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Vážení a milí,
Nový rok není jen údaj v kalendáři, 

ale pro každého z nás znamená i začátek 
nových plánů, předsevzetí a určení 
si nových cílů, které bychom během 
nastávajícího roku chtěli uskutečnit  
v soukromém i pracovním životě. Je to 
však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení 
toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali 
nebo také třeba nestihli udělat.

Úvod jako vždy patří starostovi 
obce, který tentokrát zhodnotí stavební 
práce v obci, jež se v pos ledních měsících 
realizovaly, a představí Vám novou, 
velmi nákladnou investiční akci čističky 
odpadních vod. Následuje rozpočet obce 
na rok 2022 a vyhláška  o odpadovém 
hospodářství. 

Rozsáhlou rubrikou je dění v obci, 
kde najdete příspěvek z poslední 
drakiády, kterou pořádal končící Aktivní 
klub. Že se stále něco děje u myslivců, 
tak o tom Vás přesvědčí předseda 
mysliveckého sdružení Pavel Sedlák. 
Jak probíhal lampionový průvod či co 
plánují nové členky hasičů, se dočtete 
v dalším článku zpravodaje. Okénko 
o sportu patří opět hlavně rusavským 
fotbalistům. V zajímavostech naposledy 
navštívíme Japonsko, dozvíte se, jak 
se oddlužit či co zakoupila Charita 
z Tříkrálové sbírky. Pan starosta Vám 
představí nové vydání publikace  
o portáších, kteří chránili valašské hory.  

Do nového roku 2022 Vám přeji víc 
hezčích dní než těch horších, víc lásky 
než nenávisti, víc hojnosti a radosti než 
smutku a trápení. A ač nám ten nový 
rok třeba něco nedá, ale hlavně ať nám 
nikoho blízkého nevezme. 

-TT-

DĚNÍ V OBCI OBRAZEM

Drakiáda 9. 10. 2021
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Slovo má 
starosta ...

…bilancování roku za covidu

V posledním čtvrtletí letošního roku nám covid opět zatápí pod kotlem. Počty naka-
žených rapidně stoupaly, ale hygienická opatření se neřešila zásadním způsobem 

jako v loňském roce. Kulturní akce se určitým způsobem omezovaly, popřípadě zrušily, 
jako například rusavský jarmark. Sportovní vyžití, lék na všechno, zaznamenávalo taktéž 
redukci, třeba v počtu diváků v hledištích. Pracovní ruch i nasazení lékařů, hasičů, poli-
cistů včetně aktivity stavebníků neutichly. Určité potěšení zavládlo nad dokončováním 
rozdělaných staveb u nás v obci. 

Velmi kladná odezva je na dokončenou bezbariérovou úpravu obecního úřadu 
s ochozem a dvěma schodišťovými vstupy. Architektonický návrh zpracovával Ing. arch. 
Pastrnek. Rovněž rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice nám dodávají kvalitnější 
zázemí pro členy hasičského sboru včetně vzhledu i úpravy prostranství před zbrojnicí 
i úřadem. Oprava říčky Rusavy kamennou dlažbou nás zatěžuje už druhým rokem. Ve 
vodním toku se letos utopilo okolo 20 mil. Kč. Velmi náročné zemní a kamenické práce 
narušovalo často deštivé počasí s nárazovými srážkami, ale i přes tyto pracovní překážky se 
podařilo dokončit zásadní objem prací v rozpracovaných úsecích. Investorsky zajišťují tuto 
stavbu Lesy ČR, s. p., a financování je řešeno ze státního rozpočtu. Do obecního majetku 
na koupališti se použila část finančních prostředků z rozpočtu obce a dotační podpory 
na výstavbu dětského hřiště u nerezového bazénu pro nejmenší návštěvníky areálu.

Obecní společnost RUSAVAK s. r. o. zakoupila rovněž z grantové podpory SZIF nový 
lesní traktor. Dále se podílela na rekonstrukci lesní cesty do Kopřivné. Stará cesta byla 
zdevastovaná zejména po intenzivním užívání těžkou technikou při kůrovcové kalamitě.

Oprava říčky Rusava Rekonstrukce ČOV
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Koncem roku se rozjely stavební práce velké investiční akce – Modernizace a inten-
zifikace ČOV Rusava. Stavba s finančním nákladem okolo 23 mil. Kč bude stát mnoho 
úsilí, ale hlavně bude obrovskou zátěží pro obecní rozpočet. Smlouva o úvěru na 8 mil. 
Kč s Českou spořitelnou řeší splácení po dobu 10 let. Koncem září příštího roku by mělo 
být dílo dokončeno s novou technologií čistění odpadních vod.  

Bohumil Škarpich
starosta obce

Cena vody pro rok 2022
Dle schválené kalkulace je cena vody od 1. 1. 2022 pro odběratele napojené na vodovod 
nebo kanalizaci v obci Rusava stanovena takto:
Voda pitná (vodné) 32 Kč/m3

Voda odpadní (stočné) 35 Kč/m3

Pevná složka vodné 250 Kč/rok/přípojka
Pevná složka stočné 250 Kč/rok/přípojka
Četnost odpočtů vodoměrů 3x ročně (tj. k 30. 4., 31. 8. a 31. 12.)

Lesní cesta - Kopřivná
Celkové náklady: 3,588 mil. Kč s DPH
Dotace SZIF: 2,668 mil. Kč
Vlastní zdroje RUSAVAK: 0,920 mil. Kč s DPH 

Oprava lesní komunikace sloužící k obhos-
podařování lesních pozemků - přibližování 
a odvozu dřevní hmoty. Jedná se o opravu 
asfaltobetonovým povrchem v délce cca 
560 m, včetně úpravy sjezdů na cestu, opra-
vy mostků a renovaci lesního skladu pro 
vytěžené dříví. Dále byly provedeny opravy 
propustků s kamennými lapači splavenin 
a písku.
Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební  
s. r. o., Dopravní stavby MORAVA

Lesní technika - traktor
Celkové náklady: 2.200.990 Kč s DPH
Dotace SZIF: 909.500 Kč 
Vlastní zdroje RUSAVAK: 1.291.490 Kč s DPH
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Pořízení nového traktoru pro lesní činnost 
spojenou se správou obecního lesa – ZETOR 
Proxima GP 100 s čelním rampovačem, 
ochrannou nástavbou, klimatizací, sklop-
ným a výsuvným volantem, výškově sta-
vitelným závěsem, výstražným majákem 
i rádiem.

Dodavatel: Zálesí a. s. Luhačovice

Obecní úřad – bezbariérový přístup
Celkové náklady: 3,430 mil. Kč
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 3,430 mil. Kč

Venkovní úprava prostranství před multi-
funkční budovou obecního úřadu (pošta, 
knihovna, obchod, zasedací síň, muzeum). 
Nosným prvkem stavby je pozinkovaná 
železná konstrukce s dřevěným zábradlím, 
částečně zastřešeným. Prostor nad garáže-
mi je rozšířen pro výhledové posezení nebo 
kulturní vystoupení. Součástí stavby byla  
i nová kanalizační přípojka. Celková úprava byla doplněna novým rozšířeným chodníkem 
a bezbariérovým vstupem.
Dodavatelé stavby: Rovina stavební a. s. Hulín, Apleg systems s. r. o. Blansko, Ladislav 
Vaclach – tesařství, Ladislav Kocfelda – pokrývačství

