 
titul přeborníka okresu (finálový turnaj s Pravčicemi a Koryčany, nejlepší střelec – 21 
gólů - Martin Kolaja). V Týdeníku Kroměřížska vychází článek „Na Rusavě se fotbalu daří“.

Rok 1990/91
Stojící zleva: Honák Miloš, Koudelníček Karel, Žákovský Petr, Kolařík Petr, Hovořák Jaroslav, 

Šmíd Marek, Škarpich Jaromír, Uruba Petr (ved. družstva), Pavelec Milan trenér, 
Krajcar Miroslav (trenér)

Klečící zleva: Kolaja Jaromír, Šmakala Vojtěch (podnikatel), Podola Roman, Škarpich 
Bohumil, Kocfelda Václav, Bílek Miroslav, Škarpich Josef, Zbranek Tomáš

Před třiceti lety
Jaro 1991: Hrajeme uprostřed tabulky, Sláva Hovořák, Tomáš Zbranek nebo bratři 

Škarpichovi si možná vzpomenou na velké výhry proti silným rezervám Holešova (6:1) 
nebo Morkovic (3:0), hlavně na výhru 6:1 se Slavkovem nebo gól Petra Žákovského ve 
Zlobicích z půlky hřiště.

Před čtyřiceti lety
Jaro 1981: Tak tak jsme se zachránili v okresním přeboru, nejlepší střelec se 14 góly 

Bohumil Škarpich, strýc Zoff (Milan Pavelec) se žení. Jako dárek dostává od mančaftu 
výhru 4:1 s áčkem Morkovic, nedlouho před svatbou chytá penaltu proti Rymicím, ale 
asi by rád zapomněl na sprostý zápas v Koryčanech nebo prohru doma proti Ratajím 
(poločas vedeme 1:0, nakonec prohráváme 1:5).

Před padesáti lety
Jaro 1971: Jak ten čas letí, Petr „Ozefát“ Uruba nebo Staňa Třasoň jako dorostenci prohánějí 

soupeře. Nám později narozeným se tehdejší problémy jeví dost neskutečně - víc než se soupeři 
se rusavští sportovci potýkají s údržbou hrací plochy, průjezdem hřiště či budováním koupaliště.

Daniel Krajcar
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Rok 1970/1971
Družstvo dorostu Sokol Rusava se svými trenéry.

Stojící zleva: Vaculík Zdeněk (dlouholetý trenér dorostu), Kolařík z Chomýže, Štěpán ze 
Slavkova, Vaculík Jaroslav, Vítek Otto, Škarpich Bohumil, Jantula Miroslav (pomocný trenér)

Klečící zleva: Hradil Jan, Bílek Jindřich, Krajcar Miroslav, Zbranek Josef, Pavelec Stanislav, 
Třasoň Stanislav

ZAJÍMAVOSTI ...Japonsko – země 
vycházejícího slunce (1. část)

Japonsko se nachází výhradně na ostro-
vech lemujících východní okraj asijského 
kontinentu, a řadí se tak mezi takzvané 
ostrovní státy. Je tvořeno téměř sedmi 
tisíci ostrovy a ostrůvky převážně vulka-
nického původu. Ostrovy vznikly díky 
procesu zanořování pacifické a filipínské 
tektonické desky pod desku asijskou. Celá 
oblast je stále tektonicky neklidná. Jenom 
za posledních sto let jsou zde evidována 
čtyři zemětřesení o síle přes 7 stupňů na 
Richterově stupnici. 

Za hlavní ostrovy se považují čtyři nej-
větší, a to podle velikosti, Honšú, Hokkaidó, 
Kjúšú a Šikoku, které představují téměř 97 % 
pevniny Japonska (obrázek 1). Hlavní ostro-
vy doplňuje řetěz menších ostrovů souost-
roví Ryúkjú s největším ostrovem Okinawa, Obr. 1 – Geografická lokalizace Japonska.



