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Vážení a milí, 
letní čas plný pohody, volna, kou-

pání, zážitků a dobrodružství je za námi 
a my jsme se vrátili k pravidelnému pra-
covnímu tempu. Děti usedly do školních 
lavic a začaly se věnovat školním povin-
nostem. S třetím výtiskem zpravodaje 
v roce jsou spojeny chmurné podzimní 
večery, při nichž můžete v klidu svých 
domovů pročítat řádky rusavského 
zpravodaje. 

V úvodním slově starosty Vás čekají 
informace o změnách v odpadovém 
hospodářství, které se týká nás všech, 
tak prosím pozorně čtěte. V dalším 
příspěvku se dozvíte o novinkách při 
výměně občanského průkazu. A pak už 
následují rubriky Dění v obci, Naše škola, 
Sport a Zajímavosti. Najdete zde na-
příklad rozsáhlou reportáž z Rusavské 
50ky, pozdrav od katolického kněze 
s poděkováním za finanční dar, článek 
od předsedy hasičů o konaných letních 
akcích či spoustu příspěvků z naší školy 
a školky. Paní knihovnice pozve nové 
malé čtenáře k návštěvám knihovny  
a Danek Krajcar Vás zasvětí do peripetií 
rusavského fotbalu při sestavování muž-
ského mančaftu. V Zajímavostech se 
dozvíte, jaký poklad byl nalezen v lukov-
ských lesích, či si přečtete článek od pana 
Stachoně, který Vám prozradí recept na 
dlouhověkost japonských obyvatel.

V závěru zpravodaje Vám poradí 
Občanská poradna Vsetín s pobočkou 
v Bystřici p. Host., na koho se obrátit 
v případě zadlužení. A na úplný závěr 
nebudou chybět perličky z naší školičky.

Přeji Vám příjemné počtení s pod-
zimním počasím za oknem a teplým 
čajem či grogem.

TT-

Rozloučení s předškoláky

Vycházka po okolí 
– žáci 3. ročníku
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Slovo má 
starosta ...

Odpadové hospodářství

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, upra-
vuje nejen nakládání s odpady, ale i nástroje, jak zajistit co nejvíce vytříděných 

složek v obcích. Do konce roku 2030 by obce měly vytřídit 65 % z celkového množství 
komunálního odpadu. Cílený systém měla upravovat obecně závazná vyhláška, která 
stanoví podmínky separace, ukládání, odvoz i likvidaci. Nezbytnou součástí je i poplatek 
za provádění služby. Stanovení ceny je možné řešit paušálním poplatkem nebo platby 
mohou být odváděny za odevzdané množství podle hmotnosti. Tato druhá varianta 
není reálná v katastru naší obce, neboť se zde nachází cca 500 rekreačních objektů, 
což prakticky neumožňuje vážit odpadové nádoby s čárovými kódy. Chaty jsou pro 
techniku nesjízdné a nepřístupné. Kumulace obou variant navrženým zákonem není 
možná. Tento projekt se zkušebně zaváděl na Bystřicku před cca 20 lety, nebyl úspěšný 
a s dodavatelskou společností se vedl i soudní spor. 

Veškeré podmínky spojené se správou poplatku bude řešit nová vyhláška, která se 
připravuje k veřejnému projednání na zastupitelstvu obce.

Součástí sběru, třídění i likvidace odpadu je provoz na sběrném místě – sběrném 
dvoře, kde se rovněž týdně řeší různé problémy s dováženým odpadem. Vzhledem 
k symbolickému poplatku za odpad – 600 Kč / rok / osoba, v porovnání s průměrem ceny 
třeba za vodné a stočné, což je cca 2 100 Kč / rok / osoba, se zkresluje názor na nevděč-
nou službu pro občana. Na odpadové hospodářství obce každoročně doplácí částkou 
cca 300 000 Kč. Z tohoto porovnání je nelogické i nepřípustné, aby obec doplácela za 
objemový odpad, který majitelé nemovitostí chtějí předávat do sběrného dvora, když 
vyklízí rodinný domek, vyměňují sedačku, křesla či skříně.

Sběrný dvůr bude přebírat jen 
rozebrané věci do objemu 1 m3, 
max. délky 1,5 m. Větší objemové 
množství nad 1 m3 si musí řešit sám 
původce odpadu likvidací na skládce 
domovního odpadu v Bystřici pod 
Hostýnem. Za celý rok se vyváželo 
80 až 100 tun objemného odpadu, 
cena za vývoz a uložení kontejneru 
je dle hmotnosti do 5 000 Kč. I tímto 
opatřením se může snížit veškeré 
množství odpadu předané obci. 

Bohumil Škarpich
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Plánované akce do konce roku

Datum Akce Pořadatel

06. 11. 21 Sejdeme se na umělce
Klub přátel turistiky 
a sportu Přerov

13. 11. 21 Lampionový průvod Rusava aktivně - SDH Rusava

27. 11. 21 Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava

04. 12. 21 Mikulášský jarmark Kulturní výbor obce Rusava

26. 12. 21 Štěpánská naháňka Myslivecké sdružení Rusava

prosinec Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava

31. 12. 21 Silvestrovská vycházka s portáši Valašský sbor portášský

Dětské hřiště Rusava „Veselá zvířátka‘‘
Nová herní plocha v areálu koupaliště, umístěná jako součást dětského brouzdaliště, 
bude sloužit výhradně pro děti od dvou do šesti let. Herní prvky představující zvířátka 
jsou vyrobeny v České republice z kvalitního pryžového granulátu a stabilního polyure-
tanového pojiva. Barevné dopadové pryžové plochy dokreslují pestrost nové doplňkové 
atrakce pro malé návštěvníky.
Celkové uznatelné náklady 1.606.782 Kč
Dotace MMR 1.285.426 Kč
Vlastní zdroje 321.356 Kč

Tento projekt byl v červnu 2021 realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Ludmila Mikšánková
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Rekonstrukce požární zbrojnice - realizace 2020–2021
Rozsáhlá rekonstrukce stávajícího 
objektu hasičské zbrojnice, posta-
veného na přelomu 60. let minu-
lého století, s částečnou stavební 
úpravou v roce 1991–1992. Nynější 
oprava nemovitosti spočívá v pří-
stavbě garáže, úpravě a rozšíření 
skladových prostor, vybudování 
nového bezpečného vstupu do 
společenské místnosti a sociál-
ního zázemí v obou podlažích.  
V garážích bude umístěna stávající 
technika – zásahové vozidlo PV3S  
a cisternová stříkačka Unimog. V přístavbě bude vystaveno vozidlo v depozitu TATRA 805.
Dodavatel stavby: Rovina stavební a. s., Hulín
Celkové náklady: 6,7 mil. Kč
Dotace MV: 1,6 mil. Kč
Dotace ZK: 0,5 mil. Kč
Vlastní zdroje: 4,6 mil. Kč

Tento projekt je spolufinancován s podporou Ministerstva vnitra a Zlínského kraje.
Ludmila Mikšánková

Úřad není labyrint aneb co dělat, když…
Občanské průkazy - doplnění

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, 
kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči 
dat. Tím se zajišťuje soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1157  
ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení 
k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají 
své právo volného pohybu.