Informace o pojízdných prodejnách v naší obci
Pojízdná prodejna pečiva PAULLA, s. r. o., a pojízdná prodejna řeznictví a uzenářství 
MATULA oznamují, že z provozních důvodů nebudou v roce 2022 zajíždět do naší obce. 
V případě změny budou informace zveřejněny v obecním rozhlase či na webových 
stránkách obce. 
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Rozpočet obce na rok 2022

položka popis položky příjmy

11xx Daň z příjmů FO a PO ze závislé činnosti 3.500.000,00

1211 Daň z přidané hodnoty 4.200.000.00

13xx Daně a poplatky z vybr. činností a služeb 840.000.00

1511 Daň z nemovitostí 1.400.000.00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu   6.791.000.00

Paragraf název paragrafu

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200.000.00

2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 50.000.00

2141 Vnitřní obchod                           5.000.00

2310 Pitná voda           150.000.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 150.000.00

2411 Záležitosti pošt 180.000.00

3315 Činnost muzeí a galerií     1.000.00

3316 Vydavatelská činnost 2.000.00

3392 Zájmová činnost v kultuře    96.000.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100.000.00

3612 Bytové hospodářství                                338.000.00

3632 Pohřebnictví 16.000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60.000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.000.00

3725 Využívání, zneškodňování kom. odpadů 60.000.00

3727 Prevence vzniku odpadů 2.000.00

6171 Činnost místní správy 100.000.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5.000.00

Příjmy celkem 18.247.000.00
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Paragraf název paragrafu výdaje

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 50.000.00

2141 Vnitřní obchod                          10.000.00

2143 Cestovní ruch 50.000.00

2212 Silnice                             500.000.00

2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací 500.000.00

2292 Provoz veřejné silniční dopravy 65.000.00

2310 Pitná voda                              100.000.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 7.300.000.00

3113 Základní školy 5.000.00

3119
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního 
vzdělávání

700.000.00

3314 Činnosti knihovnické 70.000.00

3315 Činnosti muzeí a galerií 95.000.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 20.000.00

3341 Rozhlas a televize 100.000.00

3349 Ostatní záležitosti sdělovací prostředky 150.000.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církve 60.000.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50.000.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 800.000.00

3612 Bytové hospodářství 80.000.00

3631 Veřejné osvětlení 250.000.00

3632 Pohřebnictví 30.000.00

3635 Územní plánování                                                50.000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 500.000.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 700.000.00
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3727 Prevence vzniku odpadů 400.000.00

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 400.000.00

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 10.000.00

5213 Krizová opatření 100.000.00

5511 Požární ochrana – profesionální část 1.000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 80.000.00

6112 Zastupitelstvo obce 1.000.000.00

6171 Činnost místní správy 2.000.000.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 116.000.00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 70.000.00

6399 Ostatní finanční operace 1.000.000.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 5.000.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 112.000.00

CELKEM:   17.559.000.00

FINANCOVÁNÍ

PAR POL Název 

0000 8124
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých 
půjč. prostředků     

- 688.000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM - 688.000,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY celkem 18.247.000,00

VÝDAJE celkem 17.559.000,00

FINANCOVÁNÍ celkem - 688.000,00  

Rozpočet byl schválen na veřejném jednání Zastupitelstva obce Rusava dne 13. 12. 2021.

Eva Kerčáková
hospodářka obce
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Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání 
dne 8. 11. 2021 usnesením č. 5/17/2021 usneslo 
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),  
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Rusava touto vyhláškou zavádí místní 
poplatek za obecní systém odpadového hos-
podářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Rusava.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:
 a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo 
 b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, ro-

dinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekre-
aci, ve které není přihlášená žádná fyzická 
osoba a která je umístěna na území obce. 

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou re-
kreaci jsou povinni plnit poplatkovou povin-
nost společně a nerozdílně.4

Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku 
ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzni-
ku své poplatkové povinnosti. 

(2)  V ohlášení poplatník uvede6 
 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 

název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popří-
padě další adresu pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jmé-
nem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů pla-
tebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislos-
ti s podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka,

 c) další údaje rozhodné pro stanovení poplat-
ku, zejména skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li 
o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této 
vyhlášky, též identifikační údaje nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci podle katastru nemo-
vitostí.

OBEC Rusava
Zastupitelstvo obce Rusava

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2§ 10e zákona o místních poplatcích
3Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona  
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4§ 10p zákona o místních poplatcích
5§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání 
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pisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),  
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
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podářství (dále jen „poplatek“).
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dinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekre-
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ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzni-
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(2)  V ohlášení poplatník uvede6 
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osoba uvede též osoby, které jsou jejím jmé-
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tebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislos-
ti s podnikatelskou činností, v případě, že 
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ku, zejména skutečnosti zakládající nárok na 
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o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této 
vyhlášky, též identifikační údaje nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
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Zastupitelstvo obce Rusava

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2§ 10e zákona o místních poplatcích
3Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona  
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
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3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4§ 10p zákona o místních poplatcích
5§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hos-
podářském prostoru nebo Švýcarské konfe-
derace, uvede také adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.7

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohláše-
ní, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 8

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo 
jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným 
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, 
do nichž má zřízen automatizovaný přístup. 
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplat-
ku na své úřední desce. 9

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 700 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková po-

vinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické 
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za 
každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

 a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, 
nebo

 b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povin-

nost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné 
na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu 
za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

 a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 
1 fyzická osoba,

 b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
 c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpoz-
ději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla. 

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve 
než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 
odst. 1 této vyhlášky. 

Čl. 7
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které 
poplatková povinnost vznikla z důvodu při-
hlášení v obci a která je12 

 a) poplatníkem poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci v jiné obci  
a má v této jiné obci bydliště, 

 b) umístěna do dětského domova pro děti 
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy, 

 c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnu-
tí soudu, na žádost obecního úřadu obce  
s rozšířenou působností, zákonného zástup-
ce dítěte nebo nezletilého, 

 d) umístěna v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seniory, domo-
vě se zvláštním režimem nebo v chráněném 
bydlení, nebo 

 e) na základě zákona omezena na osobní 
svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení. 

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které 
poplatková povinnost vznikla z důvodu při-
hlášení v obci a která

 a) v příslušném kalendářním roce nedovrší  
1 roku věku

 b) se v příslušném kalendářním roce fakticky 
zdržuje nejméně 10 kalendářních měsíců 

7§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12§ 10g zákona o místních poplatcích
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mimo území obce z důvodu pobytu: v léčeb-
ně dlouhodobě nemocných nebo v ústavu 
sociální péče neuvedeném v odst. 1, nebo 
v azylovém domě, nebo mimo území České 
republiky.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve 
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

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

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

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

Čl. 10
Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně 
i na jednotku, která je vymezena podle zákona 
o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spo-
jeným podílem na společných částech domu, 
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, 
tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond 
obhospodařovaný penzijní společností, do 
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely 
poplatků za komunální odpad hledí jako na 
vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů ke dni předchá-
zejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se 
považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 
1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím 
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2020  
o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů ze dne 7. 12. 2020.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. 
Eva Kerčáková

hospodářka obce

13§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16§ 12 zákona o místních poplatcích
17§ 10q zákona o místních poplatcích
18§ 10r zákona o místních poplatcích
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poplatků za komunální odpad hledí jako na 
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Obce ze Zlínského kraje získaly odměny 
za sběr starého elektra 
Nejlepší města a obce ve Zlínském kraji získaly ceny  
a finanční odměny v soutěžích ve třídění vysloužilých 
elektrozařízení. Věcné odměny a symbolické šeky přebrali 
vítězové od statutární náměstkyně hejtmana Zlínského 
kraje Hany Ančincové. Slavnostní akce proběhla v prosto-
rách Kavárny Továrna ve Zlíně. Soutěže jsou již tradiční 
součástí popularizačních aktivit na podporu třídění 
odpadů a předcházení jejich vzniku, které probíhají dlou-
hodobě a jsou společnou aktivitou kraje a kolektivních 
systémů ASEKOL a ELEKTROWIN. 

