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Vážení a milí, 
čas neúprosně ubíhá a my se oci-

táme v  polovině roku 2021. Zažíváme 
poepidemická rozvolňování, mnozí 
z  vás jsou již naočkováni proti one-
mocnění covid-19, jiní se pravidelně 
testují. V našich myslích utkví pande-
mie a její dopady jistě na delší dobu, 
neboť nás jako lidstvo překvapila, po-
znamenala a  doufám, že i  poučila.

V úvodu nás pan starosta informu-
je o připravovaných záměrech obce. 
Dále nahlédneme na malé občánky, 
které jsme po roční pauze uvítali. Hasiči 
vás seznámí s novými aktivitami spol-
ku a Danek Krajcar zhodnotí intenzivní 
měsíc plný zápasů naší fotbalové pří-
pravky. Nebudou chybět ani novinky 
a aktivity dětí z  naší školy. Rubrika 
Zajímavosti patří nejen další části 
cestování do Japonska, ale dozvíte  
se také, jak je to s novým dopravcem 
ve Zlínském kraji. 

Přeji vám všem bezpečný návrat 
ke kultuře, sportování i   k   běžným 
každodenním událostem našeho ži-
vota. Prožijte letní měsíce ve zdraví  
a spokojenosti. 

-TT-

PRÁCE V OBCI
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Slovo má 
starosta ...

…covidová nejistota

Stavební situace v současné pandemické době je velmi nejistá, nepřehledná, nestabilní, 
a proto vyplývají různé obavy ze zahájení staveb nebo i záměrů rekonstrukcí. Naše 

obec má připraveno řadu projektů potřebných k obnově či zajištění služeb pro občany 
s trvalým bydlištěm i majitele nemovitostí k rekreaci. Některé záměry prošly úspěšně 
sítem podaných žádostí a nyní se administrují. Velmi složitá otázka však vyvstává, co se 
týče spolufinancováním akcí vlastními zdroji. Pokud budeme usilovat o realizaci dotačně 
podpořených projektů, budeme muset řešit nedostatečný stav vlastních finančních pro-

středků půjčkou z bankov-
ního ústavu. Pro informaci 
vám předkládám souhrn 
připravených stavebních 
záměrů, které se souběžně 
projednávají i na veřejných 
jednáních zastupitelstva 
obce.

Modernizace a intenzi-
fikace ČOV – nutná rekon-
strukce objektu a zejména 
technologické části čistírny 
– náklady cca 22 mil. Kč.

Posílení prameniště 
Mléčná – potřebné navý-
šení zásobovací kapacity 
pitné vody, rozpočtové vý-
daje – cca 3,6 mil. Kč.

Dětské hřiště na koupališti – doplnění hracích prvků u dětského bazénku, náklady 
ve výši 1,6 mil. Kč. 

Rekonstrukce mostů u č. p. 163 a č. p. 168 – velmi potřebná investice do přemostění 
toků, rozpočet 8–10 mil. Kč.

Nákup nového traktoru – dosluhující technika k údržbě obce, pořizovací náklady 
cca 2,2 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikace v Kopřivné – oprava lesní cesty, rozpočet cca 3,6 mil. Kč.

Bohumil Škarpich

Dětské hřiště na koupališti
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Plánované akce do září
17. 7. 2021 Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava

24. 7. 2021 Stanování se skřítky na Čecheru SDH Rusava

7. 8. 2021 Rusavské hasičské hry SDH Rusava

14. 8. 2021 Letní kino na hřišti SDH Rusava

21. 8. 2021 Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava

4. 9. 2021 Hasičská soutěž mládeže SDH Rusava

18. 9. 2021 Rusava Open – tenisový turnaj Sportovní klub Rusava

18. 9. 2021 Ochotnické divadelní představení SDH Rusava

Úřad není labyrint aneb co dělat, když…
Občanské průkazy
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má 
trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož své-
právnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, 
který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz se strojově čitel-
nými údaji a s kontaktním elektronickým čipem slouží rovněž k elektronické identifikaci 
držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy 
veřejné správy.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají:
• občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
- občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
- občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let,

• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
- s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově 

čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich 
výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,

- s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí 
českého státního občanství,

- s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje 
občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.
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Kdo a za jakých podmínek
o vydání občanského průkazu žádá: 
• občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského 

průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (při použití 
fotografie viz níže),

• za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může 
žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ře-
ditel zařízení, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; 
tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným 
podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil 
svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra nebo zaměst-
nancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož 
se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření 
spojeno s překážkou těžko překonatelnou,

• za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání 
občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud 
mu nebyl opatrovník ustanoven,

• za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen 
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 
Upozornění
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, je nutná 
při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude 
občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie 
a podpisu.
Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen 
prokázat svou totožnost.
  
Kam se obrátit
Občan  může požádat o vydání občanského průkazu  

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze  
i u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Vydávajícím úřadem bude zpravidla 
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání 
občanského průkazu.
Pokud má občan digitalizovanou  fotografii a podpis  v evidenci občanských průkazů 
nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, 
neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby, může podat žádost  
o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem i v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností na stanoveném formuláři (najdete na www.mvcr.cz) prostřednictvím datové 
schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznáva-
ným elektronickým podpisem.
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Převzetí občanského průkazu 
• občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  

u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz se stro-
jově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze 
za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
který občan uvede v žádosti;

• občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin) lze 
převzít pouze u Ministerstva vnitra;

• občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů) lze převzít   
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání 
občanského průkazu, nebo u Ministerstva vnitra;

• vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo 
jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku  
do 15 let;

• za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání ob-
čanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje 
opatrovník;

• za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož opráv-
nění k zastupování občana bylo schváleno soudem;

• při převzetí občanského průkazu si občan zadá bezpečnostní osobní kód, který slouží 
k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti;

• občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační 
osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu; (identifikační osobní kód 
slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci 
držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele; deblokační osobní kód slouží 
k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu);

• bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód při převzetí 
občanského průkazu nezadává občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla 
omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, 
kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.

Co předkládáte
Jedná-li se o vydání  občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s  kontaktním 
elektronickým čipem:
• doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti 

potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených 
v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci 
občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

• nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřeb-
nými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 
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Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kon-
taktním elektronickým čipem pořídit dvěma způsoby:
1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání 

žádosti,
2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva 

vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání 
občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:
• vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
• dvě fotografie,
• doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti 

potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených 
v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci 
občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Náležitosti fotografie najdete na www.mvcr.cz (záložka služby pro veřejnost)
 
Doklady předkládané k  vydání občanského průkazu musí být v  originále, ověřeném 
opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území 
České republiky, se předkládá:
• rodný list,
• doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. 

Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského 
průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omeze-
na, se předkládá 
• rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
• rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
• občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, 

doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad 
o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, 
předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu. 
 

Při vydání nového občanského průkazu
• se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující 

nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme 
požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud 
bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané 
údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
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• občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat 
totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, 
odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,

• občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně 
po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu 
rodný list.