Občanské průkazy vydávané od 2. srpna 2021 se liší od předchozího vzoru tím,  
že na přední straně v levém horním rohu je uveden kód země tvořený dvěma písmeny 
vydávajícího státu vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti 
žlutými hvězdami. Na zadní straně je vyobrazen symbol biometrických údajů.

Kdy končí platnost občanského průkazu?
• uplynutím doby v něm uvedené,
• ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
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• dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
• ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
•  pozbytím státního občanství České republiky,
•  úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
•  převzetím nového občanského průkazu,
•  odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
•  dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. 

z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby),
•  platnost občanského průkazu skončí také uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny 

místa trvalého pobytu,
•  nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
•  nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
•  změny pohlaví,
•  změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?
Na žádost občana lze do občanského průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o re-

gistrovaném partnerství.

Lze do občanského průkazu zapsat akademický titul?
Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů žádné tituly nezapisují.

Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu?
Je doporučeno požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před 

uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze 
požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu?
1. neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu: kterémuko-

liv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské 
průkazy), v Praze kterémukoliv úřadu městské části Praha 1 až 22, ztrátu nebo odcizení 
občanského průkazu lze ohlásit také Policii České republiky. Pokud došlo ke ztrátě či 
odcizení v zahraničí, je občan povinen ohlásit tuto skutečnost zastupitelskému úřadu.

Uvedené orgány hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu 
do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto 
občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi 
neplatných dokladů, v schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, 
aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení dokladu neoznamujte Ministerstvu vnitra - není příslušné  
k zavádění těchto údajů do informačního systému, pouze zveřejňuje údaje o ztrátě nebo 
odcizení dokladu v databázi neplatných dokladů na internetových stránkách. Výjimkou 
je případ, kdy u Ministerstva vnitra žádáte o vydání občanského průkazu ve zkrácené 
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lhůtě do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin. Pouze v tomto případě 
můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu u Ministerstva vnitra při podání 
žádosti o vydání občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může ohlásit za držitele občanského 
průkazu také jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto 
účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.
Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat (na úřad s rozšířenou působností nebo 

na Policii ČR) a nemůžete jej dále používat.
Neodevzdání občanského průkazu, u něhož byla ohlášena ztráta nebo odcizení, je 

přestupkem.
 

2. požádat o nový občanský průkaz
Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 dnů po ohlášení ztráty nebo 

odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 200 Kč); při podání žádosti  
o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, 
řidičským průkazem, rodným listem).

Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za 
správní poplatek také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo 
do 5 pracovních dnů.

Požádat o vydání nového občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. Občanské průkazy ve zkrácených lhůtách vydává 
také Ministerstvo vnitra.

Pokud je váš občanský průkaz v da-
tabázi neplatných dokladů a nehlásili jste 
jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o 
chybný údaj. Neplatný může být občanský 
průkaz i z důvodu zrušení trvalého poby-
tu. (Ohlašovna může ve správním řízení 
zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné 
osoby, pokud občan nemá žádné užívací 
právo k bytu nebo domu a zároveň se tam 
nezdržuje).

Nově najdete návody v životních si-
tuacích také na https://pruvodce.gov.cz/.

Příště se podíváme na uzavření man-
želství.

Ludmila Mikšánková, 
zdroj:www.mvcr.cz
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DĚNÍ V OBCI ...Malí a ještě menší – aneb 
vezměte děti do knihovny
Knihovna Rusava zve maminky a tatínky s malými dětmi do knihovny.  Během návštěvy 
si mohou děti pohrát a poznat některé nové dětské knihy. Rodiče si při návštěvě mohou 
také vypůjčit spoustu zajímavých knih, které jsme nyní doplnili o 27 nových výtisků. 
Dále pravidelně využíváme nabídky výměnného fondu Knihovny Kroměřížska, při které 
získáme vždy více než stovku lákavých titulů.  

Členství v knihovně je zdarma jak pro děti, tak pro dospělé. Provozní doba je v pondělí 
od 14:00 do 17:00 hod. a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. Více o knihovně se dozvíte na 
webových stránkách knihovny www.knihovnarusava.webk.cz či při osobní návštěvě. 

Kdy jindy začít navštěvovat knihovnu než v pochmurných podzimních měsících. 
Těším se na nové malé i velké čtenáře.

Zdenka Chmelařová, knihovnice

Pozdrav a poděkování
Milí občané malebné obce Rusava,
chtěli bychom vás na začátku tohoto článku pozdravit a popřát vše dobré. Nejen z našich 
pocitů, ale i z vyprávění turistů, kteří do naší krásné obce zamíří, musíme konstatovat, 
že obec Rusava je nejen obec krásná, ale i obec, kde žije spoustu dobrých a slušných 
lidí, kterým na naší obci záleží. Za poslední rok vidíme opět kus dobře odvedené práce 
a pokrok ve zlepšování a úpravách naší obce. 

Je mnoho lidí, kteří se na Rusavě cítí dobře a kterým na naší obci záleží. Mezi tyto, 
kteří chtějí pro Rusavu něco dělat, si troufáme říct, že patří i naše farnost. Je to sice malá 
skupinka lidí, ale o to víc se snaží ze svého času i finančních možností stále něco zlepšovat 
a budovat, aby byla naše obec ještě krásnější. 

Velký kus práce byl už odvedený na opravě katolické fary. Samotná Rusava nemá moc kul-
turních památek, ale o to víc si vážíme toho mála. Rusavjané byli vždycky skromní, ale obětaví. 

Mezi nejcennější památky obce patří i dva rusavské kostely. Ten katolický ale potře-
buje více finančních prostředků na rekonstrukci, než je farnost sama schopna poskytnout. 
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat  
i obci Rusava, která se snaží pomáhat. To, 
co nám dělá největší problémy, je vlhkost 
kostela, kterou se snažíme řešit, aby mohly 
opravy na kostele pokračovat dál. 