V soutěži neziskové společnosti ASEKOL nazvané „Sbíráme nejlépe“ se ve třech ka-
tegoriích hodnotil sběr starého elektra odevzdaného od loňského do letošního září ve 
sběrných dvorech. Mezi obcemi do 2000 obyvatel získala prvenství Březnice, kde každý 
z 1337 obyvatel za sledované období odevzdal v průměru 9,4 kg vysloužilého elektra. 
V kategorii obcí do 5000 obyvatel se na první příčce umístilo město Hluk, v němž každý 
občan v průměru vytřídil 7 kg elektrozařízení. Nejvyšší příčku v kategorii měst nad 5000 
obyvatel obsadilo Zubří, kde činil průměrný sběr na občana 6,43 kg, navíc obyvatelé 
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Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil v tradiční soutěži „O Elektrooskara“ obce 
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Klobouky. Každý z obyvatel vytřídil v průměru 6,6 kilogramu vysloužilého elektra. V ka-
tegorii největších měst nad 10 000 obyvatel patří nejvyšší pozice Uherskému Hradišti. 
Obyvatelé města vloni předali k recyklaci bezmála 200 tun starého elektra a stali se tak 
i skokanem roku, když se oproti minulému ročníku zlepšili o 67 %. 

„Už více než 15 let hejtmanství věnuje intenzivní pozornost osvětě v oblasti třídění 
vysloužilých elektrozařízení. V této aktivitě budeme i nadále pokračovat, díky informa-
cím o správném nakládání s použitým elektrem se Zlínský kraj při hodnocení výsledků 
pravidelně umisťuje na předních příčkách v rámci celé republiky,“ uvedla na předávání 
náměstkyně pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova, pro oblast sociálních 
věcí a neziskový sektor Hana Ančincová (Piráti). 

Odměny: 

ELEKTROWIN 

Rusava 20.000 Kč 

Valašské Klobouky 20.000 Kč 

Uherské Hradiště 20.000 Kč 

ASEKOL 

Březnice 20.000 Kč 

Hluk 20.000 Kč 

Zubří 20.000 Kč 

Soňa Ličková
tisková mluvčí pro Zlínský kraj

ASEKOL a. s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní 
systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životní-
ho prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr všech skupin elektrozařízení. ASEKOL provozuje více 
než 17 600 sběrných míst v celé ČR a zajišťuje tak nejhustší veřejně dostupnou sběrnou síť 
pro vysloužilá elektrozařízení v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji činnost získal řadu prestižních 
ocenění, jako je TOP Odpovědná firma, Czech Business Superbrands nebo Ruban d’Honneur 
neboli „Stuha cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii environmentální  
a udržitelný rozvoj. Bližší informace jsou k dispozici na www.asekol.cz. 

ELEKTROWIN a. s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vy-
sloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití  
a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již 
zrecyklovala více než 30 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti přes  
500 000 tun. Zaměřuje se především na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, 
elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst po celé 
České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.  
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Úřad není labyrint aneb co dělat, když…
Uzavření manželství
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského 
nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným 
souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců) o tom, že spolu 
vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním 
způsobem v přítomnosti dvou svědků. 

Kdo a za jakých podmínek
Manželství uzavírají snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snouben-

ců. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné 
předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah 
předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb. tak, aby bylo možné spoleh-
livě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství. Předkládané 
doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují 
do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v pří-
tomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem 
církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Občanským sňatkem lze uzavřít manželství před: starostou, místostarostou nebo 
pověřeným členem zastupitelstva obce…, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve 
správním obvodu tohoto matričního úřadu, starostou nebo místostarostou obce…, které 
nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho 
správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce…, primátorem hlavního 
města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem 
Zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměst-
kem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního 
města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města. 
Církevním sňatkem lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví 
nebo náboženskou společností.

Jak a kam se obrátit
Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se 

obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manžel-
ství spadá, jde-li o občanský sňatek. Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je 
nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Co musíte předložit
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství  

a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je občanem České republiky (dále 

jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu 
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úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit rodný list, doklad 
o státním občanství, výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě 
trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, pravomocný rozsudek  
o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pra-
vomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené 
matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, 
informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systé-
mu občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.  

Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt 
v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše 
uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem 
vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné 
doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území 
má snoubenec pobyt.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu 
osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství 
uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny 
požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení 
do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční 
úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se před-
kládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvěd-
čení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly 
náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li me-
zinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. 
Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním 
z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na 
základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad). 

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. 
Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje 
matrikář. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci 
nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Poplatky
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České re-

publiky, je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž 
pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 2000 Kč. 
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost je zpoplatněno částkou 1000 Kč. V ostatních případech není správní poplatek 
za uzavření manželství stanoven.
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Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snou-
benec 500 Kč. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu. 
 
Další účastníci

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snou-
benec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření 
manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na 
vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství  
v těchto případech učinit. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním 
způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství 
a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků (jde-li o cizince, který 
nemá rodné číslo - datum a místo jeho narození). Z uvedeného vyplývá, že svědek se u 
uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo 
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Činnost sboru pro občany v Rusavě
SPO má v náplni zajišťování akcí týkajících se života jak těch nejmenších, tak i těch, kteří 
se dožili vyššího věku. SPO tedy zajištuje “vítání dětí”, které proběhlo 12. června a o kterém 
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Jana Vávrová, SPO
 Oslavenkyně paní Miloslava Charvátová, 

86 let
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Činnost MS Rusava z. s. 
za rok 2021
Opět tu máme závěr roku, a tak mi dovolte v krátkosti přiblížit činnost MS Rusava v roce 
2021. V tomto roce proběhly čtyři výborové schůze a mimo výroční členskou schůzi tři 
pracovní členské schůze z plánovaných čtyř, kterou jsme museli z důvodu covidu zrušit. 
V žádném případě to však nemělo vliv na činnost MS.

Jelikož je s nástupem nového roku zima stále v plném proudu, naším hlavním poslá-
ním je pravidelné přikrmování v našich mysliveckých zařízeních a to hlavně senem, které 
máme v těchto zařízeních uskladněné. V krmných zařízeních, která se nachází v blízkosti 
nově vysázených lesních kultur (které vznikly hlavně v důsledku kůrovcové kalamity po 
domluvě s vlastníkem), nepřikrmujeme, aby nevznikly škody na těchto nově vysázených 
lesních porostech. Vím, že to vypadá nepěkně, když je zima a seník, který by měl být 
naplněný senem, je bohužel prázdný.

Tradiční myslivecký ples, na který se spousta z vás a příznivců Hubertova cechu těší, 
a to hlavně na speciality ze zvěřiny, zábavu a bohatou tombolu, jsme museli, ač neradi, 
z důvodu covidu zrušit.

Tak jak v minulých letech, i v tomto roce jsme provedli lesní brigádu, a to úklid klestu 
po těžbě pro Obecní lesy Rusava a pro Lesní statek Křídlo.

Dne 3. června nás opustil dlouholetý člen MS Rusava pan Milan Charvát, který byl 
velkým přínosem pro lidovou myslivost. Podílel se na mnoha článcích do rusavského 
zpravodaje a práci s mládeží. Na jeho poslední cestu jsme ho vyprovodili se všemi mys-
liveckými poctami. Čest jeho památce.

Velmi úzká spolupráce je i s rybářským spolkem na Rusavě při organizování rybář-
ských závodů. Na oplátku nás pozvou na společné posezení u rybníka pod Čecherem, 
kde se všichni skvěle bavíme.

Myslivecké odpoledne, které bylo z důvodu covidové situace v roce 2020 zrušeno, 
se nám v tomto roce podařilo opět uskutečnit. Tato kulturní akce se konala 24. 7. 2021, 
a to již tradičně na hřišti SK Rusava. Počasí nás opět nezklamalo a výsledkem byla opět 
velmi krásná účast od těch nejmenších až po ty nejstarší. Děti si užívaly vše, co jsme 
pro ně připravili, a vyhrané žetony vyměnily za sladkosti. Velký zájem byl i o hodnotné 
ceny, a to hlavně ve střelbě ze vzduchovky. K vidění byli i draví ptáci od našeho člena 
a sokolníka p. Milana Zachary. Zajímavá byla i ukázka výcviku a práce loveckého psa p. 
Moniky Zelené. Celým odpolednem nás provázel DJ Jarda Jindrák. O večerní program ve 
stylu country se postarali kamarádi ze Všetul a okolí, kteří si přinesli své nástroje a hráli 
do pozdních večerních hodin.