  
Formuláře
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží 
požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí 
podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci občanských průkazů 
nebo v evidenci cestovních dokladů digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis  
a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, 
může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  
a s  kontaktním elektronickým čipem  na elektronickém formuláři. Formuláře žádosti  
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u všech 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

  
Poplatky
Vydání občanského průkazu je zpravidla bezplatné, není-li níže uvedeno jinak.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:
• při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
• při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
• při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let:
• při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
• při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
• při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností - 250 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
• při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
• při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
• při převzetí u Ministerstva vnitra - 250 Kč
• při podání u obecního úřadu obce s  rozšířenou působností a převzetí u stejného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
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občanům mladším 15 let:
• při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč
• při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200 Kč
• při převzetí u Ministerstva vnitra - 100 Kč
• při podání u obecního úřadu obce s  rozšířenou působností a převzetí u stejného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního 
důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského 
průkazu - 200 Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 
- 100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území 
České republiky – 100 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí 
zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz 
obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým či-
pem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu – 100 Kč

Lhůty pro vyřízení
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se 

vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené 
lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,

• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou 
působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Příště se krátce zastavíme, co dělat, když občanský průkaz ztratíte.

Ludmila Mikšánková, 
zdroj: www.mvcr.cz
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Z pamětí rusavjanů
V minulém zpravodaji jsem vás vybízela, žá-
dala o vaše příspěvky z pamětí Rusavjanů. 
S koncem školního roku a také díky tomu, 
že je můj syn také páťák, se mi zase vy-
bavilo jedno vyprávění. Tentokrát souvisí  
s radostmi i strastmi školní docházky  
ve  40. letech minulého století, z  kterého 
možná pochází i hanlivé pojmenování pro 
naši malebnou vesničku – údolí dutých 
hlav, a které doufám upadne zcela v  za-
pomnění .

Tatínek občas vzpomínal i na svá školní 
léta a mně v hlavě utkvěla jedna příhoda, o 
které jsem se samozřejmě za dob mé školní 
docházky nikdy nedozvěděla. Přišla na ni 
řada až mnohem později, až jsem zdárně 
„studia“ dokončila. V  době, ke které se 
příhoda váže, bylo celkem běžné, že i děti 
školou povinné vypomáhaly v hospodář-
ství. Ať už při pasení dobytka, sušení sena, 
žních, nebo v zimě třeba při výrobě šindelů. Stejný osud byl i u Pavelců. Když končil pátý 
školní rok a tím i docházka na rusavskou školu, zašel můj staříček za řídícím, aby nechal 
Laďu propadnout, že potřebují, aby zůstal ještě aspoň jeden rok na Rusavě a v hospodář-
ství vypomohl. A tak tatínek „propadl“. Z jakého předmětu, to už si nepamatoval: „Beztak 
z češčiny.“ Do Bystřice do „měšťanky“ tak odešel až o rok později. Stejný osud nepostihl jen 
jeho, ale i některé jeho spolužáky. Další rok staříček a nejen on zopakoval stejný postup 
i u dalšího syna. A tak takových nedobrovolných „propadlíků“, ať synů, nebo dcer, bylo 
pravidelně několik a možná i díky tomu se pak v Bystřici ve škole začal používat tento 
posměšek, který neprávem ;-) vrhal stín na rusavské žáky, protože se na Rusavě narodila 
spousta chytrých lidí, kteří to v životě někam dotáhli.

Už vás nějaká vzpomínka napadla? Přidejte se. 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.

Už se těšíme. 
Ludmila Mikšánková
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DĚNÍ V OBCI ...Vítání občánků
Dne 12. června 2021 se konalo téměř po dvou 
letech “vítání dětí do života”. Obřadní síň OÚ  
v Rusavě byla za slavnostního pochodu Luisiny polky zaplněna rodiči i prarodiči s nově 
narozenými dětmi. Zde je už netrpělivě očekávali pan starosta Bohumil Škarpich a členky 
SPO s dětmi ze základní školy.

Po přednesené básničce o narození děťátka Diankou Krajcarovou se ujala slova paní 
Mikšánková, která přivítala všechny přítomné. Proslov k mladým rodičům měl pan starosta. 
Při podepisování slavnostního slibu rodičů do pamětní knihy, v němž se rodiče zavázali 
vytvořit svým dětem milující prostředí a vychovat z nich řádné občany našeho státu, byli 
noví občánci položeni do kolébky a básničkami a písničkou přivítáni do života dětmi ze 
ZŠ. Pak už následovaly gratulace rodičům i prarodičům k narození jejich dítěte a vnoučete. 

Maminky dostaly jako pozornost květinu 
a oba rodiče pamětní knížku, knihu od Fr. 
Táborského Rusava a osušku pro miminko.

O fotodokumentaci celé slavnostní 
události se postarala paní Táňa Třasoňová. 
Přivítány do života byly tyto děti: Mikuláš 
Hradil, Ondřej Rozehnal, Martin John, 
Valerie Kelnarová, Matěj Gavač, Jakub 
Vaculík, Mathias Podola, Nikol Erlebachová, 
Karolína Ševčáková, Adriana Kolajová, 
Oliver Vávra a Bertin Bartek. 

Za SPD Jana Vávrová
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Co nového u hasičů…
Je tomu skoro rok, co jsem napsal a pozdravil vás všechny za sbor dobrovolných hasičů. 
Situace s pandemií je dlouhá a únavná pro nás všechny, ale přece se snad blýská na lepší časy 
aspoň trošku. Bohužel ani letos se nerozběhne seriál závodů Středomoravského poháru... 
Chaotická nařízení vlády nám to nedovolovala, bohužel na zábavu či kulturní akce šlo jít v 800 
lidech, ale sportovní akce mohly být jen do 150 lidí, přičemž tato soutěž nejde udělat, a když, 
tak moc složitě s velkými riziky. Ale s mládeží i s mladšími žáky budeme pracovat, a pokud 
to bude možné, tak se zúčastníme pohárových soutěží, které budou vyhlášeny.  Počítáme 
i s naší pohárovkou, která by se měla konat 4. září 2021 a start by měl být ve 13:00 hod. 

Dále bych vás chtěl pozvat na další ročník k rybníku pod Čecherem na tzv. Rusavské 
hasičské hry. Bohužel v loňském roce musely být zrušeny z organizačních důvodů, ale 
snad jako my se taky na ně těšíte. Tato soutěž bude už i pro veřejnost.  Zábavná akce 
bude 7. srpna od 13:00, jako obvykle ve čtyřčlenném družstvu. 

Pokud chcete sledovat činnost a akce SDH Rusava, pak je i pro vás založena nová 
stránka na FB - Sbor dobrovolných hasičů Rusava.  Doufáme, že se nám akce a veškerá 
činnost rozrostou za podpory nových, aktivních členů. SDH Rusava je podpořena člen-
kami, které chtějí pracovat i jako Rusava aktivně i pod záštitou SDH Rusava. Jsme jeden 
spolek a doufám, že společně se nám bude dařit plánovat nové i staronové akce. 

Musím vzpomenout akci na jaře - sběr starého železa, letos jsme byli velmi mile 
překvapeni, kolik občanů železo nechalo sboru. Tímto bych vám chtěl moc poděkovat, 
neboť je to velký příspěvek do naší rozpočtové kasy. Většina financí, které vytěžíme  
z jakékoliv akce, jde na mládež. V letošním roce se podařilo nasbírat 6 200 kg, je to zatím 
nejvíce, co mám zdokumentované.