Náklady na odvlhčení kostela vyšplhají 
na 250.000 Kč. Menší část se už podařilo 
zaplatit. Letos zbývá uhradit 150.000 Kč. 
Jelikož je naše farnost opravdu velmi malá 
a máme ještě další výdaje na nutné opravy 
a úpravy, máme i menší možnosti udržovat 

tuto kulturní památku, která slouží nejen věřícím, ale která je také kulturním dědictvím  
a odkazem našich předků. Rekonstrukce kulturní památky vychází daleko dráž než oby-
čejná oprava domu. Proto jsme požádali o finanční pomoc. Jak Arcibiskupství olomoucké, 
které darovalo 80.000 Kč, tak i obec Rusavu. 

Jsme rádi, že zastupitelstvu také záleží na rozkvětu obce Rusava a je ochotno podpořit 
a pomoci občanům, kteří se snaží dávat svůj čas, síly i finance do objektů, které zvyšují 
hodnotu celé obce. 

Dobré zastupitelstvo se pozná, že tuto snahu nejen vidí, ale je ochotno i tyto různé sku-
piny občanů podpořit. Chtěli bychom proto touto cestou moc poděkovat Zastupitelstvu 
obce Rusava, že nám ukázalio, jak si této naší aktivity váží a chce nás podpořit. Děkujeme 
za schválený finanční dar 10.000 Kč na tyto nutné a velmi potřebné opravy.

Věříme, že opravený kostel bude chloubou nejen věřících, ale i všech obyvatel naší 
Rusavy a také turistů, kteří k nám zavítají. 

 Vaši kněží P. Jan Hrudík a P. Josef Hovád
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Ohlédnutí za létem SDH  
Léto je za námi a s ním i spousta akcí, které jsme uspořádali, ale také se jich jen 
účastnili.  

První akce, která se podařila uspořádat díky novým členkám, je „Stanování se skřítky 
na Čecheru“. Akce proběhla za krásného slunného počasí v sobotu 24. 7. 2021 na louce 
na Čecheru. Program byl zaměřen hlavně na děti, které v průběhu dne stihly najít poklad 
v lese, stavět domečky pro skřítky, opékat špekáčky a pobíhat při aktivitách mezi stany. 
Největší zážitek však měly z nočního stanování.  Jak se pak ukázalo, tak děti byly velmi 
spokojené a užily si krásného počasí a některé i prodloužené večerky. Večerku mimoto 
protáhli rodiče i babičky, kteří děti dopro-
vázeli, pomáhali a večer si také moc užili.

Další akce, kterou jsme zvládli uspo-
řádat první sobotu v srpnu, byla opět  
 Čecheru. Byly to tradiční „Rusavské ha-
sičské hry“, tentokrát již čtvrtý ročník. 
Doufám, že akce bude pokračovat bez 
dalších přestávek. Tuhle akci jsme předělali 
tak, aby se jí mohla účastnit při soutěži na 
člunech i veřejnost. Jsem moc rád, že se 
několik nadšených soutěžních týmů našlo 
a přihlásilo se. Věřím, že v dalších ročnících 
se odvážných týmů najde ještě více, které 
se budou chtít pobavit. Soutěžící bavili 
nejen sebe, ale hlavně diváky, kteří se přišli 
podívat, pobavit a také i smlsnout něco 
dobrého z našeho grilu. 

V polovině srpna jsme jako naši třetí 
akci premiérově zorganizovali letní kino 
na fotbalovém hřišti. Promítali jsme čes-
kou letní komedii „Špunti na vodě“. Musím 
ji zhodnotit jako velmi vydařenou s vel-
kým kladným ohlasem i spoustou diváků. 
Tribuna na hřišti byla plně obsazená a celko-
vá atmosféra z krásné letní noci byla úžasná. 
Tuhle akci budeme určitě v dalším roce 
opakovat, a kdo ví, třeba i dvakrát za rok. 

Předposlední akce, na kterou jsme 
měli objednané počasí, byla věnována 
naši mládeži, která nám pomalu dorůstá  
a někteří už nás předrůstají. Byla to 
soutěž  „O pohár starosty SDH Rusava“.  
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Co mě mrzí a už jsem minule vzpomínal, 
je, že neproběhl ročník Středomoravského 
poháru. Mrzí mě to hlavně za naše mladé 
hasiče, se kterými jsme mládež zakládali. 
Letos měli poslední možnost ukázat se jako 
zakládající tým a třeba dosáhnout nejen na 
druhé místo v celém seriálu závodů, co se 
jim povedlo. Na naší soutěži si vybojovali 
vysněné první místo, i když to byly nervy 
až do konce. 

Ochotnické Pohnuté divadlo Loukov 
bylo naší poslední konanou akcí před uzá-
věrkou tohoto čísla. Přítomné nadchli diva-
delní komedií „S tvojí dcerou ne“ v sobotu 
18. září 2021 v Obecním domě Rusava. 
Diváci se bavili po celou dobu vystoupení 
nespočetnou dávkou humoru, a to i při 
cudných scénkách. 

Každou další akcí zjišťujeme, co zlepšit 
nebo jak ji ještě rozvinout. Díky novým 
členům jsou nové nápady, jako jsou skřítci  
a promítání. Určitě se budeme snažit v téhle 

práci v naší obci nadále pokračovat. Když je zájem veřejnosti, tak jde plánování s radostí. 
Nyní nás čeká nastěhovat se zpět do zrekonstruované zbrojnice, takže práce je ještě 

spousta. Jakmile se nám podaří doladit a uspořádat věci, uděláme slavnostní otevření 
pro veřejnost. Jen nevím, jestli se to zvládne ještě v letošním roce. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mají zájem pracovat v kolektivu SDH 
Rusava nebo nám jen pomáhat. Také chci poděkovat obecnímu úřadu za rekonstrukci 
zbrojnice a veškeré podporování SDH, a to nejen v rámci výjezdové jednotky.

Všem Vám přeji krásný a klidný podzim.
Luboš Mikšánek, starosta SDH Rusava

Výjezd hasičů k pročištění 
kanalizace
Dne 9. 7. 2021 byla zásahová jednotka na 
žádost starosty obce vyslána s technikou 
CAS Unimog k pročištění kanalizace do 
části Hořansko. Tohoto zásahu se zúčastnili 
tři členové zásahové jednotky. Technická 
pomoc trvala necelé dvě hodiny.

Jaroslav Mozola, velitel zásahové jednotky
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V minulém čísle zpravodaje byla nedopatřením uvedena pouze část příspěvku od pana 
Uruby. Tímto se omlouváme panu Urubovi za neúplný text a nyní přikládáme celý článek.