Rusavská 50ka, kterou pořádá SK Rusava, je organizačně velmi náročná, a proto 
bylo opět naše MS osloveno o přátelskou výpomoc. A tak, jak již tomu bylo i v minulých 
letech, jsme se postarali o prostory startu a cíle.

V září už rozvážíme jadrné krmení do krmných zařízení a pomalu předkládáme zvěři, 
aby se začala připravovat na zimní období. Hlavní naháňka, na které se loví zvěř černá 
(divoké prase) a zvěř myslivosti škodící (liška …), proběhla 27. 11. 2021. Naplánovali 

DĚNÍ V OBCI ...
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jsme na ni dvě leče, a to Plachtu a Čertovu 
debřu. Ale bohužel i přes veškerou snahu,  
a to hlavně honců v leči, se nepodařilo žád-
nou vyhnanou zvěř ulovit. Poslední leč, která 
je tečkou za celodenním lovem, proběhla 
v sále obecního domu na Rusavě. Zde jsme 
pro účastníky naháňky připravili občerstvení 
a zábavu po celý zbytek večera.  

Dne 26. 12. 2021 jsme uspořádali tradiční 
štěpánskou naháňku. Ze dvou lečí byl výsle-
dek: jedna liška a jeden kanec o hmotnosti 
téměř 130 kg.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval 
Obecnímu úřadu Rusava za finanční podpo-
ru a v případě potřeby zapůjčení techniky 
pro myslivecké sdružení. Všem, kteří vlastní  
a chovají lovecky upotřebitelné psy, našim 
nepostradatelným kamarádům honcům 
a v neposlední řadě Jitce Tomčíkové, pro-
vozovatelce obecního domu na Rusavě,  
za spolupráci s naším mysliveckým sdruže-
ním. Poděkování patří i všem členům honebního společenstva za to, že nám umožnili 
využívat jednu z nejkrásnějších honiteb hostýnských hor.

Přeji všem hlavně hodně zdraví a pohodu v roce 2022.
Pavel Sedlák, MS Rusava

Pasování myslivce - Martina Jadrníčková, 
autor Zdeněk Stachoň

Hlavní hon 27. 11. 2021, autor Zdeněk Stachoň
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Zpráva o činnosti SDH Rusava za rok 2021
K dnešnímu dni je celkem evidováno 60 členů, z toho 31 mužů, 17 žen a 12 členů mládeže 
do 18 let. Závěrem roku jsme se rozloučili hned se dvěma bývalými funkcionáři, kteří pro 
sbor hodně udělali. S panem Zdeňkem Škarpichem a Lubomírem Vašíkem. 

Členské schůze se konaly, když to vládní nařízení povolovalo, vždy první pátek  
v měsíci a dále dle potřeb pro řešení neodkladných záležitostí. Celkem jsme se tedy sešli 6x  
v průměrném počtu 12 členů. Průběžná činnost aktivních členů spočívala hlavně v udržení 
akceschopnosti zásahového družstva, údržbě zásahového vozidla, čerpadel a udržování 
výzbroje a výstroje nejen v majetku obce. Díky zajmu dětí o hasičský sport a kladnému 
přístupu jejich rodičů jsme se s nimi zúčastnili několika soutěží. V příštím roce nás čeká 
spousta práce, postavit nové týmy žáků. Někteří z členů starších žáků už soutěžit nemůžou 
a dorost už se rozděluje na ženy a muže. 

Jsme hlavně rádi že jsme zase zvládli uskutečnit pohárovou soutěž MH. Zúčastnilo se 
13 týmů, za což jsme byli moc rádi, neboť situace kolem pandemie je složitá. 

K ukončení roku s mladými hasiči jsme uspořádali výšlap po našich kopečkách, kde přitom 
plnili různé úkoly a na konci hledali poklad. Závěrem jsme opekli špekáčky na Podskalném. 

Musím vzpomenout také akci sběr železného šrotu, kterou přispíváme každoročně 
do finanční rezervy sboru. V letošním roce se nám podařilo opravdu hodně vybrat a za to 
bych vám chtěl moc poděkovat. Peníze budou použity na zbrojnici a doplnění vybavení 
mladých hasičů. 

Je nám moc líto, že jsme už podruhé nemohli pro vás udělat zabijačkové výrobky. 
Je to pro nás vždy takové zpestření závěru roku. Budeme doufat, že se pandemie zklidní  
a vláda nám to v příštím roce dovolí zorganizovat bez komplikací.  

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

Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům, kteří mají jakoukoliv snahu se 
podílet na chodu sboru dle svých možností. Dále bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu 
za nemalou finanční podporu na technické vybavení sboru.

                                                                                        Luboš Mikšánek, SDH Rusava 

Hledání pokladu na výšlapu Opékání špekáčků při podzimním výšlapu
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Podzimní výšlap

„Malý, velký drak, vyletěl až do oblak“
K podzimu dozajista patří pouštění draků, a proto se druhou říjnovou sobotu konala na 
louce pod hřbitovem typicky podzimní radovánka – DRAKIÁDA, pořádaná místním spol-
kem Aktivním klubem Rusava. Murphyho zákon tentokrát naštěstí nezafungoval, počasí 
nám přálo, od začátku akce krásně foukalo. Za chvíli byla obloha plná pestrobarevných 
draků různých tvarů a velikostí. Po celou dobu akce se mohli účastníci drakiády zahřát 
čajem nebo si opéci buřta na ohni.

Zpravodaj obce Rusava

Mikulášská družina na Rusavě 5. 12. 2021

Podzimní turnaj rusavské přípravky

Vánoční turnaj SK Rusava 26. 12. 2021
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Soutěžilo se v pěti dětských kategoriích a byla udělena i jedna speciální cena. 
1) drak první na obloze – Matýsek Vaculík
2) drak nejvýš na obloze – Adam Vaculík
3) nejzajímavější drak – Lila Sochorová
4) nejzlobivější drak – Štěpán a Ladislav Hrubí
5) drak nejdéle na obloze – Vanessa Lušovjanová

Speciální cena: dospělák, který si hraje jako dítě – Jan Bílek

Po vyhodnocení vítězů hlavních cen a předání balíčků všem zúčastněným bylo pro 
děti připraveno rozlučkové překvapení v podobě vaku s logem končícího Aktivního 
klubu Rusava.

Eva Kerčáková, AK Rusava

Dva výjezdy hasičů v jednom týdnu
Dne 16. 10. 2021 byl vyhlášen zásahové jednotce požární poplach. Ohlášení bylo ve 21:01 
hodin. Jednalo se o požár komína na č. p. 220. Odjezd od zbrojnice byl ve 21:10 hodin, 
což považuji za luxusní čas výjezdu. Vyjížděla obě zásahová vozidla. Na místě zásahu 
byla naše jednotka jako první a byl zde proveden průzkum. Po příjezdu ZJ z Bystřice pod 
Hostýnem bylo předáno velení zásahu. Následně jednotka spolupracovala při likvidaci 
hořících sazí v komíně. Zpět na požární zbrojnici jsme dojeli ve 22:39 minut. Zásahu se 
zúčastnilo 8 členů jednotky. A to ještě dva zůstali v záloze v „Zelené“. 

Dne 21. 10. 2021 v 8:36 hodin byl vyhlášen zásahové jednotce požární poplach. 
Výjezd byl k požáru přístřešku na dřevo nad hotelem Ráztoka. Odjezd od požární zbrojnice 
byl v 8:29 hodin. Vyjela obě vozidla jednotky. Na místě byla Policie ČR - Martin Kolaja, 
který se pracovně nacházel poblíž. Jednotka uhasila požár. Následně dorazila profesi-
onální jednotka z Bystřice pod Hostýnem a bylo předáno velení zásahu. V 10:29 hodin 
byla jednotka zpět na zbrojnici.