Naše zbrojnice prošla kompletní rekonstrukcí. Znamená to pro nás velkou pomoc, 
neboť, jak většina víte, prostory byly nevyhovující, schodiště nebezpečné a o sociálním 
zázemí ani nemluvě. Doufám, že v téhle staronové budově se objeví noví hasiči, kteří 
budou chtít pracovat nejen jako pořadatelé akcí obce a SDH Rusava, ale i jako řadoví 
členové výjezdové jednotky, která je neustále připravena pomoci při požáru i jinde.
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Výjezd hasičů k požáru sazí v komíně
Dne 17. 2. 2021 ve 14:01 hodin byl vyhlášen ZJ požární poplach. Jednotka byla vyslána 
k požáru rodinného domu č. p. 157. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár sazí v komíně. 
Následně přijela ZJ profesionálních hasičů z Bystřice pod Hostýnem. Bylo provedeno 
vybrání žhavého popela. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět. K zásahu vyjela 
obě naše vozidla. Výjezdu se zúčastnilo pět členů naší jednotky.

Jaroslav Mozola, velitel zásahové jednotky

Portášská hlídka hlásí
V sobotu, na svátek sv. Jiří, sa portášom 
sl. Stanovskému a des. Urubovi podařil  
u Třech kameňů parádní úlovek. Při pravi-
delné pochůzce si všimli podivně sa cho-
vajícího Valacha. Dyš sa při spatření dvuch 
statných portášú pokusil o útěk, nedali 
mu títe šancu a bez milosti ho zajali. Na 
Klapinově při výslechu řekl, že sa menuje 
Martin Ryšica, žena, kerú u Třech kameňů 
obtěžoval, prej je manželka, a děcko, keré-

mu odpíral svačinu, je takej jeho. No to jistě. A utěkal prej, aby sa zahříl. No baže, temu 
sa nedalo uvěřiť. Moseli sme přitvrdiť, a aš po vytažení na trám za dozadu svázané ruky 
a nekolika pořádných štulcoch z něho vylézlo přiznání, keré přikládám. 

   velitel hlídky desátník Jura Uruba Potočků

Vítání jara na Rusavě aneb Odemkni si svou studánku
Letos to jaro ne a ne přijít. Paní Zima si dala pěkně na čas. Sněhu už tolik nebylo, a tak 
sáňkovačka také nehrozila. Sjezdovky byly zavřené, děti doma, školy a školky uzavřené, 
rodiče naprosto vyčerpaní a zoufalí, jak děti motivovat a zabavit. První jarní den se blížil 
mílovými kroky, i když to tak venku nevypadalo. A tak pár maminek spojilo hlavy dohro-
mady a během několika dní vznikl nový spolek pod záštitou rusavských hasičů. Na to 
se hned vytvořila akce „Vítání jara na Rusavě“, která pomohla formou hry, dobrodružství  
a tvoření vytáhnout děti ven do přírody.

„Nebudeme přece ležet na břiše a čekat, až tato doba skončí. Pojďme se bavit, i když 
se nesmíme potkávat.“

V rychlosti jedna šikovná maminka sehnala krásný putovní klíč pro odemykání 
studánek a bednu hrníčků. Další maminky se pustily do velké pátračky po studánkách 
na Rusavě, a dokonce i jeden tatínek nabídl zakreslení studánek do mapky. Vše krásně 
klapalo. Studánek na Rusavě je neuvěřitelné množství. Jenže jak to bývá, tak v časovém 
presu začal vznikat jeden problém za druhým. Žádná z maminek netušila, kudy vedou 
katastrální hranice obce Rusavy, a tak se nám seznam studánek neuvěřitelně zkrátil. Další 
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problém následoval vzápětí. Kde vlastně jsou ty studánky. Existuje starý seznam studánek 
z roku 1976, kde jsou místa studánek popsaná a zakreslená. Bohužel dnes cesty, které 
k nim vedly, neexistují, některé studánky zanikly nebo se přejmenovaly. Takže seznam 
se nám zase zúžil. Ale to nás neodradilo. Maminky během jednoho víkendu všechny 
studánky z vybraného seznamu obešly a zdokumentovaly, zda jsou vhodné, či ne. A tak 
akce mohla začít. Celkem se přihlásilo 16 rodin. Studánky jsme rozdělili podle zdatnosti 
dětí a hurá za dobrodružstvím.

Jako první se do akce přihlásili kluci Hrubí, kteří ve sněhové vánici v sobotu 20. března 
2021 podle mapky našli pramen Rusavy, který slavnostně otevřeli. Studánku očistili od 
podzimního listí a naneseného nepořádku, fotograficky zdokumentovali stav pramene  
a ozdobili vlastnoručně malovaným hrníčkem. Všechny potřebné věci k otevření studán-
ky předali dalšímu přihlášenému účastníkovi. A tak to šlo týden po týdnu. Studánky se 
otvíraly ve sněhu, dešti, při poryvech větru, v horku, ale i přes nepřízeň počasí to všechny 
děti s rodiči zvládly. Studánky jsou nyní krásně vyfešákované pro další návštěvníky.
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V rámci akce se otevřely studánky: Pramen Rusavy, Bílková, Hurbanová, Pod Grůněm, 
v Černé dolině, Hladná 1, Hrklávka, Mikiho, Ivina, Mléčná, Veverkova, Hladná 2, U Lomu, 
Drobečková, Na Rovénkách.

Při hledání studánek vznikl další problém. Máme na Rusavě dvě studánky s názvem 
Hladná a ke všemu jsou kousek od sebe. Pomůže nám někdo tuto záhadu vyřešit? Víte  
o některé další studánce na Rusavě nebo o jejím příběhu či historii? Pokud ano, dejte 
nám vědět do redakce zpravodaje. Rádi studánky zařadíme do seznamu.

Touto cestou také děkujeme všem účastníkům akce, kteří nám pomohli uklidit 
rusavskou přírodu, zdokumentovat stav a naučili něco nového své děti. Voda je vzácná  
a je jí čím dál míň, a proto je důležité naučit naše děti se o ni starat.

Další akcí, kterou jsme uspořádali, bylo květnové putování Rusavou, při kterém děti 
procházely Rusavou po jednotlivých stanovištích a zaznamenávaly do herního plánku 
odpovědi. Za správně vyluštěnou tajenku si děti mohly vyzvednout na rusavské poště odměny. 

A na co se můžete těšit dále? V letních měsících plánujeme uspořádat letní kino na 
rusavském hřišti a na Čecheru nocování ve stanu se skřítky. V září vás pozveme na divadelní 
představení loukovského ochotnického divadla. Termíny akcí sledujte na webových 
stránkách obce www.rusava.cz nebo na fcb profilu Rusava aktivně či @shdrusava. Rodiče, 
kteří mají chuť se zapojit do plánování a organizování akcí, jsou vítáni. 