Portášská hlídka hlásí
V sobotu, na svátek sv. Jiří, sa por-

tášom sl. Stanovskému a des. Urubovi 
podařil u Třech kameňů parádní úlovek. 
Při pravidelné pochůzce si všimli po-
divně sa chovajícího 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 manžel-

ka, a děcko, kerému 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

„Můj 4x praděda fojt na Prostřední Bečvě Jiří Mikulenka (*5. 2. 1743, †4. 5. 1807)  
sloužil mezi lety 1761–1792 na portášské stanici ve Velkých Karlovicích. Jeho dva mladší 
bratři Jan Mikulenka (*27. 5. 1745, †27. 5. 1790), videčský fojt, byl portášem v letech 
1770–1790 a Martin Mikulenka (*10. 4. 1748) portášem v období 1768–1789, oba na 
stanici v Hrubé (dnes Valašské) Bystřici. 

Tři bratři Mikulenkovi odčiňovali hanbu svého děda Michala Mikulenky, bývalého 
videčského fojta, který byl 14. dubna 1739 v Holešově popraven oběšením pro zboj-
nictví. Účastnil se výprav zbojnického tovaryšstva, ve kterém prosluli Jan Javorovský  
a jeho syn Martin Javorovský ze Stříteže. S nimi byl fojt Michal z Vidče spřízněn, pro-
tože jeho manželka Zuzana byla rozená Javorovská. Na zboj zacházeli až do Slezska 
nebo na jižní Moravu, kde nejčastěji přepadávali fary. Celá zbojnická skupina byla 
pozatýkána v březnu a dubnu 1739 na různých místech východní Moravy a 20 členů 
bylo popraveno oběšením.“

Tož tak.
Martin
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NAŠE ŠKOLA ...Nový školní rok
1. září jsme započali nový školní rok 2021/2022. 
Přivítali jsme 10 malých prvňáčků. První roč-
ník je spojen s 2. ročníkem a vyučuje jej paní učitelka Mgr. Jana Fuksová. Paní učitelce  
ve třídě pomáhá školní asistentka. Ve třídě je celkem 14 dětí.

Třetí ročník má 9 žáků, vyučuje je paní ředitelka Mgr. Jana Podolová. Čtvrtý a pátý 
ročník má 12 žáků, je spojen a vyučuje jej paní učitelka Mgr. Petra Regerová.

Celkově má naše škola 3 třídy, ve kterých je 35 žáků.
Od 1. září nastoupila také nová paní vychovatelka Alena Mlodziková, která se bude 

starat o školní družinu, ve které je 24 žáků.
Jana Podolová, ředitelka školy
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Celkově má naše škola 3 třídy, ve kterých je 35 žáků.
Od 1. září nastoupila také nová paní vychovatelka Alena Mlodziková, která se bude 

starat o školní družinu, ve které je 24 žáků.
Jana Podolová, ředitelka školy
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Zdravé zoubky
Jak často si máme čistit zoubky? A jaký 
způsob je správný? Co se stane, když si 
zoubky čistit nebudeme? A na co vlastně 
zuby máme? O těchto a spoustě dalších 
otázkách jsme si povídali se studentkami 
lékařské fakulty v rámci besedy na téma 
Zdravé zoubky. Na zvětšeném modelu 
lidského chrupu nám také ukázaly, jaká 
je správná technika čištění zubů. To si pak 
žáci sami na svých zoubcích nacvičovali 
s vlastním zubním kartáčkem. Na závěr 
děti ve skupinkách tvořily koláž z obrázků 
potravin, které jsou či nejsou pro zoubky 
vhodné. 

Jana Fuksová

Vycházka - poznáváme okolí školy
Hned první školní týden se žáci 3. ročníku vydali na vycházku do přírody. Vydali jsme 
se na Grapy, tam to již dobře známe. Pozorovali jsme rozlehlou krajinu se žloutnoucími 
listy, ozářenou slunečními paprsky. Žáci si rádi hrají v listnatém lesíku blízko lesní cesty. 
Letos jsme si hráli také, ale cestou k lesíku jsme sbírali houby. A co jsme našli? Našli jsme 
hodně bedel. Děti měly velkou radost z nasbíraných bedel a už se těšily, jak jim maminky 
doma připraví oblíbený řízek. Určitě si všichni pochutnali. Slíbili jsme si, že až porostou 
houby, vydáme se do lesa znovu.

Jana Podolová, ředitelka školy



14 Zpravodaj obce Rusava

Vítejte v naší školce
Naše mateřská škola se už nemohla dočkat, 
až se opět naplní smíchem, radostí, skota-
čením a dováděním. A na tohle jsou největ-
ší odborníci právě děti. V letošním školním 
roce je zapsaných 24 dětí, z toho je 8 dětí 
nových. Většina z nich ještě nemá 3 roky,  
a tak je pro ně přivykání si novému prostře-
dí trochu obtížnější. Všichni, děti i paní uči-
telky, se jim snaží pomáhat, aby se ve školce 
cítily dobře a našly si zde spoustu nových 

kamarádů. Věříme, že se nám tento úkol podaří splnit a těšíme se na rok plný zážitků.
Zuzana Švehlíková

Ze slohových sešitů
Vzpomínky na prázdniny
O prázdninách jsem jela vlakem do Chorvatska. Prázdniny byly bezva. Nejvíce se mi líbilo, 
jak jsme jeli k moři, protože jsme cestou spali ve vlaku. V červenci jsem pomáhala stavět 
bazén. V srpnu jsem byla na dovolené a navštěvovaly jsme se s kámoškou.

Diana Krajcarová, 4. třída
O prázdninách jsem byla na dovolené v Čechách na rybníku Veselá. Byl to velký rybník. 
Poskakovaly v něm ryby a byly tam i chatky. Tam jsme se ubytovali. Nejvíce se mi líbilo, jak 
jsme chytali ryby. V červenci jsem měla narozeniny a v srpnu jsem jela na gymnastický tábor. 

Michaela Kouřilová, 4. třída
O prázdninách jsem byla v Krkonoších. Prázdniny byly super, protože jsem byla u babičky. 
Nejvíce se mi líbilo na Sněžce. V červenci jsem byla na dovolené a v srpnu u tety. 

Vanesa Janečková, 4. třída
O prázdninách jsem byl ve Znojmě. Byl jsem na rybách a na Hostýně. S rodiči jsem byl na 
koupališti. Viděl jsem celé Znojmo a řeku Dyji. Prázdniny byly dobré, protože jsem spadl 
do vody, abych zkusil, jaká je. Nejvíce se mi líbilo na rybách, protože jsem chytil kapra.

Roman Dudlák, 4. třída
O prázdninách jsem jel do Kroměříže, do Zlína a na koupaliště. Hrál jsem fotbal, vyhráli 
jsme 10:1 a já jsem dal dva góly. Škoda že jsem nedal hattrick. Prázdniny byly super, protože 
jsem viděl hodně nových věcí. Nejvíce se mi líbilo, že jsem se poznal s novými lidmi a že 
jsem vyhrál ten zápas.