18 Zpravodaj obce Rusava

ostrov Cušima, souostroví Oki, Senkaku a další menší ostrůvky. Mezinárodní hranice byly 
v minulosti často stanoveny nejasně a neobydlené ostrovy jsou i dnes předmětem meziná-
rodních sporů. Souostroví Senkaku je nárokováno i Čínou a souostroví Tokdo potom Koreou.   

Japonské ostrovy jsou ze západu omývány Východním, dříve Japonským (dnešní 
oficiální pojmenování vychází z  korejského názvosloví) a Východočínským mořem,  
z východu potom nekonečnou plochou Tichého oceánu. To je jeden z důvodů, proč je 
země vycházejícího slunce doslovným překladem názvu Japonsko.

Japonsko představuje geograficky i kulturně svébytné území. Kromě ostrovní polohy 
zde můžeme nalézt spoustu dalších zvláštností. Například celková plocha státu je pouhých 
378 000 km2 (což je přibližně pětinásobek plochy České republiky), ale je osídlen více než 
125 milióny obyvatel. Obyvatelstvo je značně nerovnoměrně rozloženo a je koncentrováno 
převážně do pobřežních oblastí. Metropoli představuje prefektura Tokio, kterou obývá okolo 
13 miliónů obyvatel. V širším zázemí města žije téměř 38 miliónů obyvatel, a jde tak o největší 
městskou aglomeraci na světě. Populace přitom vykazuje jednu z nejvyšších průměrných 
délek života na světě – 84 let (více než 81 let u mužů a více než 87 let v případě žen).   

Japonsko je také velmi úspěšné ekonomicky, zejména díky rozvoji automobilového prů-
myslu a specializaci na obory elektroniky, robotiky (obrázek 2) a informačních technologií (ob-
rázek 3). Přes recesi v posledních letech je Japonsko, pokud nepočítáme Evropskou unii jako 
celek, po Spojených státech amerických a Číně třetí nejvýkonnější zemí na světě. Ekonomika 
je založena hlavně na vývozu, kde jméno Japonska reprezentují v automobilovém průmyslu 
značky jako Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan nebo Subaru. V oblasti elektronických zařízení 
jsou to dnes již nadnárodní společnosti jako Canon, Casio, Nikon, Seiko, Olympus a další. 
Úspěšný japonský model ekonomiky začaly postupně kopírovat okolní země. 

Etnicky je Japonsko poměrně homogenní a Japonci představují více než 98 % popu-
lace. V náboženství převládá šintoismus a buddhismus. Poněkud neobvyklé je, že většina 
populace se hlásí současně k oběma směrům. Z hlediska kultury je typická obrovská obliba 
komiksů, zejména japonského stylu manga, a také animovaných filmů. V dnešní době se 
jeví jako praktická tradice nošení roušek, které jsou v případě respiračních onemocnění 
běžně využívány již více než sto let.                                                   Bára a Zdeněk Stachoňovi

Obr. 2 – Transformer na výstavišti 
v Tokiu.

Obr. 3 –  Model Země o průměru 15 m 
sestavený z digitálních LCD obrazovek.
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Občanská poradna Vsetín s pobočkou v Bystřici 
pod Hostýnem již rok pomáhá lidem během pandemie
Již více než rok uplynul od vyhlášení prvního nouzového stavu v souvislosti s pandemií 
koronaviru. Jak se kvůli tomu změnila práce poradkyň Občanské poradny Vsetín, která má 
v Bystřici pod Hostýnem svoji stálou pobočku? Jaká nová témata tato doba do poradny 
přinesla? A jak pandemie zkomplikovala lidem řešení jejich problémů?

„Během loňského jara jsme s  klienty ře-
šili záležitosti, které se do té doby objevovaly 
jen zřídka,“ popisuje Ivana Měrková, vedoucí 
Občanské poradny Vsetín. Typickým příkladem 
bylo rušení zájezdů a dovolených. „Tehdy se na 
nás klienti obraceli ohledně povinnosti platit 
storno poplatky,“ upřesňuje Měrková.  