Jaroslav Mozola, velitel zásahové jednotky
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Soutěžilo se v pěti dětských kategoriích a byla udělena i jedna speciální cena. 
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Lampionový průvod
Po absenci lampionového průvodu jsme se rozhodli takovou akci uspořádat. A byl to 
výborný nápad. I když jsme zprvu zvažovali, zda průvod vůbec uspořádat, nakonec 
jsme se do toho pustili a byli mile překvapeni, že přišlo přes 100 dětí s rodiči a prarodiči. 
V sobotu 13. listopadu 2021 v 17 hodin to vše vypuklo. Sraz byl u obecního úřadu, kde 
každé dítko (i kočárkové ) dostalo svůj svítící náramek a mohlo se vyrazit. Byl to sku-
tečně průvod přes půl naší obce. Ani mrholení nás neodradilo a svítili jsme cestičkou 
přes Lámanec, přešli lávku a dorazili do cíle na zahradu evangelického kostela. Tam nás 
čekal již připravený táborák, kde jsme se ohřáli a opekli špekáčky. Kouzelná atmosféra 
osvícené zahrady a úsměvy nadšených dětí nám udělaly velkou radost. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. Také bychom 
chtěli poděkovat ochotné paní Svobodové, která nám zpřístupnila zázemí fary. 

Pavla Grygová, Rusava aktivně – SDH Rusava

Novinky roku 2022 v Rusava aktivně – SDH Rusava
Na konci roku se k nám dostala dobrá zpráva, a to možnost využívat prostory na obecním 
úřadě (místní bývalé čekárny a ordinace). Nelenili jsme a začaly úpravy, malování, vý-
zdoba a úklid. Prostory chceme využít k různým aktivitám s dětmi, ať už hraní s batolaty, 
nebo tvoření s dětmi každého věku. Učení, cvičení, ale třeba jen si sednout a povykládat  
u kafíčka a čaje. Přijďte se podívat a podpořit soudržnost místních dětí, maminek a tatínků. 
Bližší informace o provozu sledujte na fcb stránkách Rusava aktivně.

A co plánujeme za akce v roce 2022? S příchodem jara se můžete těšit na otevírání 
studánek či tvořivá odpoledne pro děti. V létě budeme opět stanovat se skřítky na 
Čecheru, promítat rodinný večerní film na hřišti a možná bude i minidisco na koupališti. 
Rády bychom uspořádaly tematický večer s rusavskou keramikou, divadlo pro dospělé, 
lampionový průvod či vánoční tvoření. A jestli přebereme drakiádu po zaniklém Aktivním 
klubu?…to se nechejte překvapit . 

Táňa Třasoňová, Rusava aktivně – SDH Rusava
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NAŠE ŠKOLA ...
Projektový den 
„Na farmě“
Na konci září navštívila 1. a 2. ročník paní 
Daňhelová z Muzea Kroměřížska, se kterou 
jsme strávili příjemný projektový den s ná-
zvem „Na farmě“. 
Všechny aktivity, a že jich bylo opravdu 
hodně, se týkaly hospodářských zvířat  
a zpracování ovčí vlny. Žáci si mohli vy-
zkoušet česání vlny, kolovrátek, tkalcovský 
stav. Na závěr si děti vyrobily voňavý dárek 
– plstěné mýdlo.

Jana Fuksová

Projektový den 
„Malý archeolog“
V úterý 26. 10. 2021 se žáci 1., 2. a 3. roč-
níku zúčastnili projektu „Malý archeolog“ 
realizovaného organizací Malá technická 
univerzita. Žáci se teoreticky i prakticky 
seznámili s pojmem archeolog a s náplní 
jeho práce – skládali kostru člověka, re-
konstruovali původní stavby pomocí lego 
kostek. Děti program velmi bavil, zvláště 
stavění z lega.

Jana Fuksová

Období plné návštěv a překvapení
Hned na začátku prosince nás navštívil čert. Byl to ale hodný čert. S dětmi se ihned 
skamarádil, když si s nimi dal „placáka“ a pohladil je po tváři. Protože děti pozoroval celý 
rok, tak věděl, že jsou všechny hodné. I když některé občas trochu zazlobí, říkal, že na 
peklo je to pořád málo. 

V dalším týdnu si děti napekly a nazdobily perníčky, které potom pověsily na vánoční 
stromeček, který si samy nazdobily. Aby Ježíšek věděl, co by si děti přály do školky za 
hračky, namalovaly mu přáníčka, která si potom Ježíšek vyzvedl za oknem. A jak už říkal 
čert, děti byly opravdu hodné a pod stromečkem je čekala obrovská nadílka v podobě 
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velké vláčkodráhy, dílničky, míchačky na písek, magnetické stavebnice, dvou koloběžek, 
spousta krásných knih, velký domeček a v neposlední řadě hrábě, lopatky a rýče na písek. 
A podle jiskřiček v očích dětí můžu tvrdit, že byly z nadílky nadšené a šťastné. 

Tímto bychom s kolegyní chtěly všem popřát hezké a klidné svátky a hlavně hodně 
zdraví a štěstí do nového roku 2022. 

Zuzana Švehlíková

Čert ve školce Zdobení perníčků

Vánoční básničky
VÁNOCE
Maminka peče vánočku
pro naši kočku.
Vločka padá
na moje záda.
Otírá mi ji Ježíšek,
v ruce drží oříšek.
Venku se rozsněží
a sněhulák běží.
Zima je prima.
Vidím stromeček,
na stromku visí perníček
a zazvoní zvoneček. 

Milan Kušík, 4. třída

Ze slohových sešitů

ZIMA 
Venku padá sníh, 
děti jedou na saních.
Těšíme se na stromeček
a dostaneme dáreček.
Nazdobíme jedličku, 
pozdravíme babičku.
Máma peče vánočku, 
dávám mléko pro kočku.

Vanesa Janečková, 4. třída 

ZIMA JE TU
Zima je prima.
Sníh máme na saních
a úsměv na obličejích.
Pro kočku zas vánočku.
Hokej hraje se, 
cukroví peče se.
Na oběd veverka oříšek má,
večer já dáreček mám.

Adam Táborský, 5. třída
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ZIMA
Venku už padá sníh, 
s tátou pojedeme na saních.
Přišel k nám Ježíšek,
přinesl mi kožíšek.
U babičky pečeme perníčky,
na zahradě chytáme vločky.
Ještě není zima
a už mě trápí rýma.
Na našem stromečku
visí moc perníčků.

Diana Krajcarová, 4. třída

VÁNOČNÍ BÁSNIČKA
Ve škole zpívám koledu,
venku se kloužu po ledu.
Umím bruslit na ledu,
doma sedím u medu.
Za chvíli bude zima
a bude to velká prima.
Máma peče vánočku,
kousíček i pro kočku.
Táta peče rohlíčky, 
Marek má rád perníčky.
Už je sníh a pořád sněží,
ale táta jenom leží.
Zdobíme stromeček
a budeme mít dáreček.
Rozbalíme dáreček,
na Marka padá stromeček.