Jakub Fojtík, 5. třída
O prázdninách jsem byla na gymnastickém a indiánském táboře, na chatě a u babičky. 
Líbilo se mi všude, ale nejvíc na táborech, protože tam byli moc dobří a hodní trenéři  
a vedoucí. Mám odtud moc krásných vzpomínek. Po táboře přijel bratranec ze Slovenska. 
Byl tady dva měsíce a celé prázdniny jsem si moc užila, protože jel s námi i na chatu, kde 
jsme byli tři dny. Byly tam dvoupatrové postele. Se Šimonem jsme chodili na dětské dny  
a je mi líto, že musel odjet, ale už jsem se těšila do školy za paní učitelkou. 

Sára Štěpánová, 5. třída
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Stanování se skřítky na Čecheru 24. 7. 2021
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Narozeninový fotbal aneb 35 vs. 45 
dne 31. 8. 2021
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SPORT ...SK RUSAVA: fotbal - léto 2021
Muži:
Před novou sezónou náš tým odehrál první 
kolo Poháru OFS Kroměříž. Fanoušci mohli na našem hřišti vidět konfrontaci s týmem  
z okresního přeboru. Žalkovice nás sice po výsledku 3:6 vyřadily, ale jako příprava dobré. 
Bohužel mančaft opustili tři hráči: Jirsa, Greinecker a hlavně gólman Benkovič (první dva 
do Hlinska, třetí do Hulína) a především absence brankáře byla hodně nepříjemná. První 
čtyři kola se gólmani asi tahali z klobouku kouzelníka Pokustóna, pokaždé čapal někdo 
jiný. Hned první kolo bohužel nechyběl pouze brankář, ale i většina kádru, takže z toho byla 
ostudná kontumace zápasu v Komárně (pánové, dovolená se plánuje od druhé poloviny 
června do konce července, to by vám Jirka Lunák i jiní blázni určitě potvrdili). Následující 
kolo nás na našem hřišti přejel Mrlínek, takže to v tu chvíli vypadalo na hodně špatnou 
sezónu. Naštěstí se pak naše mašina rozjela do pořádných obrátek (čemuž napomohl 
comeback Románka i příchod Šimčíka) a kluci v útoku začali předvádět podobně geniální 
věci jako místní virtuos Jarda Češek s trubkou. Do uzávěrky tohoto vydání náš apetit 
odneslo Roštění (7:1), Hlinsko p/H (13:2), Tučapy (2:1) i silné Žeranovice (5:0).

Starší přípravka:
Děti se scházely o prázdninách k tréninkům, aby z fotbalu úplně nevypadly. Účast byla 

i přes prázdninové radovánky slušná. Jak byli špunti rozdovádění, tak to byl pro mě občas 
adrenalin, jako když paní Zdenka Vaculíková jezdila z Hořanska na jedné šlapce (prostě 
tu práci s těmi rošťáky někdy tak cítím). Kousek od průšvihu, ale jinak paráda. Když se 
rozjedou třeba bráši Gregorovi, je to, jako by se honil Batman se Supermanem, ale makají.

První dvě kola jsme bodovali proti Prusinovicím a Mrlínku při skóre 19:3 naplno, 
ale ti nejsilnější soupeři (Holešov, Slavkov p/H, Chvalčov, Martinice) nás teprve čekají.

Zpravodaj obce Rusava

Narozeninový fotbal aneb 35 vs. 45 
dne 31. 8. 2021
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Mladší přípravka:
Předposlední prázdninový víkend jsme si dali dlouhý výjezd do Zdounek, kde jsme se 
účastnili okresního poháru. Sice jsme dvakrát těsně prohráli, ale děti si před sezónou po 
dlouhé době zase zahrály v dresech. Zápasy je bavily, trojka Kuba Klement, Tom Pavelec, 
Kuba Mozola excelovala také střelecky.

Stejně jako starším, i našim nejmenším fotbalistům přál los. První dvě kola narazili na 
začínající děti ze Slavkova a Loukova. Také oni stejně jako jejich o trošku starší rusavští kamarádi 
si po zápasech zařvali dvakrát vítězný pokřik (skóre 36:3), také u nich se ale až v dalších kolech 
přesvědčíme, jak na tom v porovnání se silnější konkurencí jsme. Hlavní ovšem je, že nám  
i přes dvě nedohrané sezóny (kvůli zákazům spojeným s covidem) dětí neubylo, ba naopak.

Daniel Krajcar, SK Rusava

Turnaj ve Zdounkách O pohár OFS Kroměříž

Narozeninový fotbal aneb 35 vs. 45
…Už mi, lásko, není třicet let, už mi není ani třicet pět… Ztímco já už si můžu deset 

let pobrukovat hit Jiřího Zmožka, Mira Bílek si teprve letos může notovat jiný šlágr - pět-
atřicátníci, kluci jako květ… (popravdě já jsem do pecek Jiřího Zmožka zatím nedorostl, 
takhle Wohnouti nebo Tři sestry... a Bílčin taky, předpokládám, poslouchá jiné vypalo-
vačky...). Každopádně po pěti letech, kdy jsme při příležitosti našich kulatin uspořádali 
fotbalový zápas, jsme si řekli, že je čas na odvetu.
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Pozvali jsme si spoustu přátel, což byl 
hlavní důvod sešlosti. Ale přece jen pivečko 
mnohem víc chutná, když si žízeň vyrobíš, 
a tak jsme se začali honit za kulatým ne-
smyslem. Pro současné hráče Rusavy (Bílek, 
Regentík, M. Třason, Michal Vaculík, Sedlář) 
byl zápas vítanou přípravou na nadchá-
zející sezónu. Diváci za poslední rok příliš 
fotbalu na Rusavě neviděli, a tak se k naší 
velké radosti sešli v hojném počtu. A mohli 

v akci vidět spoustu bývalých hráčů Rusavy (Zelený, Lipold, Hačunda, Gomola, Sklenařík, 
Lošták, Novotný, S. Třason, Liška, L. Vaculík, T. Krajcar), ale i hosty, kteří okusili i vyšší třídy 
(současný kapitán Holešova Martin Charuza, bývalý hráč Hulína či Bystřice p. H. Marek 
Dostál, bývalý gólman Holešova Mirek Krejčí či Slavkova Lukin Neradil). Teď už to snad 
můžu prozradit. Kvůli úzkému kádru našich mužů jsme spíše pojali akci tak trochu jako 
tajný nábor, krycí název akce Comeback. Taky jsme si s Mirou dělali srandu ze scénky  
z pohádky S čerty nejsou žerty, jak vojáci verbovali nové adepty na vojnu - tak kolik jich 
dnes podepíšeme - o kořalku... néé, o tři. A podařilo se. Na mistráky začal jezdit Marián 
Románek, přidal se i Petr Bartek, občas vypomáhá i Kamil Vaculík nebo Ondra Štefek.