Klienti poradnu často vyhledávali kvůli 
právům nájemníka. „Lidé, kteří kvůli studiu či 
práci bydleli v jiném městě v podnájmu, s námi 
řešili možnost předčasného ukončení nájemní 
smlouvy nebo možnosti slev za zálohy,“ vy-
světluje vedoucí Měrková. Poradna se taktéž 
poměrně často zabývala právy zaměstnanců 
nebo předáváním dětí během střídavé péče. 

Pandemie koronaviru s sebou přinesla zá-
jem o systém sociálních dávek a příspěvků pro 
nejrůznější skupiny obyvatel, ve kterém se po-
radkyně musely rychle zorientovat. Nejčastěji 
klienti hledali radu ohledně mimořádné okamžité pomoci a ošetřovného.  „V kroměřížském 
okresu totiž žije téměř 16 tisíc dětí do 14 let, které nemohly chodit do školy. S většinou 
z nich museli rodiče zůstat doma“ dodává Měrková. 

28 dlužníků je díky Občanské poradně Vsetín na cestě k oddlužení. Lidem, kteří se 
potýkali s problémy již před pandemií, přinesla současná doba mnohé komplikace. Typicky 
jde o dluhy. „V ORP Bystřice pod Hostýnem žije téměř 800 lidí v exekuci. Řada z nich kvůli 
současným opatřením přišla o část svých příjmů,“ popisuje vedoucí poradny. Na situaci 
dlužníků reagoval tzv. lex covid. Další změnou, kterou poradci Občanské poradny Vsetín 
vítají, je zavedení chráněného účtu pro osoby v exekuci, která má platit od dubna 2021. 

I přes současné obtíže se poradkyním Občanské poradny Vsetín podařilo za poslední 
rok podat 28 insolvenčních návrhů, díky kterým se 28 dlužníků může vymanit z dluhové 
pasti. Taktéž se podařilo odložit 17 exekucí. „Přinášíme pomoc nejen samotným dlužníkům, 
ale i jejich rodinám, na které dluhová situace dopadá,“ dodává poradkyně Měrková. 

Na problémy nejste sami, zní motto Občanské poradny Vsetín.
Občanská poradna Vsetín má svoji stálou pobočku v Bystřici pod Hostýnem v budově 

městského úřadu. Poradci jsou zde k dispozici každý sudý čtvrtek od 8 do 15 hodin. Více 
informací o poradně najdete na www.vkci.cz, na tel. čísle 774 262 243 nebo na facebookové 
stránce Občanská poradna Vsetín. Barbora Čandová, PR pracovník
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Velikonoční povzbuzení od kaplana
Milí přátelé, věřící a hledající z Rusavy, prožíváme velikonoční svátky. Chtěl bych Vám na-
psat pár řádků, přání a povzbuzení do života. Často teď slyšíme stále dokola o jediné věci 
v bleděmodrém. Jsou toho plné noviny, televize, internet. A ve světě snad nenacházíme 
jinou zprávu než týkající se pořád toho samého. O tom, co je krásné, povzbudivé, co je 
dobrou zprávou, se dozvídáme málokdy. 

A přece kromě infekce existuje také dobro, krása a láska kolem nás. Velikonoční 
svátky jsou právě takovým příběhem Boží lásky. Představte si, že Bohu nestačilo, že se 
stal jedním z nás. Že se o Vánocích stal člověkem. On ve své lásce šel ještě dál, a to až na 
kříž. A to jsou právě velikonoční svátky. Je to ten nádherný, ale zároveň velice dojemný 
příběh o Boží lásce, která jde až do krajnosti. Je to příběh o Božím synu, který trpí nejenom 
za nás, ale především s námi. 