Sára Štěpánová, 5. třída
Michaela Kouřilová, 4. třída

SPORT ...Rusavský fotbalový podzim:
MUŽI
2. místo, 30 bodů, 10 výher, tři porážky, 
skóre 65:21

Dva poslední ročníky se nedohrály. Na jaře si kluci čutli pouze dva přátelské zápasy. 
Prázdniny jsou časem dovolených, herní pauza byla tedy obrovská. Po prvních dvou 
kolech nového ročníku, kdy jsme k úvodnímu duelu do Komárna tým vůbec nesložili 
a druhé kolo, první domácí mistrovský zápas po téměř roce, nás ostudně vypráskal 
Mrlínek – 0 bodů, skóre 0:8. Možná i někteří fanoušci pochybovali, jestli nás čeká 
dobrá sezóna, a tak se den po Rusavské 50ce do Roštění vypravila jen malá skupinka 
věrných (Pavel Mixa ale věřil...). Zápasy s „polákama“ a následně doma s Hlinskem náš 
tým ale nastartovaly, a že to byla zase jízda! Sedm výher v řadě, na jeden zápas (doma 
s Rajnochovicemi) si náš diesel odfrknul a v závěrečných třech zápasech zase drtička 
soupeřů (teda poslední špíl doma s Kostelcem byl tacho tacho). Opět se můžeme chlu-
bit nejlepším útokem v soutěži. Soupeřovi obránci jsou z našich ofenzivních plejerů 
nešťastní jak Piráti po volbách - náš tým vstřelil nejvíce gólů, jen namátkou: Martinicím 
i Žeranovicím pět, Chvalčovu šest, Roštěnským sedm, Loukovu osm, Rohálům dvanáct 
a Hlinsku třináct kousků (za dvacet pět korun vstupného vidět sedmnáct branek - no 
to se vyplatí). Nejlepší duel ale náš mančaft sehrál doma proti kombinovanému týmu 
Bystřice. Zaplněná tribuna, drama jak od Hitchcocka do posledních minut, pro nás 
vítězství 4:3 chutnalo o to víc, že si polovina kádru hostí spletla hrací den a místo na 
nedělní zápas áčka přijeli už v sobotu na Rusavu.
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Raritou našeho týmu na podzim určitě byla skutečnost, že v naší brance se ve dvanácti 
zápasech objevilo sedm (!!!) brankářů - jen abych přiblížil, jak se někdy tvořila nominace. 
Před zápasem s Hlinskem se přišel na zápas podívat bývalý obránce Mirek Vaculík, když tu 
ho před šatnou spatřil v brankářském dresu navlečený Mira Bílek. „Gáro, kolik máš baní?“ 
„Jednu,“ zněla odpověď. „Tak jdeš chytat,“ sdělil Bílčin a mohl jít řídit demolici soupeře 
ze středu zálohy. Další zajímavostí jsou odehrané zápasy našeho starosty Bohumila 
Škarpicha, téměř sedm křížků na krku  - osm podzimních startů.

I přes vynikající výsledky jsme občas tým lepili horko těžko. Ke všem zápasům 
nastoupil pouze Michal Vaculík a Jiří Ryška. Nejvíce gólů tradičně stříleli Michal Vaculík 
(18) a Honza Havránek (17). Na jaře mají určitě motivaci pálit ostrými i nadále. V tabulce 
střelců je před nimi pouze rajnochovický kotelník, vlastně Topič. Ovšem góly (a peníze) 
nejsou úplně všechno. Proto musím zmínit velmi dobré výkony Mirka Bílka. Týmu hodně 
pomohl návrat našich bývalých hráčů Mariána Románka a Petra Šimčíka, taktéž fotbalový 
básník Mira Třasoň pořád píše hodně kvalitní a krásná díla.

Závěrem poděkování všem lidem, kteří pomáhají našemu oddílu, správci panu Petru 
Urubovi i fanouškům za to, že navštěvují naše zápasy. I když na Rusavu nechodí šedesát 
tisíc diváků jako na San Bernabeu, i tak když vidíte v televizi zápasy bez diváků, tak to 
má „grády“ jako fotky Gábiny Koukalové v Playboyi... od kotníků dolů.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
5. místo, 15 bodů, 5 výher, 6 porážek, skóre 78:110

Hodně náročný podzim. Kádr tvoří osmičlenná kostra týmu. Bohužel pět hráčů bylo 
v průběhu podzimní části v karanténě (z toho tři chyběli celou polovinu zápasů). Já jsem 
se rozhodl zápasy neodkládat s tím, že si alespoň víc zahrají děti z mladší přípravky a otr-
kají se mezi většími (a že si teda Tom Pavelec, Verča Káčerková a Luky Strýček na podzim 
dostatečně začutali). Samozřejmě to bylo občas znát na výsledcích. Hlavně oba zápasy 
proti Holešovu bychom na soupeře nestačili ani v plné síle, ne tak s poloviční sestavou. 
Dvakrát jsme porazili Prusinovice a Mrlínek, zdolali jsme i Martinice. Kluci mě potěšili 
výkonem proti Chvalčovu a i oba první poločasy proti skvěle hrajícímu Slavkovu.
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Kvůli mnoha absencím všechny zápasy odehrál jenom Kuba Mozola, který je také nej-
lepším střelcem týmu. Ze vstřelené branky se radoval 32x, Tom Strýček přidal 25 přesných 
tref. Když nastoupil, velmi dobře chytal Pavel Dresner, v obraně byl vždy spoleh na bratry 
Klementovy. Budu se asi opakovat, ale hlavní je, že děti sport baví, o čemž svědčí slušná 
účast špuntů na trénincích. Také poděkování rodičům za bezproblémovou spolupráci.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
3. místo, 21 bodů, 7 výher, 3 porážky, 
skóre 138:71

V září převzali velení nad našimi 
nejmenšími fotbalisty Mirek Bílek a Bob 
Škarpich a mohli být s první polovinou sou-
těže spokojení. V zápasech se začínajícími 
týmy Rymic, Slavkova a Loukova bylo znát, 
že naše děti se fotbalu věnují přece jenom 
déle. Duely s Chvalčovem a Prusinovicemi 
byly pro naše caparty to pravé ořechové. 
Chvalčov nám to tedy v půlce září nandal 
jako Slovácko Spartě, ale na konci října 
jsme s nimi doma drželi krok až téměř do 
posledního hvizdu. A Prusinovice nás sice 
na našem hřišti udolaly, ale my jsme jim 

porážku v posledním kole na jejich kolbišti dokázali vrátit (i když zvlášť u těch nejmenších 
by výsledek neměl být na prvním místě, hlavně že si všichni zahrají).

Ani jednou nechyběl kapitán Kuba Klement a Ondra Škarpich, střelecky bylo k neu-
držení hlavně trio Kuba Klement (59 gólů), Tom Pavelec (37 branek) a Verča Káčerková (24 
úspěšných zásahů). I když zatím ne střelecky, herně se hodně zlepšil Luky Strýček. Kádr 
tvoří deset dětí, určitě rádi přivítáme další zájemce o nejrozšířenější a nejpopulárnější 
kolektivní hru v naší republice.

Daniel Krajcar, SK Rusava

8. ročník Rusava open v tenisové čtyřhře
Už poosmé se sešli milovníci tenisu k zápolení o neoficiální mistry Rusavy. Opět jsem 
zvolil riskantně pozdní termín (až první říjnový víkend), opět nám vyšlo luxusní počasí. 
Kdybychom si chtěli zapinkat v druhé polovině prosince, určitě by svítilo sluníčko (teď 
jsem možná urazil paní Štěstěnu nebo nějakého boha počasí a dalších pět let si kvůli 
dešti možná nepinknem...). 

Rádi jsme premiérově mezi sebe přivítali tři nové plejery - Radka Vaculíka, Jardu 
Vaculíka (z Chomýže) a Jana Kohlera (z Přerova). A protože jsme pořád stejně vynikající 
parta jako třeba ve StarDance (což se projevilo také tradičním příspěvkem cen od Toma 
Neumanna či podpory pitné energie od Petra Pavelky - komu nestačilo, našly se mezi 
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námi i nějaké trnky, samozřejmě ve stavu tekutém). Turnaj probíhal plynule a ubíhal jako 
schůze majitelů bytových jednotek ve filmu Vlastníci, akorát u nás bez hádek a sporů.