Lucie Málková, Rusava aktivně - SDH Rusava

Dětský pirátský den 
V úterý 1. 6. 2021 měly všechny děti svátek a do 
školičky připlula pirátská loď s kapitánem všech 
pirátů jménem KŘIVEJ HÁK. Připravil si pro naše malé piráty soutěže. Prvním úkolem bylo 
udělat rybí pomazánku, která se dětem velmi povedla. A svačinka na zahradě byla pro děti 
také velký zážitek. Dalším úkolem bylo poskládat různé lodě ve skupinkách a nakonec 
najít tu správnou pirátskou loď. Absolvovaly slalom s koloběžkou kolem pirátských vlajek, 
protože každá správná pirátská loď má svou vlajku. Protože spousta pirátů přišla v boji 
o nohu, tak si také děti vyzkoušely, jaké to je chodit na dřevěných pahýlech – chůze na 
kyblíčkách. Hledali jsme dva poklady podle mapy, kterou nám tady Křivej Hák nechal. 
Oba dva jsme úspěšně našli a hlavně jsme si celé dopoledne pořádně užili a zasmáli se.

Zuzana Švehlíková, MŠ Rusava

NAŠE ŠKOLA ...
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Květnové putování po Rusavě
Během květnových dnů se postupně všechny třídy vydaly na procházku napříč Rusavou. 
Nebyla to však jen tak ledajaká procházka, nýbrž okořeněná záludnými otázkami na 
různých stanovištích. Ta byla vyznačena v mapě, kterou jsme měli k dispozici, a odpovědi 
žáci zaznamenávali do křížovky. Cíl byl u fotbalového hřiště, kde si žáci dali zaslouženou 
svačinku a poté se neúnavně vrhli na dětské hřiště. Z putování jsme si odnesli pár zajíma-
vých informací a poznatků o naší obci. Protože se všem třídám podařilo správně vyluštit 
tajenku, děti dostaly také sladkou odměnu. Za odměnu i možnost příjemně stráveného 
dopoledne děkujeme místnímu SDH.

Jana Fuksová, MŠ Rusava

Vyhodnocení výtvarné soutěže
Žáci základní školy se účastnili celostátní výtvarné soutěže „Ulice není herna“. 

Žáci se ve výtvarné výchově zamýšleli nad tím, kde všude na ně číhá nebezpečí - na 
silnici i mimo ni. Uvědomili si také, že musí být na silnici velmi opatrní a musí používat 
při jízdě na kole i kolečkových bruslích helmu, která jim chrání hlavu před úrazem.

Soutěž byla pořádána organizací BESIP. Sedm žáků z 2., 4. a 5. ročníku získalo ocenění 
a odměny. Odměny jim byly předány ve škole pracovníkem BESIP a pracovnicí Policie ČR.

Jana Podolová, 
ředitelka školy
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Časopis Školáček
V posledních dvou školních měsících jsme se s žáky 4. a 5. ročníku věnovali tvorbě školního 
časopisu. Zpočátku se nám tento úkol zdál jako tvrdý oříšek, ale byla to pro nás zajímavá 
výzva. Jakmile jsme začali vymýšlet a sepisovat jednotlivé rubriky, šlo to celkem hladce  
a popsané papíry rychle přibývaly. Někteří žáci připravovali rozhovor, další kreslili bludiště 
či komiks, jiní vybírali recepty a vtipy nebo se pustili do křížovek a jiných zábavných úkolů. 
Výsledkem je dvacetistránkový pestrý časopis pro mladší i starší školáky. Práce nám dala 
zabrat, strávili jsme nad ní pár odpoledních hodin, ale velice nás to bavilo.  

Petra Regerová, ZŠ Rusava

Tvořivá dílna na Den matek
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Zpravodaj obce Rusava

Jarní zápasy mladší a starší přípravky

Trénink mužů 21. dubna 2021
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Začátkem měsíce května si žáci 4. a 5. ročníku připomněli Den matek tím, že pro svou ma-
minku v rámci projektového dne vyrobili dárek – krásně barevnou a zdobenou papírovou 
krabičku. Žáci si vyzkoušeli práci na stroji Big shot, na kterém si vyrazili vše potřebné - od 
základu na krabičku až po ozdoby. Krabičku si slepili a ozdobili ji vyraženými kytičkami, 
srdíčky nebo lístky. Jako dekoraci mohli použít i připravené drobné korálky, barevné 
kamínky nebo visačku se jménem. Nakonec do krabičky vložili malé sladké překvapení. 
Tvoření děti velmi bavilo a věřím, že tento milý dárek maminky potěšil.

Petra Regerová, ZŠ Rusava

Ze slohových sešitů
 „Kdyby sis mohl/a vybrat, jaké bys chtěl/a být zvíře?“
Proměnil bych se ve lva. Můžu si běhat po celé Africe. Mám velkou hřívu, ale když je 
vedro, je mi horko. Můžu si lovit, co chci, ale veliká zvířata neulovím a neumím šplhat 
po stromech. Nechtěl bych bydlet v zajetí.

Jan Klement, 4. třída

Chtěl bych být mops. Jsme doma a spím, do kolika chci. Chodím na procházky a válím 
se na gauči, můžu si volně běhat. Nevýhoda je, že se mi špatně dýchá.

Filip Novosad, 5. třída

Chtěla bych být kočkou. Můžu si chodit, kam chci a umím chytat myši. Jsem šelma  
a nejradši to mám v noci, protože jdu na lov. Odpoledne spím a odpočívám. Mám ráda, 
když mě vezmou domů a škrábou mě pod krkem. Hrozí mi nebezpečí, že mě může chytit 
liška, srazit auto nebo se můžu ztratit. 

Anna Žaloudíková, 5. třída
 
Chtěla bych být křečkem. Všude se vlezu a vylezu. Když budu chtít, udělám si váčky plné 
jídla. Mám ráda usušený chlebík. Ráda se hrabu v seně a dělám si v něm chodbičky. Celý 
den prospím nebo prolézám prolézačky, žebříčky a domečky. Když uteču, musím si dávat 
pozor na myší pastičky nebo na nějaká velká zvířata, která by mě mohla sníst. 

Anna Vinklarčíková, 5. třída

Chtěla bych být rejnokem v zoo. Dostávám od dětí papání a rádi mě hladí a to mi dělá 
příjemně. Nemusím chodit, ale plavu si různě ve vodě. Někdy se bojím, že mi nějaké dítě 
ublíží a mě to bude bolet. Také se bojím, že mě odvezou do moře nebo oceánu. 

Sára Štěpánová, 4. třída

Jsem panda a mám rád hodně bambusu. Většinou se povaluji někde na stromě nebo na 
zemi. Když je ta možnost, tak se s ostatními pandami vyhříváme na slunci při krásně šťav-
natém bambusu. Nechtěl bych, aby mě chytli a dali do zoo. Hodně se bojím jiných dravců.

Matyáš Daďa, 5. třída
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SPORT ...SK RUSAVA, fotbal přípravky
Kvůli pandemii a s tím souvisejícími vládními 
opatřeními FAČR (Fotbalová asociace České 
republiky) na začátku května předčasně ukončila sezonu 2020/2021, ale o pár dní poz-
ději už bylo povoleno hrát alespoň přátelské zápasy, čehož jsem s rusavskými špunty 
využil měrou vrchovatou. Děti chtěly hrát, zápasy jim beztak dají víc než tréninky (i když 
i na umělce jsme si „zablbli“ dostatečně), tak proč nehrát. Za měsíc jsme stihli odehrát 
(do uzávěrky tohoto vydání) devět zápasů plus dva turnaje o přeborníka OFS Kroměříž.