V samotném zápase byli (i přes nepřízeň sudího Radima Bílka) jasně lepší „mladíci“, až 
po dvojnásobném trejdu (výměně) o poločase se hra trochu srovnala. V závěru pětatřicát-
níci polevili a dovolili veteránům zkorigovat na konečných 5:6. Výborný fotbal předvedli 
divákům hlavně Dostál, Charuza a Bílek. Na protější straně ukázal kvalitu brankář Krejčí 
a bojovnost Tom Lipold (přestože stejně jako někteří další z nás na objemu nabral jako 
šaty Jitky Čvančarové na karlovarském festivalu).

Tisková konference po zápase se neprotáhla o moc déle než obvykle. Bylo fajn se 
sejít s bývalými spolubojovníky, když některé nevidíme, doslova jak je rok dlouhý. Pokud 
se budeme ještě moct pohnout, tak třeba za pět let do třetice...

Daniel Krajcar, SK Rusava

Rusavskou padesátku ovládl polský cyklokrosař Marek Konwa
Závod žen vyhrála Milena Cesnaková

Zajímavá zahraniční konkurence, pěkné počasí a velmi dobré výkony nejlepších 
bikerů zpestřily 18. ročník bikemaratonu FORCE Rusavská padesátka. Závod, který zašti-
ťoval starosta Rusavy Bohumil Škarpich, podle předpokladů režírovali zahraniční favorité 
z Polska a z italské profesionální stáje FORCE Wilier 7C.

Prezentovalo se v něm 371 příznivců horských kol z Česka, Polska, Itálie, Maďarska  
a Švédska. Do cíle dojelo 346 bikerů a bikerek.  Absolutním vítězem se stal jednatřicetiletý 
polský cyklokrosový reprezentant Marek Konwa. Nejlepší biker na Rusavě, který kombinu-
je cyklokros s horskými koly, zajel na trati dlouhé 50 kilometrů s převýšením 1450 metrů 
čas 1:50:47. Zbývající medailové pozice obsadili Italové, nositelé barev FORCE Wilier 7C. 
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Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou necelé sekundy Enrico Loss, třetí byl v čase 1:50:51 
Nicola Taffarel. Ole Hem z Norska (1:50:59) dojel čtvrtý a další Ital Massimo Debertolis 
(1:55:41) pátý. Nejlepším českým bikerem v cíli byl Ondřej Fojtík (FORCE Fojtík Wilier, 
1:56:47). Ten skončil šestý.

Marek Konwa si Rusavskou padesátku užíval
Marek Konwa na Rusavě reprezentoval jednoho ze zahraničních distributorů firmy 

FORCE. „Na závod jsem se nijak speciálně nepřipravoval. V týdnu jsem absolvoval stan-
dardní cyklokrosové tréninky. Rusavskou padesátku jsem si chtěl hlavně užít a to se mi 
dařilo,“ přiznal v cíli Konwa. Ten letos najezdil zhruba 10 000 tréninkových kilometrů. 
V Hostýnských vrších dokázal prodat aktuální dobrou formu. „Věděl jsem, že moji největší 
soupeři trať dobře znají. Nicméně hned od startu se mi podařilo jim ujet a pobyt na vítězné 
pozici jsem pak kontroloval až do cíle,“ pochvaloval si polský cyklokrosař.

foto: p. Polišenská

Letos se jelo na mírně pozměněné trati
Závod na letos mírně pozměněném okruhu se startem u rusavské základní školy,  

na trati mezi Klapinovem, Tesákem, Trojákem, Ondřejovskem s cílem na fotbalovém hřišti 
v Rusavě se vydařil také reprezentantům Zlínského kraje. 

Domácí Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:57:51) skončil jako druhý nejlepší 
český biker ve výsledkové listině sedmý, Fryštáčan Radoslav Šíbl (4Ever Cyklo Bulis Bystřice 
pod Hostýnem, 2:00:25) osmý, Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice, 2:00:46) 
devátý, Lukáš Václavek (Cykloop.cz BT Morkovice, 2:00:48) desátý, Ludvík Kurečka (FORCE 
KCK Cykloteam  Zlín, 2:00:49) jedenáctý, Jan Dřevojánek (Cyklomira Racing, 2:01:20) 
dvanáctý a Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 2:04:23) čtrnáctý.

Italové podcenili páteční předzávodní poradu 
Italští profesionálové ze stáje  FORCE Wilier 7C  se na Rusavu už několik let vždycky 

v srpnu těší. Na Kroměřížsku byli od středy 18. srpna. „Také letos jsme chtěli, aby někdo 
z nás závod vyhrál. Marek Konwa byl ale silný soupeř. Trochu jsme však podcenili páteční 
předzávodní poradu, která se protáhla až do pozdního sobotního rána,“ uznal s úsměvem 
Massimo Debertolis, „kapitán“ FORCE Wilier 7C. 
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Stříbrnou příčku vybojoval se ztrátou necelé sekundy Enrico Loss, třetí byl v čase 1:50:51 
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pozici jsem pak kontroloval až do cíle,“ pochvaloval si polský cyklokrosař.
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Jan Uruba jel na sedmé příčce od sjezdu 
z Klapinova 

Ziskem sedmé příčky a časem těsně 
pod 2 hodiny potěšil sebe i své přízniv-
ce domácí Jan Uruba. „Formu jsem do-
laďoval celý týden na kole v průsmycích 
v okolí Bormia a Stevia na dovolené v Itálii. 
Domů jsem se vrátil dva dny před závo-
dem ve čtvrtek 19. srpna,“ rozpovídal se 
v cíli Uruba. Ten, přestože měl obavy, že ho 
po návratu z italských Alp v okolí Rusavy 
nebudou poslouchat nohy, závod zvládl 
bravurně. „Všichni favorité od začátku jeli 
v ostrém tempu. Mně se jich dařilo 10 
kilometrů udržet. Ve sjezdu z Klapinova 
se mi ale vzdálili a já jsem zůstal na sedmé 
příčce. Na ní jsem pak dojel až do cíle. A to 
i přesto, že mě chvílemi sužovaly křeče,“ 
prozradil reprezentant TÜV SÜD Rusava 
Bike Teamu, který byl ještě v sobotu od-
poledne vyjíždět únavu na kole a večer si 
zašel s kamarády zhodnotit závod do jedné 
z rusavských hospod.     