K samotnému dění na kurtech. Loni jsem psal o nejkvalitnějším ročníku (na naše 
poměry, pořád jsme jen pinkálisti, co se sejdou párkrát za rok). Letos byl asi ještě lepší, 
rozhodně však nejvyrovnanější. Třeba pár Neumann - Vávra začal výborně, v polovině 
turnaje to vypadalo, že můžou pomýšlet i na finále, ale nakonec jim zůstal černý Petr (to 
jsem zvědav, jestli mi v této celkově hodně zvláštní době tohle přirovnání nezcenzurují, 
aby to snad někomu nevadilo...). Překvapení se ale nakonec nekonalo. Počtvrté za se-
bou vyhrála Dáša Hudcová s Michalem Lorencem (z Brusného). Celý turnaj na kurtech 
vystupovali sebevědomě jako Prachař v Máme rádi Česko, ale ve finále měli namále 
- Juraj Benkovič s „Práškem“ je měli skoro na lopatě. Poprvé, a naprosto zaslouženě, se 
na bednu (nikoliv od whisky) dostali bráši Pavelkovi, takže už i u nich budou muset při 
utírání prachu objíždět pohár, či spíš sošku za umístění v první trojce.

Po turnaji jsme rádi poseděli na hotelu Ráztoka, kde turnaj v posledních několika 
letech k naší spokojenosti můžeme pořádat. Bylo to zase fajn a snad nás za rok ve startovní 
listině neubude, ale naopak ještě nějaké nové či staronové tváře přivítáme.

Výsledná tabulka:
1. Dáša Hudcová, Michal Lorenc
2. Juraj Benkovič, Jara Vaculík
3. Petr Pavelka, Honza Pavelka
4. Daniel Krajcar, Radek Vaculík
5. Ruda Pola, Kohler
6. Tom Neumann, Honza Vávra

Daniel Krajcar, SK Rusava
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ZAJÍMAVOSTI ...Milostivé léto přináší 
dlužníkům naději
Občanská poradna Vsetín, která má svoji pobočku i v Bystřici pod Hostýnem, má dob-
rou zprávu pro ty, kteří se ocitli v dluhové pasti kvůli dluhu u veřejnoprávních institucí. 
Díky tzv. Milostivému létu mají šanci své závazky splatit. Na to, jak přesně má tento 
program fungovat, jsme se zeptali vedoucí Občanské poradny Vsetín Ivany Měrkové.  

Co je to Milostivé léto? 
Milostivé léto představuje šanci vymanit se 

z dluhové pasti pro lidi, kteří dluží peníze veřejno-
právním institucím. Dlužník zaplatí exekutorovi jen 

jistinu (tedy původní dluh) a poplatek za uzavření exekuce ve výši 900 korun. Všechny 
další poplatky, jako jsou úroky, penále či poplatky exekutorovi, stát dlužníkovi odpouští.  

Zmínila jste, že Milostivé léto se vztahuje jen na dluhy u veřejnoprávních institucí. 
Jaké to jsou? 

Typicky jde o zdravotní pojišťovny kvůli neuhrazenému zdravotnímu pojištění nebo 
o obce, kde občané dluží za neuhrazené poplatky za psa či svoz odpadů. Dále jsou to 
například nemocnice, dopravní podniky nebo ČEZ.  

A na jaké dluhy se naopak nevztahuje? 
Na jakékoli úvěry, ať už u bank, či nebankovních společností. Milostivé léto se dále 

nevztahuje na splátky na kreditních kartách nebo kontokorentech. Neplatí ani pro daňové 
či správní exekuce nebo dluhy vznikající neplacením výživného.  
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Jak se díky mMilostivému létu veřejnoprávního dluhu zbavit? 
Nejprve doporučujeme zaslat exekutorovi doporučený dopis, ve kterém dlužník uve-

de, že chce splatit svůj dluh právě prostřednictvím Milostivého léta. Důležité je se zde 
odvolat na konkrétní zákon, který Milostivé léto umožňuje. Je to část druhá, čl. IV, bod 
25, odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb. Pokud dlužník nezná výši jistiny, tedy původního 
dluhu, ve stejném dopise se na něj doptá. Důležité je také, aby se dlužník dotázal, na 
jaký účet je potřeba částku zaslat. Součástí tohoto dopisu by mělo být také jméno a sídlo 
exekutora, adresa a datum narození dlužníka.  Poté, co dlužník od exekutora získá po-
třebné informace, může dluh splatit.  

Kdy má dlužník peníze poslat? 
Částku musíte nutně zaslat v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Částku lze 

buď poslat najedenkrát, nebo v několika splátkách, vždy ale během stanoveného období. 

Jak se změní život lidí, kteří budou moci svůj dluh splatit? 
Lidé se zbaví především závazků, které v době svého vzniku byly poměrně nízké. 

Může se jednat například o opomenutou platba zdravotního pojištění, která však za léta 
narostla na penále a dalších poplatcích do prakticky nesplatitelných částek. V Milostivém 
létě vidím velkou příležitost zbavit se tíživých exekucí, které vznikly nevědomostí nebo 
z nerozvážnosti. Pokud lidé díky Milostivému létu budou schopni splatit své závazky, 
mohou si např. pořídit bankovní účet a žít beze strachu z nevítaných návštěv exekučních 
vykonavatelů.  Lepší výchozí pozici budou mít také na trhu práce či trhu s bydlením.  

Jak lidem pomáhá Občanská poradna Vsetín? 
Dlouhodobě s našimi klienty řešíme dluhovou problematiku, ať už jde o problematiku 

exekucí, nebo podávání insolvenčních návrhů. Jsme akreditovanou společností, které 
Ministerstvo spravedlnosti udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti oddlužení. 
Taktéž jsme členy Asociace občanských poraden. Samozřejmě poskytujeme poradenství 
také v jiných oblastech, jako je bydlení, pracovněprávní, rodinné, mezilidské a majetko-
právní vztahy, trestní právo, sociální pomoc a dávky. Naše služby nabízíme bezplatně. 
Zájemci se na konzultaci mohou objednat na tel. čísle 774 262 243 nebo navštívit náš 
web www.vkci.cz.

Barbora Čandová, VKCI

Charita zakoupila z Tříkrálové sbírky odvlhčovač
Charita Bystřice pod Hostýnem zajišťuje 
kromě terénních služeb a denního staci-
onáře pro seniory také pomoc osobám v 
nepříznivých životních situacích, např. při 
bleskové povodni, havárii v domácnosti nebo při likvidaci škod po požáru nebo zá-
sahu bleskem. V těchto případech můžeme postiženým osobám zabezpečit základní 
materiální potřeby. 
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Nyní díky pořízení nového odvlhčovače vzdu-
chu máme i možnost poskytnout rychlou pomoc při 
likvidaci škod způsobených promočením místností.  
V případě mimořádných událostí, přírodních či živel-
ních pohrom je zápůjčka odvlhčovače zdarma. 

Částku 18 981 Kč na jeho zakoupení jsme získali díky 
dárcům do Tříkrálové sbírky, kteří v letošním roce přijali 
výzvu a netradičním způsobem přispěli do tříkrálových 
kasiček umístěných na veřejných místech nebo online. 

V roce 2022 bychom chtěli z této sbírky pořídit 
ještě jeden vysoušeč, který plánujeme zapůjčovat  
k vysoušení prostor bytů, rodinných domů a staveb 
nejen při mimořádných událostech.

Informace na telefonu 731 646 912 nebo na inter-
netových stránkách Charity Bystřice pod Hostýnem.

                      Koordinátorka Tříkrálové sbírky                                                                                               
                             Vladimíra Procházková

Román Na Tesáku se dočkal po 84 letech nového vydání 
Cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod 
Hostýnem dokončila koncem října 2021 přípravy 
k novému vydání románu Na Tesáku od Františka 
Fryšáka-Buchlovského. Prostředky na tisk knihy sbírali 
mladí folkloristé do konce listopadu v crowdfundin-
gové kampani na internetu. Román o životě pasekářů 
v Hostýnských vrších v polovině 18. století se tak  
k zájemcům dostal ještě před Vánocemi. 