15. 5.  mladší přípravka na Chvalčově - prohra 6:16
16. 5.  starší přípravka v Záhlinicích - výhra 11:7
21. 5.  starší přípravka ve Slavkově - prohra 3:29
23. 5.  starší přípravka v Rymicích - prohra 5:7
28. 5.  mladší přípravka doma s Prusinovicemi - výhra 20:19
30. 5.  starší přípravka doma se Záhlinicemi - remíza 5:5
3. 6.  starší přípravka na Chvalčově - prohra 2:7
6. 6.  mladší přípravka, kvalifikační turnaj o přeborníka OFS Kroměříž na Rusavě
10. 6.  mladší přípravka v Opatovicích - prohra 7:12
15. 6.  mladší přípravka doma s Opatovicemi - výhra 13:11
20. 6.  mladší přípravka, finálový turnaj o přeborníka OFS Kroměříž v Holešově

Zápas starší přípravky ve Slavkově 
21. kvěna

Zápas mladší přípravky v Opatovicích 
10. června

Některé zápasy jsme odehráli dobře, v některých bylo znát, že musíme trénovat 
mnohem lépe. S některými soupeři se prostě rovnat nemůžeme (výborně dělají fotbal 
ve Slavkově, také na Chvalčově jsou o poznání dál). Budu hodnotit pozitivní okamžiky. 
Krásná střela do šibenice Pavlíka Dresnera na Chvalčově, střelecky (gólově) se hodně 
zlepšil Eda Gregor, stabilní opora Kuba Klement, ve starší přípravce hodně talentovaný 
Tom Strýček, u malošků zajímavé momenty Tomík Pavelec.
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Někdy se v diskusích ve sdělovacích prostředcích či na internetu objevují názory, 
že asi skončí na vesnicích fotbal, když se teď dvě sezony po sobě nedohrálo, nejsou mi-
strovské zápasy, i s tréninky to nebylo ideální. Proto mám velkou radost, že žádný hráč 
našich přípravek s fotbalem neskončil, naopak máme nové přírůstky. Pravda, dvojčata 
Štěpu a Laďu Hrubé od sebe zatím nerozeznám, ale s tím už mám své zkušenosti (kluky 
Gregorovy jsem taky rozpoznal, pouze když si vzali na trénink trička se jmenovkami, 
tak jsem dal jednoho do branky a druhého do hry). Zkusím přemluvit Ivana Ryšku, jestli 
by Štěpánka nebo Ladika nemohli přebarvit na modro nebo třeba na zeleno. Občas 
jsem se musel proměnit z trenéra na botanika, když mi Tonda Matela nebo Áda Vaculík 
ukazovali, co při zápase našli v trávě, ale snad nějaká budoucnost rusavský fotbal čeká. 
Uklidňuje mě i prohlášení našeho loňského nejlepšího střelce Kuby Mozoly, který prý 
bude hrát fotbal až do té doby, než bude dědeček, takže nás snad čeká ještě spousta 
sezón a spousta gólů v soupeřových sítích.

Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům za bezproblémovou spolupráci v uplynulé 
sezóně (hlavně mému „asistentovi“ Jurovi Klementovi), panu Urubovi za vždy připravené 
hřiště, soudci Pavlovi Myslovi i všem ostatním, co se starají o chod SK Rusava.

Odehrané zápasy:
14 - Jakub Klement
12 - Jan Gregor, Eda Gregor, Tom Pavelec
10 - Jakub Mozola
9 - Veronika Káčerková, Lukáš Káčerek
8 - Tom Strýček
7 - Pavel Dresner, Tonda Matela
6 - Jan Klement
5 - Radim Janečka, Ondra Škarpich  
4 - Aneta Hlaváčová, Lukáš Strýček
3 - Adam Vaculík
2 - Jakub Holšán, Jiří Mikšánek
1 - David Hudec, Lukáš Machovský, Hugo Kvasnička

Vstřelené góly:
17 - Jakub Klement, Eda Gregor
16  - Jakub Mozola
15 - Tomáš Strýček 
9 - Jan Gregor
7 - Tom Pavelec, Tonda Matela
5 - Veronika Káčerková
3 - Radim Janečka, Jan Klement, Jakub Holšán, Pavel Dresner
1 - David Hudec, Lukáš Káčerek, Adam Vaculík   
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Turnaje o přeborníka OFS Kroměříž:
6. června 2021 - kvalifikace na Rusavě
Stejně jako loni jsem chtěl ve spoluprá-
ci s rodiči uspořádat na Rusavě pro naše 
malé fotbalisty turnaj, když se tedy na-
skytla možnost přihlásit se i pořádat turnaj 
okresního fotbalového svazu, využil jsem 
toho. Rodiče ráno nachystali hřiště, Standa 
Gregor se proměnil ve valašského Saudka 
(fotografa), Michal Káčerek šéfoval časomí-
ře, počasí krásné, na tribuně příjemný stín. 
Odměnou za naši snahu nám byl hlavně první zápas naší mladší přípravky proti Holešovu, 
kdy jsme po výborném výkonu sahali po remíze. Skvěle zachytal Dresner, ale i v poli se naši 
nejmenší snažili. Třešnička na dortu sice nebyla, dvacet sekund před koncem oblouček 
Edy Gregora těsně minul branku, přesto si oba týmy vysloužily potlesk fanoušků. Díky 
Mlékárně Bystřice pod Hostýnem (Marcela Vaculíková) i příspěvku Patrika Barota si děti 
po vyhlášení výsledků odnesly domů spoustu dobrot a my dobrý pocit z vydařené akce.

Rusava - Holešov 5:6 1. Holešov 6 19:6
Holešov - Bezměrov  13:1 2. RUSAVA 3  16:16
Rusava - Bezměrov   11:10  3. Bezměrov 0  11:24

20. června 2021 - finálový turnaj ve Všetulích
Jako nejlepší z druhých míst nás na-

konec vybrali proti nejlepším třem celkům  
z první fáze turnajů. Dva dny před turnajem 
odstoupily favorizované Martinice, které 
nahradil tým Prusinovic. Na nádherném 
hřišti ve Všetulích to bylo pro děti ten-
tokrát v šíleném vedru náročné (některé  
v průběhu zápasu ani nechtěly nastupovat, 
naštěstí jsme kádr měli široký). První zápas 
proti spojenému týmu Zborovic a Zdounek 
jsme prohráli (trochu jsem se divil, do jaké 
výšky narostli někteří kluci ročníku 2012 - 
čím pak je tam asi krmí...), poté nás jasně přehrál domácí Holešov. V posledním zápase 
si děti spravily vítězstvím náladu. Dobře zachytal Tom Strýček, kapitán Kuba Klement 
bojoval jako lev, Kuba Mozola dostal cenu pro nejlepšího hráče turnaje, náš nejmladší  
a nejmenší hráč Luky Káčerek vstřelil svůj první gól.
Zborovice/Zdounky - Rusava 5:1
Holešov - Rusava 12:3
Prusinovice - Rusava 2:11
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Konečné pořadí:  1. Holešov
 2. Zborovice/Zdounky
 3. RUSAVA
 4. Prusinovice

O přeborníka okresu hráli i v kategorii mladších žáků naši borci v dresu Prusinovic. 
Také oni se dostali do finálové skupiny, když v té kvalifikační vyhráli všechny zápasy 
(proti Chvalčovu, Koryčanům i Skašticím). Ve finále sice obsadili čtvrté místo, ale dokázali 
remizovat se silným výběrem Kroměříže. Nedílnou a spolehlivou součástí sestavy byli 
David Hudec, Milan Zachara, Lukáš Machovský, Kuba Holšán a Kuba Vinklarčík. Posledně 
jmenovaný pomohl k druhému místu (výhra s Bezměrovem, prohra se Zdounkami)  
i v kategorii starších žáků. Trenér Zdeněk Krejčí si velmi pochvaluje spolupráci a chválí 
přístup našich kluků. Velmi ho potěšilo, jak si povahově i lidsky sedli s domácími borci. 
Snad bude společný mančaft tak šlapat i v příští sezóně. Z jednotlivců nejvíc vyzdvihuje 
výborné výkony Kuby Vinklarčíka.