   
V závodu žen byla Milena Cesnaková 
suverénní 

Závod žen vyhrála bikerka z Mnichovic 
u Prahy Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky 
Mountain Team), jež se v Hostýnských vr-
ších blýskla skvělým časem 2:18:09. Druhá 
v pořadí Dagmar Sladkovská z Brna (Česká 
spořitelna Accolade) byla v cíli o 10 minut  
a 46 sekund pomalejší, bronz si pověsila 
na krk Natálie Sichálková ze Zlína (Bussines 
Logics, 2:45:31). Brňanka Ester Svobodová 
(2:48:11) dojela čtvrtá a Martina Doleželová 
z Lechotic (2:48:14) byla v cíli klasifikovaná 
na pátém místě. 

Vítězka se na Rusavě představila šest 
měsíců po porodu syna

„Prostředí v Hostýnských vrších dobře 
znám. Už jsem tu vyhrála holešovského 

foto: p. Ševela

foto: p. Polišenská
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OBR Drásala. Letos jsem si šest měsíců po porodu syna přijela zazávodit v Rusavské 
padesátce. V ní jsem samozřejmě také chtěla zvítězit,“ plánovala Milena Cesnaková. Ta 
roli největší favoritky bez problémů potvrdila. „Na trati jsem se chtěla co nejdéle udržet 
nejlepších mužů. Tempo jsem přizpůsobovala podle okolností. A protože mě nepotkala 
žádná krize, tak jsem se kromě zisku první příčky prezentovala dobrým výsledným časem,“ 
potěšil výkon 35letou bikerku ze středních Čech. Ta po vyhlášení výsledků relaxovala 
v autě při cestě domů do Mnichovic. Poté se věnovala mateřským povinnostem a večer 
triumf na Rusavě oslavila dobrým pivem. „Tento týden už ale budu ladit formu na další 
závod. V sobotu 28. srpna se v Klatovech postavím na start 105kilometrového bikema-
ratonu Král Šumavy,“ má jasno Milena Cesnaková o svém dalším sportovním programu.

Bikerům přálo počasí 
Na startu letošního ročníku Rusavské padesátky bylo kolem 25 stupňů. Bikery pak 

na trati doprovázelo ideální slunečné počasí. To vydrželo až do konce závodu.     

Galerie vítězů jednotlivých kategorií v Rusavské padesátce 2021:
Muži do 29 let: Enrico Loss (FORCE Wilier 7C) 1:50:48.
Muži do 39 let: Marek Konwa (FORCE Team) 1:50:47.
Muži do 49 let: Massimo Debertolis (Wilier 7C FORCE) 1:55:41. 
Muži do 59 let: Bronislav Vykopal (Okcyklo) 2:09:27. 
Muži nad 60 let: Leopold Spáčil (MONDRAKER Racing Team) 2:24:23. 
Ženy do 39 let: Milena Cesnaková (Bikeaction Rocky Mountain Team) 2:18:09.  
Ženy nad 40 let: Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:28:54.  
Junioři: Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 2:00:46.
Juniorky: Zuzana Bartošková (Česká spořitelna Accolade) 3:05:55.
Tandemy: Roman Janoš, Tomáš Kotas (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 3:01:02.

                                                                             
       Lubomír Hotař

ZAJÍMAVOSTI ...V lukovských lesích byl 
nalezen poklad ze 14. století
Více než 400 stříbrných mincí ze 14. století obsahuje poklad, který objevili dva muži v lesích ne-
daleko hradu Lukova. Nalezené mince nyní ošetřují a zkoumají odborníci ze zlínského muzea. 

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poklad z počátku 14. století v podobě více než 400 stříbrných min-
cí našli během houbařské vycházky dva členové Spolku přátel hradu Lukova v lesích 
nedaleko tohoto hradu na Zlínsku. Předseda spolku Jiří Holík nález neprodleně ohlásil 
archeologům z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kteří si mince převzali k odbornému 
ošetření a dalšímu zkoumání. „Podle odborníků z našeho muzea mnoho mincovních 
nálezů v oblasti východní Moravy není, jsme tedy všichni za tento nový nález nesmírně 
rádi, neboť nám pomůže nahlédnout do historie. Oběma nálezcům za jejich unikátní 
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objev moc děkuji,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní 
Zlínského kraje pro školství a kulturu.

Nálezci na poklad narazili v dubovém poros-
tu, kde pravděpodobně divočáci hledali žaludy 
a při tom notně rozryli terén. Poklad obsahoval 
celkem 392 pražských grošů a 27 haléřů markra-
běte Jošta, které byly uložené v malém džbánku. 
„Aktuálně provádíme základní konzervační práce. 
Groše jeví známky opotřebení, a tak se dá před-
pokládat, že byly v oběhu, kdežto haléře mají 
ražbu poměrně čitelnou,“ informoval archeolog 

Adam Fojtík z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Reprezentativní výběr mincí byl k vidění na hradě Lukov při programu Dne hradu, 

který se uskutečnil v neděli 19. září, celý poklad pak později ve zlínském muzeu.

Jan Vandík, zdroj: www.kr-zlinsky.cz
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Na těžké životní situaci dlužníků často parazitují 
insolvenční šmejdi
Insolvence je cestou z dluhové pasti. Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni platit své 
závazky nebo jsou proti nim vedena exekuční řízení. Podle insolvenčního rejstříku jsou 
nyní v procesu oddlužení necelé tři stovky dlužníků z ORP Bystřice pod Hostýnem.  

 
Na koho se obrátit, pokud mám zájem o oddlužení 

V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má dvě možnosti. 
Může vyhledat pomoc u příslušníků právnických profesí (např. advokátů, insolvenč-
ních správců, soudních exekutorů nebo notářů). Jejich služby jsou však zpoplatněny.  
Za zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce 
a 6 tisíc korun pro manželský pár. V ceně není započteno DPH.  

Druhou možností je obrátit se na tzv. akreditované osoby, kterým Ministerstvo spra-
vedlnosti udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti oddlužení. Hlavní výhodou 
je, že služby těchto akreditovaných osob jsou bezplatné. Zpravidla se jedná o sociální 
služby, jako jsou např. občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji působí celkem  
8 akreditovaných osob, mezi které patří i Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, 
přesněji Občanská poradna Vsetín, která je součástí dané organizace. Seznam všech 
akreditovaných osob najdete na webových stránkách www.sako.justice.cz.  