Jednou se ptal odsouzený svého spoluvězně z koncentračního tábora v Osvětimi: 
„Kde byl Bůh, když jsme tam trpěli a umírali?! Kde byl Bůh, který nás prý miluje a který 
se o nás měl starat?!“ Jeho spoluvězeň odpověděl: „Kde byl Bůh? Ten tam trpěl spolu  
s námi. Byl v přikázání: Nezabiješ. Kladl jsem si spíš otázku: Kde byl člověk? Copak je 
to vůbec lidské? Bůh tehdy spolu s námi umíral v každém zavražděném člověku. Jako 
tehdy. Dávno. Na kříži.“

Ano, na nejpalčivější otázky svého života si musí odpovědět každý sám. Kde je Bůh? 
A je? Dovolím mu být v mém životě? Někdo v Osvětimi ztratil víru a přestal v Boha věřit, 
který zapomněl na člověka. Jiného vězně právě stejná víra v Boží přítomnost udržovala při 
životě a dávala smysl tomu, co lidsky nebylo možné pochopit. Takové je to s námi i dnes. 
Když nás v životě potkávají různé těžkosti a problémy. Někdo se ptá po Boží přítomnosti. 
Někdo se modlí za přijetí Boží vůle. Jiný přiběhne za někým blízkým a hledá pomoc u něj. 
Třeba další to řeší u sklenky vína nebo se zavře doma a pláče o samotě.

Přeji Vám, drazí, abyste o velikonočních svátcích našli smysl pro svůj život a naději 
do dalších dnů. Abyste v příběhu Ježíše z Nazareta, který umřel na kříži a vstal z mrtvých, 
uviděli Boha, který trpí spolu s námi a také pro nás. Který nezůstává v hrobě, ale vítězně 
vstává z mrtvých, aby nám ukázal cestu z beznaděje ven. 
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Přeji Vám, abyste v tomto velikonočním příběhu našli také sebe sama. Abyste dokázali 
to, co prožil Ježíš, adaptovat do svého života: že po Velkém pátku a tmavé noci beznaděje, 
smutku a zklamání v našem životě přichází radost velikonočního úsvitu. Po každé bouři 
se objevuje slunce, po slzách úsměv. Ať Vás tato myšlenka doprovází během svátečních 
dnů Ježíšovy blízkosti. K tomu Vám a Vašim rodinám rád žehnám.

P. Josef Hovád, Váš kaplan

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
Verunka si zašpinila ruku na procházce.
Pí uč.: „Verunko, utři si tu ruku do trávy.“
Verunka: „Tož zbláznila ses? Vždyť ta tráva je mokrá.“

Stanik M.: „Paní učitelko, proč mi taky nesvítí gumáky?“
Vojtík M.: „Protože v nich nejde elektrika.“

Pí uč.: „Honzi, ty máš doma služku, která tě obléká?“
Honzík: „Jo.“
Pí uč.: „Jo? A koho?“
Honzík: „Tatínka.“

Jiříček: „Jak to ti lidé vědí, že bude sněžit? Jim to řeknou bohové nebo co?“
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Dokumentace požární výstavby z článku na str. 3
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Dokumentace požární výstavby z článku na str. 3

23Zpravodaj obce Rusava

[Obsah]

Slovo má starosta… 
Obecní cesty .......................................................................................str. 2
Rekonstrukce požární zbrojnice ..................................................str. 3
Úřad není labyrint aneb co dělat když ......................................str. 4
Obec Rusava – odpadové hospodářství za rok 2020 ...........str. 6
Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního 
prostředí? ............................................................................................str. 7
Tříkrálová sbírka 2021 .....................................................................str. 8
Vyprávěj, vzpomínej, dokud je čas .............................................str. 9
Vyhodnocení dotazníku k rusavskému zpravodaji  .......... str. 10

Dění v obci
Pohled do knihovny ..................................................................... str. 10
Pomoc hasičů při vyproštění cisterny i při požáru lesa ......str. 11
Vítání jara a otevírání studánek s SDH Rusava .................... str. 11

Naše škola
Karnevalové vyučování ve škole .............................................. str. 13
Projektový den Buďme kamarádi  ........................................... str. 13
Školní družina ................................................................................. str. 14
Básničky o jaru ................................................................................ str. 15