 Daniel Krajcar, SK Rusava

SK Rusava – trénink po dlouhé pauze
Dlouhou dobu měli fotbalisté Rusavy klid. Šestý tým III. třídy ve slupině A v  okrese 
Kroměříž spal zimním spánkem.

Současný stav některým hráčům dokonce vyhovoval. V našem klubu je špatný přístup 
k tréninkům i za normálních okolností. Snad jenom matador Miroslav Třasoň se občas šel 
proběhnout, prozradil s velkou dávkou černého humoru sekretář oddílu Daniel Krajcar. 
Jeho mužstvo má však kvalitní kádr. V  loňské nedokončené sezóně Rusava dokonce 
vedla tabulku soutěže. „Proto jsme v letošní sezóně chtěli navázat na předcházející vý-
sledky a v naší skupině III. třídy bojovat o umístění na prvních třech příčkách v tabulce,“ 
plánoval Krajcar. Protože jsou po nedohraném podzimu v soutěži Rusavjáci až šestí, tak 
v klubu nemůže vládnout spokojenost. „Čekali jsme, že budeme v tabulce výš. Nicméně 
odehráli jsme několik povedených zápasů. Zejména na domácím hřišti. Navíc před 
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solidně zaplněnou novou tribunou. Diváci při nich dokázali vytvořit výbornou atmosféru.  
To ocenily i hostující celky,“ našel i pozitiva rusavský sekretář.

 Umístění jeho týmu mohlo být lepší. Mužstvo ale sužovala zranění. Na začátku se-
zony nehrál jeden z tvůrců hry Miroslav Bílek, v závěru nedohraného podzimu chyběli 
další: záložník Miroslav Třasoň a hlavně nejlepší střelec soutěže Jan Havránek. Herní styl 
Rusavy byl přesto velmi atraktivní. Celek z podhůří Hostýnských vrchů je dlouhodobě 
ofenzivně naladěný.

 „V loňské nedohrané sezóně jsme na podzim nastříleli ve 13 utkáních 75 branek. 
Proto jsme si dali za cíl ve zbytku minulé sezóny nastřílet 150 gólů. Bohužel covid-19 byl 
proti. V letošní sezóně jsme na podzim dali 36 branek. Nejvíc ze všech mužstev v soutěži. 
A kdyby se nezranil Havránek, tak by to bylo ještě lepší. Na našem herním projevu je totiž 
vidět krédo týmu, že nejlepší obranou je útok a že brání jenom slabé celky, které nevěří 
gólmanovi,“ tvrdí s úsměvem Daniel Krajcar.

 Rusavjákům se nejvíc povedly domácí souboje s Chvalčovem (4:2) a Hlinskem pod 
Hostýnem (8:2). 

„V duelu s Chvalčovem se šance střídaly na obou stranách. Zápas proto mohl dopad-
nout jakkoliv. V partii s Hlinskem pod Hostýnem jsme před zaplněnou tribunou předváděli 
pohledné akce a dávali krásné branky. Vydařilo se nám také střetnutí v Žeranovicích. 
V něm jsme vyhráli 7:1. Naopak nepovedlo se nám utkání v Mrlínku, kde jsme zahazovali 
šance a tento duel jsme prohráli 2:3. V prohraném zápase v Loukově 2:4 jsme doplatili na 
nedisciplinovanost,“ zavzpomínal Krajcar.  Největšími oporami šestého mužstva III. třídy 
skupiny A v okrese Kroměříž byli Jan Havránek, Miroslav Třasoň a kapitán Michal Vaculík.

„Hrotový útočník Havránek je náš Forrest Gump a Usain Bolt v jedné osobě. V devě-
tadvaceti letech mu to pořád rychle běhá a myslím, že i beci v okresním přeboru by s ním 
měli velké problémy. Střední záložník Třasoň je fotbalový básník. Pětačtyřicetiletý fotba-
lový světoběžník, který například hrával ligu v Drnovicích s Milanem Petrželou, je skvělým 
tvůrcem hry. Při pohledu na něho pouze Tomáš Rosický ve mně vyvolával podobné pocity. 
Dalšímu spolehlivému tahounovi, pětatřicetiletému záložníkovi Michalovi Vaculíkovi, 
už to sice neběhá jako dřív, ale náš elitní forvard pořád umí dávat góly,“ vyzdvihl trojici 
největších opor Daniel Krajcar. V zimě se kolem rusavského fotbalového klubu dlouho 
nic podstatného nedělo. Ani na jaře žádné změny v kádru neplánujeme. Momentálně se 
ale trochu bojím, aby kvůli covidu-19 někdo z našeho týmu neskončil s fotbalem. Také 
v souvislosti s dohráním soutěže mě napadají spíš skeptické myšlenky. Snad se odehrají 
alespoň poslední čtyři podzimní kola,“ doufá sekretář fotbalistů z Rusavy Krajcar.

Pozitivní ovšem je, že jeho mužstvo se po půl roce konečně zase sešlo ke společné-
mu tréninku. „Ten se uskutečnil ve středu 21. dubna na umělé trávě v našem sportovním 
areálu,“ věří, že se konečně začíná blýskat na lepší fotbalové časy, Krajcar.                                           

Lubomír Hotař
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solidně zaplněnou novou tribunou. Diváci při nich dokázali vytvořit výbornou atmosféru.  
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ZAJÍMAVOSTI ...Japonsko 
– země vycházejícího slunce 
(2. část)
Nejstarší nálezy prokazují, že Japonsko 
bylo osídleno již ve starší době kamenné. 
Podle tradičních pověstí bylo ovšem dneš-
ní Japonsko založeno pod vládou císařů až 
v 7. století před naším letopočtem. Vnitřní 
vývoj byl několikrát narušen vnějšími vpá-
dy z asijské pevniny. V japonském umění 
rezonuje úspěšná obrana ostrovů před 
vpády Mongolů v průběhu 13. století n. l. 
Mimo jiné se s nimi pojí termín „kamikaze“ 
neboli božský vítr (pravděpodobně tajfun), 
který přivodil totální zkázu mongolské 
invazní flotily. 