František Fryšák-Buchlovský byl starostou města 
Bystřice pod Hostýnem, obchodníkem i spisovatelem. 
Jeho kniha Na Tesáku je datována do roku 1934, avšak 
byla vydána vlastním nákladem a ve vlastní úpravě 
až v roce 1937. Díky iniciativě mladých muzikantek  
z Bukovinky nyní vychází po 84 letech znovu v limito-
vaném nákladu 500 ks. Kniha má 430 stran formátu 
A5, šitou vazbu a její prodejní cena je 450 Kč. 

„K dokreslení příběhu pasekáře Jury Antoše jsme 
požádali chvalčovského malíře Karla Bubílka, aby 

do knihy zhotovil vlastní akvarely. Jeho autentické ilustrace knihu výrazně obohatily,” 
doplňuje Kateřina Kovaříková, umělecká vedoucí Bukovinky. Téměř devadesátiletému 
malíři, jednomu ze zakladatelů valašského folklorního souboru Rusava, a jeho ženě Evě 
je kniha také věnována. 
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„Při zpracování hudebního a tanečního materiálu čerpáme inspiraci v nejbližším 
okolí a historii valašského regionu. Bylo jen otázkou času, kdy se nám do rukou dostane 
příběh Jury Antoše žijícího na Tesáku, popisující způsob života, práci pasekářů i lásku 
Barči k zámeckému lesnímu Lacnerovi,“ přiblížila etnografka Markéta Hnilicová, která 
společně s dalšími členy Bukovinky román připravila k vydání.

Digitalizace knihy byla podpořena grantem města Bystřice pod Hostýnem. Více 
informací na  www.cmbukovinka.cz.

Vladimíra Procházková, CM Bukovinka

Japonsko – zajímavosti (4. část)
Japonština je složitým jazykem, a přesto 
dala světu několik výrazů, které převzali 
mluvčí dalších jazyků, včetně češtiny. Zmínit 
můžeme kamikaze („božský vítr“) označující 
sebevražedné letce z období druhé světové 
války, dnes již jakékoliv sebeobětování. Dále 
výraz tsunami (vlna v přístavu) označující 
náhlá výrazná vzdutí hladiny způsobená 
většinou zemětřeseními (v Japonsku je 
evidováno přes 100 aktivních vulkánů), 
případně výraznými sesuvy materiálu do 
vody.  Výraz drift, který označuje i automo-
bilový sport, má také původ v japonštině. 
Sportů s japonským původem je ovšem 
více – karate, judo, aikido nebo sumo. 

Japonský původ má i jeden z výrazných 
komunikačních znakových systémů - emo-
ji („e modži“ = obrázkové znaky) neboli 
smajlíky, oblíbené zejména v elektronické 

komunikaci. Počátky smajlíků jsou kladeny do devadesátých let dvacátého století  
a jejich zavedení souviselo s rozvojem mobilních sítí. V roce 1999 Shigetaka Kurita na-
vrhl 176 grafických znaků, které získaly velkou popularitu. Jelikož docházelo k odlišné 
implementaci znaků různými mobilními operáty, tak se přistoupilo v roce 2010 k jejich 
standardizaci jako jedné ze znakových sad Unicode. Kromě všeobecně známých (usmí-
vající se, neutrální, smutný, …) jsou v Japonsku běžně používány znaky pro omluvu ve 
smyslu nesplnění úkolu v zaměstnání () nebo bílý květ () pro ocenění vynikajícího 
splnění domácího úkolu.   

Dalším ze symbolů Japonska jsou nepochybně vysokorychlostní vlaky. Železnice 
tvoří jeden z hlavních systémů dopravy a celkem je v provozu přes 27 tisíc kilometrů 
tratí, z nichž je více než polovina elektrifikována. Většina tratí je vedena mimo ostatní 
komunikace (obrázek 1). První železnice byla vybudována až v roce 1872 mezi Tokiem 

Obr. 1 – Oddělená železniční síť v Tokiu.



32 Zpravodaj obce Rusava

a Jokohamou (pro srovnání železnice mezi 
Vídní a Brnem byla dokončena již v roce 
1839). Nejznámější jsou nepochybně vy-
sokorychlostní vlaky Shinkansen. První 
vysokorychlostní trať byla otevřena v roce 
1964 mezi Tokiem a Ósakou (obrázek 2). 
V současné době jsou provozovány na osmi 
tratích v délce necelých 2,5 tisíce kilometrů. 
Běžně dosahují rychlosti přes 300 km/hod. 
a vyznačují se vysokou dochvilností, kdy 
průměrné zpoždění je do 10 vteřin. Přesto 

je to jeden z nejbezpečnějších způsobů 
dopravy. Rychlovlaky v Japonsku za více než 
půlstoletí provozu neevidují zranění nebo 
úmrtí pasažéra z důvodu nehody.

 V současné době Japonci experi-
mentují s technologií magnetické levitace 
(maglev). U vlaků s touto technologií se 
předpokládá cestovní rychlost okolo 600 
km/hod. Rychlovlaky jsou často využívá-
ny pro reklamní účely, nejčastěji s horou 
Fudži (3778 m n. m.) v pozadí (obrázek 
3). Cestování rychlovlaky je nepochybně 
poměrně nákladné, ale pro zahraniční ná-
vštěvníky existuje Japan Rail Pass (JR Pass), který poskytuje zajímavou slevu. JR Pass 
ovšem musí být objednán ze zahraničí a dostatečně předem. 

K cestování lze Japonsko určitě doporučit a můžeme skončit japonským příslovím: „Jenom 
blázen nezkusil vystoupat na horu Fudži, ještě větší blázen je ten, kdo to zkoušel dvakrát.“     

   Bára a Zdeněk Stachoňovi

Nové vydání publikace Portáši, národní četníci 
a ochránci valašských hor
Obec Rusava zvonu vydala historický náčrt „Portáši, národní četníci a ochránci valašských 
hor“, který sepsal a v roce 1930 vydal štábní kapitán četnictva Alfons Ševčík. Autor zde 
mapuje dějiny ochrany valašských hor portáši.

Zastupitelstvo obce vyčlenilo v rozpočtu obce finanční prostředky na dotisk tohoto 
historického náčrtu. Vydání díla předcházelo zjištění autorských práv smluvním ujedná-
ním se spolkem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, z. s., aby nevznikly 
dohady o vlastnických právech. 

Obr. 2 – První japonský rychlovlak (Wikipedie).

Obr. 3 – Shinkansen před horou Fudži 
(3778 m n. m.). 
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Cílem vydání publikace bylo vzdá-
ní holdu portášům - strážcům zemských 
hranic a zároveň poděkování současným 
členům Valašského sboru portášského se 
sídlem ve Valašském Meziříčí a Valašských 
Kloboukách. Záměrem bylo rovněž oživit  
a zároveň přiblížit současné generaci úkoly 
portášů, výstroj či oděv, organizaci služeb  
i odměny – žold za službu.

Publikaci je možno zakoupit v kance-
láři Obecního úřadu Rusava nebo na Poště 
Partner za cenu 160 Kč/ks. 

Bohumil Škarpich
starosta obce

Pranostika v jednotlivých měsících
Pranostika je drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či ob-
dobí, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí. V širším významu patří mezi pranostiky 
také různá rčení týkající se hospodářství. 

Leden v pranostikách
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok o slepičí krok.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Únor v pranostikách
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.



34 Zpravodaj obce Rusava

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

Březen v pranostikách
Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po 
Velikonocích.

Táňa Třasoňová
 zdroj: www.pranostika.cz

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
Honzík Hr.: „Byl tady čert, ale já jsem se nebál. Já jsem se jen třepal.“

Vojtík M. na procházce: „Paní učitelko, mně se chce čůrat, ale já to vydržím do školky.“
Pí uč.: „Dobře, ale kdyby se ti chtělo moc, tak řekni.“
Vojtík M.: „Jo, ale já to rozchodím.“
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