 
Dejte si pozor na tzv. insolvenční šmejdy 

Poradkyně Občanské poradny Vsetín Petra Maliňáková doporučuje vyhledat 
pomoc pouze u prověřených osob či organizací. „Je to i jedna z cest, jak se vyhnout 
tzv. insolvenčním šmejdům,“ doplňuje Petra Maliňáková. 
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Insolvenční šmejdi aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci a nabízejí jim 
snadné oddlužení. Hlásí, že za dlužníka zařídí vše potřebné a zajímá je jen dlužníkovo 
blaho. Vzbuzují dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do insolvence nikdy zvládnout. 
Pravdou ale je, že tyto osoby zpravidla nejsou schopné oddlužení zprostředkovat. „Často 
oslovují dlužníky, kteří mají nějakou nemovitost, kterou se snaží výhodným způsobem 
získat pro sebe,“ vysvětluje Maliňáková. Služby těchto šmejdů často stojí dlužníky dese-
titisíce korun a situaci dlužníků zpravidla ještě zhorší.   

 
Občanská poradna Vsetín nabízí své služby 

Hledáte-li odbornou radu, obraťte se např. na 
poradkyně Občanské poradny Vsetín. Zabývají se 
nejen dluhovou problematikou, ale také rodin-
nými, pracovněprávními a majetkovými vztahy, 
spotřebitelskou problematikou, bydlením, trestním právem či občanským soudním 
řízením. Poradenství poskytují od roku 2006 a působí i na svých pobočkách ve Valašských 
Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré 
služby Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně. Více informací o této službě se 
dozvíte na webu www.vkci.cz nebo na tel. čísle  774 262 243. 

Barbora Čandová, VKCI

Japonsko – jazyk a kuchyně (3. část)
Japonština je úředním jazykem Japonska 
a používá ji přes 130 miliónů mluvčích.  
Do dnešní doby se nepodařilo jednoznačně 
prokázat vazbu japonštiny na jazyky pou-
žívané v okolních zemích. Specifické jsou 
zejména různé úrovně zdvořilosti (zdvořilá, 
uctivá a skromná řeč), které jsou nedílnou 
součástí mluveného projevu. Přesto se udá-
vá, že ovládnutí mluvené formy není příliš 
obtížné. Psaná forma jazyka ovšem patří 
mezi nejkomplexnější aktivně používané 
systémy. V zásadě jde o kombinaci čínských 
znaků a dvou fonetických slabičných abe-
ced. Tradičně se psalo shora dolů a sloupce 
byly řazeny zleva doprava. Pro cizince pro-
to může být obtížné vyznat se v orientač-
ních nápisech (obrázek č. 1) nebo dokonce  
i v jídelním lístku (viz obrázek č. 2). Tento 
fakt si uvědomují i Japonci, kteří jsou vždy 
ochotni pomoci, když vidí zjevně bezrad-
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Obr. 1 – Můžete si zkusit odhadnout, zda 
se pod tímto symbolem skrývají pánské, 

nebo dámské toalety.
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Japonci jsou vyhlášeni svou dlouho-
věkostí. Naděje na dožití dlouhodobě pře-
sahuje 80 let. Tento jev je připisován hned 
několika faktorům, mezi něž patří zdravý 
životní styl, časté pití zeleného čaje (nejen 
v rámci čajového obřadu) nebo zdravá stra-
va založená na rybách a dalších mořských 
plodech. Jedním ze symbolů japonské ku-
chyně je nepochybně suši (sushi). Většinou 
jde o kombinaci syrových ryb a vařené rýže. 
Suši má svůj historický původ ve snaze 
dlouhodobě uchovávat ryby a rýže se nej-
dříve vůbec nekonzumovala. Teprve v de-
vatenáctém století došlo ke vzniku suši, jak 
ho známe dnes, a vznikly zřejmě nejoblí-
benější varianty: nigiri (plátek syrové ryby 
na rýži) a maki (syrová ryba obalená rýží 
pokrytou mořskou řasou). Jednoznačně 
nejoblíbenějším druhem ryby je tuňák, ale 
lze se setkat s různými druhy ryb a dalších 
mořských živočichů (obrázek č. 3). Používá 
se například chobotnice, krevety nebo 
krabí maso. V průběhu dvacátého století 
potom vznikly další varianty jako napří-
klad oblíbená kalifornská rolka (avokádo 
obalené rýží se sezamovými semínky na 
povrchu). Dnes se lze běžně setkat s ná-
plní suši tvořenou omeletou, zeleninou 
nebo kaviárem. Kulinářskou specialitou pro 
milovníky adrenalinu je potom ryba fugu, 
kterou je nutné odborně připravit, jinak je 
její konzumace životu nebezpečná. 

Specifickou roli hraje v japonské kuchyni rýže. Kromě použití v gastronomii má rýže 
v Japonsku i rituální význam. Často se používá jako obětina bohům a v minulosti také 
jako platidlo. Tradičně se věnuje pěstování rýže i japonský císař. Císař byl dříve považován 
za pozemského potomka bohů. Zřejmě i z tohoto faktu pramenila naprostá oddanost 
většiny japonských vojáků. S novou ústavou z roku 1947 se z císaře stala převážně repre-
zentativní postava. Současný stav lze přirovnat k postavení britské královny. Vládnoucím 
panovníkem je od roku 2019 císař Naruhito.   

   Bára a Zdeněk Stachoňovi

Obr. 2 – Jídelní lístek v Tokiu.

Obr. 3 – Suši z různých druhů ryb.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. – 9. 10. 2021
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Obec: Rusava

Výsledky hlasování – Obec Rusava – souhrnné informace

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

488 329 67% 327 324 98,81

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Strana zelených 2 0,61

2 Švýcarská demokracie 0 0,00

3 VOLNÝ blok 10 3,08

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 62 19,13

5 Česká strana sociálně demokratická 12 3,70

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 18 5,55

9 Aliance pro budoucnost 1 0,30

10 Hnutí Prameny 1 0,30

12 PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 17 5,24

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 62 19,13

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00

16 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 34 10,49

18 Komunistická strana Čech a Moravy 12 3,70

20 ANO 2011 89 27,46

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0,00

22 Moravané 4 1,23

Celé výsledy hlasování v obci Rusava najdete na stacionární i elektronice Úřední desce 
obecního úřadu a více na webových stránkách www.volby.cz.

-LM
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A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
Verunka si malovala. Honzík plakal a Verunka se na něho podívala a naštvaně říká: „Neruš!“

Pí uč.: „Sofi, ty máš zase krásný účes.“ Sofinka: „Aspoň má mamka co na práci.“

Pí uč.: „Jarečku, já tě stejně do té školy nepustím, já si tě tu nechám.“ 
Jareček: „A já tě nepustím do důchodu.“

Volební komise na Rusavě
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