Evropané se do Japonska dostáva-
jí až poměrně pozdě. První obchodníci 
se objevují v  průběhu 16. století, a to 
zejména z  Portugalska (již v  roce 1543)  
a Španělska (obr. 1). S nimi ovšem přichází 
i katoličtí misionáři (včetně sv. Františka 
Xaverského, jednoho ze zakladatelů 
Tovaryšstva Ježíšova – jezuitů), kteří se 
snaží obrátit místní obyvatelstvo na křes-
ťanskou víru. Misionáři byli ve feudálním 
Japonsku poměrně úspěšní a za přibližně 
století působení se jim podařilo vybudovat několik set kostelů a získat statisíce věřících. 
Ve výsledku ovšem jejich působení vedlo k nepokojům, které v letech 1637–38 přerost-
ly ve vzpouru označovanou jako šimabarské povstání. V té době vládnoucí šógun za 
pomoci protestantských nizozemských obchodníků povstání krvavě potlačil. Došlo tak 
k faktickému vyhlazení křesťanů a zákazu praktikování křesťanské víry v Japonsku pod 
hrozbou trestu smrti. Následně byla nastolena politika izolacionalismu, která znamenala 
vypovězení všech cizinců ze země. Jedinou výjimku tvořili Nizozemci, kteří získali právo 
obchodu v obchodní stanici u města Nagasaki. Japonsko se tak stává na více než dvě 
století v podstatě uzavřenou zemí.

Politika izolace vedla k  technologickému zaostávání (obr. 2) a byla zrušena pod 
tlakem vnějších okolností až v polovině 19. století. V roce 1854 připlouvá do Japonska 
flotila amerických válečných lodí a donutí šokované Japonce k otevření přístavů pro 
americké obchodníky. Díky tomu došlo ke změnám ve společnosti, které vedly k řadě 
reforem. Japonsko se v průběhu několika desetiletí stává jednou ze světových mocností 

Obr. 1 – Japonsko v prvním vydání atlasu 
holandského kartografa 

Abrahama Ortelia (1570).
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a rozšiřuje svůj vliv na území Korejského 
poloostrova, ostrova Sachalin a dalších 
území. V průběhu první světové války sto-
jí na straně spojenců a díky tomu získává 
mezinárodní vliv a do své správy rozsáhlá 
území v Pacifiku. Omezené vlastní zdroje 
strategických surovin (kovy, kaučuk, ropa 
a další) na domovských ostrovech vedou 
k politice expanzionismu, která v důsled-
ku přivedla Japonsko do druhé světové 
války po boku Německa a Itálie. Na konci 
války bylo Japonsko značně zdevastová-
no a okupováno Spojenými státy americ-
kými až do roku 1952. Po válce se ovšem 
podařilo nastartovat rapidní ekonomický 
vzestup, díky kterému se Japonsko stává 
jednou z nejrozvinutějších zemí světa. 
Japonsko je dodnes jediným asijským 
zástupcem ve skupině G7 (7 nejrozvinu-
tějších zemí světa). 

Pošramocená mezinárodní prestiž 
Japonska po 2. světové válce byla výrazně 
posílena mimo jiné organizací úspěšných 
letních olympijských her v Tokiu v  roce 
1964 (Věra Čáslavská zde získala 3 zlaté 
medaile a Československo celkem 14 
medailových pozic, což byl a je stále ne-
překonaný výkon). Šlo o první olympijské 
hry na asijském kontinentu. Následovaly 
zimní olympijské hry ve městě Sapporo 
na ostrově Hokkaidó konané v roce 1972 
a pro český hokej nezapomenutelné 
Nagano v roce 1998. V loňském roce se 
měly konat letní olympijské hry opět 
v Tokiu. Z  důvodu pandemické situace 
byly ovšem přeloženy na rok 2021. Jejich 
organizací se Japonsko stane po USA  
a Francii třetím nejčastějším organizáto-
rem olympijských her.

   Bára a Zdeněk Stachoňovi

Pro většinu japonských měst byla 
do poloviny 20. století charakteristická 

jednoduchá dřevěná zástavba.

Technické muzeum ve městě Tsukuba. 
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Přehledné informace k tarifům a cenám Integrované 
dopravy Zlínského kraje
Zlín, 7. 6. 2021 — Všem cestujícím veřejnou dopravou 
přinášíme přehled nejdůležitějších otázek a odpo-
vědí ohledně tarifů a cen v  Integrované dopravě 
Zlínského kraje (IDZK). 

Jak funguje tarif Zlínského kraje?
V systému IDZK vždy přesně víte, kolik zaplatíte za cestu. Je to jednoduché: cena 

jízdy je 1 Kč za 1 km jízdy. K tomu je třeba připočítat jednotnou nástupní sazbu 9 Kč. 
Takže čím delší bude vaše cesta Zlínským krajem, tím výhodnější cenu zaplatíte: za-
tímco cesta dlouhá 10 km vás přijde na 10 Kč (10 Kč + 9 Kč), 50 km s námi projedete  
za 59 Kč (50 Kč + 9 Kč). Platbu přitom můžete provádět hotovostně, bankovní kartou nebo 
prostřednictvím tzv. karty Zetka. Tuto variantu doporučujeme! Jsme taky kompatibilní 
s kartou Moravskoslezského kraje ODIS – takže u nás můžete k platbě použít ODISKu,  
a naopak Zetkou zaplatíte i v Moravskoslezském kraji.

Platím za přestup mezi autobusovými spoji?
Pokud se ptáte, zdali v případě, že během cesty přestoupíte z jednoho autobuso-

vého spoje na druhý, budete muset platit nástupní sazbu 9 Kč dvakrát, tak odpověď vás 
potěší: jestliže využijete přímo navazující spoje – tedy přestoupíte do 30 minut –, tak při 
platbě kartou Zetka nebo ODIS vám nástupní poplatek podruhé účtován nebude. Do 
konce srpna 2021 vám nástupní sazba 9 Kč nebude účtována ani při platbě v hotovosti 
nebo bankovní kartou. Stačí, když řidiči návazného spoje ukážete předešlou jízdenku. 
Na ní je uveden čas přestupu.

Co když cestuji mezi kraji?
Cestuji kousek za hranice kraje
Tarif Zlínského kraje sahá dokonce i za jeho hranice, takže se s ním dostanete i do 

sousedních regionů: vlakem na náš tarif se svezete na trati 303 až do stanice Kojetín 
(Olomoucký kraj), na trati 330 do stanice Moravský Písek a na trati 340 do stanice Veselí 
nad Moravou (Jihomoravský kraj). Autobusovými spoji v  rámci Integrované dopravy 
Zlínského kraje se můžete svézt dokonce až do Brna, Ostravy, Přerova nebo Prostějova. 
Pokud však pojedete spojem, který není součástí IDZK, na tarif Zlínského kraje cestovat 
nemůžete.

Obdobným způsobem funguje systém i naopak – do Uherského Hradiště, Kunovic 
a Starého Města se z Jihomoravského kraje můžete dopravit v rámci tarifu Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje, na Kroměřížsko zajíždějí linky Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje a do oblasti Beskyd a Valašského Meziříčí lze 
cestovat z Moravskoslezského kraje na tamní tarif.
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Cestuji do nebo ze Zlínského kraje po železnici dopravou Českých drah
Pokud jedete pouze spojem Českých drah, můžete využít tarif dopravce, a to včetně 

jím nabízených slev (například sleva IN 25, IN 50 apod.). Je ovšem možné i kombinovat 
tarifní systém Českých drah a Zlínského kraje. 