Sport
SK Rusava, fotbal ............................................................................ str. 15

Zajímavosti
Japonsko – země vycházejícího slunce (1. část) ................. str. 17
Občanská poradna Vsetín již rok pomáhá lidem 
během pandemie .......................................................................... str. 19
Velikonoční povzbuzení od kaplana ...................................... str. 20
Literární opáčko ............................................................................. str. 24

Foto k obsahu: 
Projektový den ze školky - Buďme kamarádi, Rusava aktivně - Vítání jara



24 Zpravodaj obce Rusava

Literární opáčko  
SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU O ODMĚNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na soutěžní otázky i s kontaktem na sebe posílejte do 31. 5. 2021  
na adresu knihovnarusava@rusava.cz nebo vhoďte vyplněný kvíz do schránky  

ve vestibulu OÚ. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají jednodenní vstupenku 
na koupaliště Rusava pro sezónu 2021. 

Přiřaď knihu k autorovi 

E. M. Remar�ue       Švábi 

Kateřina Tučková         Šikmý kostel 

Karin Lednická       Země zaslíbená 

�o Nesbǿ                  Žítkovské bohyně 
 

Přiřaď správně monogram autora 

Dášenka, čili život štěněte 

Záhada hlavolamu 

Babička 

Bylo nás pět 

K. Č.       K. P.        �. �.       �. N. 
 

Ve které knize si přečteš? 

Vstávej, semínko holala 

a� Brouk pytlík 
b� Mach a Šebestová 
c� Pohádky z pařezové chaloupky 

 

 

 

Jakou má 
Večerníček čepici? 

a� Pletenou 
b� Papírovou 
c� Žádnou 

 

Přiřaď ke knize ilustrátora 

DÁŠENKA  KOCOUR MIKEŠ  BROUČCI  �ERDA MRA�ENEC 

�. Trnka  L. Lada  O. �ekora   K. Čapek 

Doplň básničku 

Šnečku, šnečku………… 

dám ti………………… 

na tvarůžky 

a troníček ………… 

bude z tebe ……………….. 
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www.jospo.cz www.brusenka.cz

RESTAURACE A PENZION BRUSENKA 
BRUSNÉ Č.P.3., 768 61 BYSTŘICE P/H.

STÁLÉ A DENNÍ 
MENU

DOMÁCÍ KOLÁČKY SLADKÉ SMAŽENKY

DOMÁCÍ 
CHLEBÍČKY

PIZZA A TORTILLY
⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ NOVĚ ⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕ 

ROZVOZ ZDARMA do okolních obcí a Bystřice p.H

Objednávky na tel. 730 150 366 
mail: info@brusenka.cz

Brusné č.p.3, 768 61 Bystřice p/H.

Restaurace a penzion Brusenka
stálé a dennímenu

domácí koláčky

smaženky
chlebíčky

NOVĚ pizza a tortilly

ROZVOZ ZDARMA do okolních obcí a Bystřice p.H

Objednávky na tel. 730 150 366 
mail: info@brusenka.cz

Brusné č.p.3, 768 61 Bystřice p/H.

Restaurace a penzion Brusenka
stálé a denní menu

domácí koláčky

smaženky
chlebíčky

NOVĚ pizza a tortilly

ROZVOZ JÍDEL DENNĚ 
OD 10:00 DO 19:00

ROZVOZ JÍDEL ZDARMA 
do okolních obcí 

a Bystřice pod Hostýnem

OBJEDNÁVKY 
na tel. 730 150 366

e-mail: info@brusenka.cz 

panský mlýn

STARÁ RUSAVA (u  Košárků)

NOVÁ RUSAVA
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Literární opáčko  
SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU O ODMĚNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na soutěžní otázky i s kontaktem na sebe posílejte do 31. 5. 2021  
na adresu knihovnarusava@rusava.cz nebo vhoďte vyplněný kvíz do schránky  

ve vestibulu OÚ. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají jednodenní vstupenku 
na koupaliště Rusava pro sezónu 2021. 
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