Cestuji do nebo ze Zlínského kraje dopravou po železnici, kdy kombinuji spoje Českých 
drah a Arrivy

Pokud cestujete do Zlínského kraje, kupte si jízdenku v tarifu ČD do poslední stanice 
ve Zlínském kraji, ve které zastavuje vlak ČD. Pro zbytek trasy si kupte u průvodčího jíz-
denku v tarifu Zlínského kraje. Prodá vám ji jak průvodčí ve vlaku, ze kterého přestupujete, 
tak průvodčí ve vlaku, do kterého nastupujete (bude jen chtít vidět předchozí jízdenku, 
aby byl prodej bez přirážky). 

Pokud cestujete ze Zlínského kraje, kupte si v pokladně (nebo u průvodčího, není-li 
pokladna k dispozici) jízdenku v tarifu Zlínského kraje do poslední stanice ve Zlínském 
kraji. Po nástupu do prvního vlaku provozovaného ČD na vaší trase si u průvodčího kupte 
jízdenku pro zbytek cesty dle tarifu ČD (také bude chtít vidět předchozí jízdenku, aby 
byl prodej bez přirážky). 

V obou případech lze také využít systému jednotného tarifu, tzv. jízdenky One Ticket, 
na niž cestující může kombinovat vlaky různých dopravců.

Cestuji autobusovou dopravou
V autobusu si koupíte jízdenku daného dopravce (objednatele linky).

Je tarif Zlínského kraje výhodný?
Na některých železničních linkách – například na trati mezi Starým Městem  

u Uherského Hradiště, Otrokovicemi a Hulínem – si cestující může zvolit mezi tarifem 
Zlínského kraje a tarifem Českých drah. Tarif Zlínského kraje je ovšem výhodnější než 
základní jízdenka Českých drah, a to cca o 30 %. Ve vlacích kategorie EC však tarif Zlínského 
kraje neplatí.

Pokud srovnáme cenu tarifu Zlínského kraje se sousedy, tak v Moravskoslezském 
kraji nyní cestující zaplatí 1 Kč/km + nástupní tarif 9 Kč při platbě kartou ODIS, 15 Kč při 
platbě v hotovosti. Od 1. července se cena za kilometr zvýší na 1,40 Kč.

A co slevy?
V současné době platí na linkách IDZK žákovské, studentské a seniorské slevy ga-

rantované státem. Do budoucna plánujeme úpravy krajského tarifu, aby si v něm každý 
cestující našel nejvýhodnější jízdenku.

Kteří dopravci jezdí na linkách IDZK?
ARRIVA MORAVA a. s., ČSAD Bus Uherské Hradiště, a. s., Transdev Morava s. r. o., TQM 

Holding s. r. o., Z-Group  BUS a. s., ARRIVA vlaky s. r. o., České dráhy a. s.  
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pokladna k dispozici) jízdenku v tarifu Zlínského kraje do poslední stanice ve Zlínském 
kraji. Po nástupu do prvního vlaku provozovaného ČD na vaší trase si u průvodčího kupte 
jízdenku pro zbytek cesty dle tarifu ČD (také bude chtít vidět předchozí jízdenku, aby 
byl prodej bez přirážky). 

V obou případech lze také využít systému jednotného tarifu, tzv. jízdenky One Ticket, 
na niž cestující může kombinovat vlaky různých dopravců.

Cestuji autobusovou dopravou
V autobusu si koupíte jízdenku daného dopravce (objednatele linky).

Je tarif Zlínského kraje výhodný?
Na některých železničních linkách – například na trati mezi Starým Městem  

u Uherského Hradiště, Otrokovicemi a Hulínem – si cestující může zvolit mezi tarifem 
Zlínského kraje a tarifem Českých drah. Tarif Zlínského kraje je ovšem výhodnější než 
základní jízdenka Českých drah, a to cca o 30 %. Ve vlacích kategorie EC však tarif Zlínského 
kraje neplatí.

Pokud srovnáme cenu tarifu Zlínského kraje se sousedy, tak v Moravskoslezském 
kraji nyní cestující zaplatí 1 Kč/km + nástupní tarif 9 Kč při platbě kartou ODIS, 15 Kč při 
platbě v hotovosti. Od 1. července se cena za kilometr zvýší na 1,40 Kč.

A co slevy?
V současné době platí na linkách IDZK žákovské, studentské a seniorské slevy ga-

rantované státem. Do budoucna plánujeme úpravy krajského tarifu, aby si v něm každý 
cestující našel nejvýhodnější jízdenku.

Kteří dopravci jezdí na linkách IDZK?
ARRIVA MORAVA a. s., ČSAD Bus Uherské Hradiště, a. s., Transdev Morava s. r. o., TQM 

Holding s. r. o., Z-Group  BUS a. s., ARRIVA vlaky s. r. o., České dráhy a. s.  
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O nás
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je projekt, který propojuje módy ve-

řejné dopravy ve Zlínském kraji v jeden ucelený systém s jednotnými standardy kvality 
a možností cestování na společnou jízdenku. Cílem je zvýšení komfortu cestujících, 
konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy a zlepšení kvality života v  kraji.  
O provoz systému IDZK se stará krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského 
kraje, s. r. o. (KOVED).

Barbora Čandová, PR pracovník, www.idzk.cz

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
Stanik M.: Hraje si v kuchyňce, drží telefon u ucha a říká: „Tak co, přijdeš na toho lahváča?“

Ladik: „Paní učitelko, já si umývám ruce, aby se mi leskly.“

Štěpánek: Dělali jsme pracovní list – poznávání obrázku a Štěpánek našel housle a říká: 
„Kytara na houslení.“

Někdo z dětí: „Paní učitelko, on řekl sakryš.“
Pí uč.: „To nevadí. To říkám i já, když se mi něco nepovede nebo jsem naštvaná.
Jareček: „Paní učitelko, tatínek když je naštvaný, tak říká do prdele.“
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Literární opáčko  
SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU O ODMĚNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na soutěžní otázky i s kontaktem posílejte  do 31. 8. 2021  
na adresu knih.rusava@seznam.cz nebo vhoďte vyplněný kvíz do schránky  

ve vestibulu OÚ. Za správné odpovědi obdržíte odměny. 

Jak nejčastěji začíná věta 
šmouly Mrzouta? 

a) mrzí mě to 
b) mrzne, až praští 
c) nemám rád 

 

Jak se jmenoval kůň, který 
skočil s Horymírem 

z Vyšehradu do Vltavy? 

a) Šebír   b) Šedák     c) Šemík 

Kteří dva přátelé chtěli 
upéct nejlepší dort na světě? 

a) krtek a myška 
b) pejsek a kočička 
c) Bob a Bobek 

 

 

 

Kdo bydlí v pařezové 
chaloupce? 

a) Křemílek a Muchomůrka 
b) Křemílek a Mochomůrka  
c) Křemílek a Vochomůrka 

Přiřaď ke knize autora 

O letadélku káněti                 (Alois Jirásek) 

Staré pověsti české                (J. K. Rowlingová) 

Kouzelná třída                        (Jeff Kinney) 

Herry Potter                            (Bohumil Říha)  

Deník malého poseroutky    (Zuzana Pospíšilová) 

 

 

Doplň říkadlo 

U potoka…….………… 

říkají mu………………… 

………………………….padne, 

ten musí jít………………… 
 



STARÁ RUSAVA

NOVÁ RUSAVA
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