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Vážení a milí,
jaro se rozjelo v plném proudu  

a Vy jste určitě potěšeni, že jste odložili 
teplé oblečení, vyrazili na své zahrádky 
nebo do přírody, kde Vás konečně svými 
paprsky po zimě zahřálo sluníčko. 
Věřím, že Vám sluníčko dodává spoustu 
energie, a tak budu ráda, když si uděláte 
chvilku čas a přečtete si náš – Váš jarní 
zpravodaj. 

A o čem si můžete přečíst? Hned 
na úvod Vás pan starosta seznámí 
s plánovanými investičními záměry 
pro rok 2022, zjistíte, co Vás může 
potrápit, pokud máte televizní přenos 
přes anténu, či jak probíhalo letošní 
vodění medvěda. Pokud rádi čtete, 
tak se dozvíte, jaké máme novinky 
v naší knihovně a informujeme Vás  
o probíhajících činnostech v rusavském 
muzeu. A protože se konečně můžeme 
zase víc bavit, dovolujeme si Vás 
pozvat i na několik plánovaných akcí. 
Paní učitelky ze základní a mateřské 
školy nám sdělí, co dělaly naše děti od 
začátku roku. V rubrice sportu se dočtete 
nejen o tom, jak se daří našim dětem ve 
fotbalu, ale i jakou sezónu prožil náš 
šachový klub. O cestovatelskou rubriku 
nejsme ochuzeni ani v letošním roce. 
Manželé Stachoňovi nás budou provázet 
momentálně nejdiskutovanější zemí 
světa - Ukrajinou.

Věřím, že si každý Rusavjan přijde 
na své. A kdyby Vám přece jen něco ve 
zpravodaji chybělo, tak neváhejte a pište 
na náš obecní e-mail obec@rusava.cz. 
Za každý příspěvek a nápad budu ráda.

Závěrem Vám přeji klidné období 
přicházejícího jara, se kterým se začne 
probouzet hezká jarní příroda, z níž 
můžeme čerpat potřebnou sílu a naději…

                                                                   -TT-

Z NAŠÍ ŠKOLY

Indiáni ve školce

Bubnování ve škole

Recitační soutěž

Karnevalové vyučování
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Slovo má 
starosta ...

Počátkem nového roku si každý člověk většinou přeje, aby byl úspěšný, přežil ho 
ve zdraví, v klidu či pohodě doma i v zaměstnání. Zásadní děj každého života však 

obklopuje vše okolo nás, doma i ve světě. Na politickém poli v naší republice došlo k dů-
ležitým změnám. Nová vláda, složená z pěti stran a hnutí, slibuje lepší podmínky podle 
programového prohlášení. Důležitým krokem bylo neschválení předloženého rozpočtu 
pro letošní rok a vypracování nového s menším deficitem. Do tohoto politického haš-
teření však vstoupila válka. Rusko napadlo suverénní stát Ukrajinu s plnou vojenskou 
intenzitou. V současnosti je mnoho mrtvých, vybombardované obce, města, prchající 
civilisté a putinovští vojáci útočí i na atomové elektrárny. Boje neutuchají ani po tzv. 
mírových vyjednáváních. Ukrajinu opouští ženy s dětmi i starší lidé, aby si uchránili holé 
životy před agresorem. 

V naší obci se rovněž nabídli majitelé nemovitostí, že umožní ubytování pro osoby 
bez domova. Okolní země zajišťují všestrannou pomoc dnes už více než milionu lidí. 
Vlna solidarity je obrovská, myšlenky se však upínají na ukrajinskou půdu, kde ochránci 
země se nebojí položit život za osvobození rodné vlasti. Klademe si v této době zásadní 
otázku – co bude dál? 

Bohumil Škarpich
starosta obce

Projektové záměry v letošním roce
Největší stavební akce. Modernizace a intenzifikace ČOV nám od loňského roku pro-

bíhá zatím podle harmonogramu prací, dokončení je stanoveno k 31. 8. 2022. Připravily 
se však další projekty a zároveň podaly žádosti o dotační podpory z národních zdrojů. 
Realizace staveb se bude odvíjet od úspěšnosti ve schválení a přidělení grantů.
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Rusava – rekonstrukce komunikace pěší podél silnice III/43818 – II. etapa
Obnova dalšího úseku chodníku od rozcestí k Jubilejní základní škole T. G. Masaryka 

v délce cca 500 m, která nám řeší výměnu obrubníků i nové dlažby. Celkové náklady cca 
2 mil., dotační podpora ze Zlínského kraje by musela být ve výši 50 procent. 

Rekonstrukce stávající sportovní plochy na parcele č. 2534/33 v k. ú. Rusava
Spočívá v odstranění stávajícího asfaltového povrchu a provedení nové vrchní úpravy 

formou akrylátové stěrky. Rozpočet na stav-
bu je ve výši cca 2,7 mil. Kč, grant z MMR je 
rozpočtován v žádosti 2 mil. Kč. 

Rusava – rozšíření prameniště Mléčná
Podchycení rozptýlených pramenních 

vývěrů a podzemní vody a jejich odvod 
do pramenní jímky, čímž se navýší přítok  
a tím i předpokládaná zásoba vody ve vodo-
jemech. Celkové náklady se předpokládají 
ve výši cca 3,6 mil. Kč. Dotační podpora ze 
SFŽP je schválena v hodnotě cca 2,5 mil. Kč.

Rekonstrukce stávající lesní cesty 1L 
– II. etapa

Pokračování stavby obnovy lesní cesty 
do Kopřivné v délce cca 770 m, šířky 3 m, 
povrch komunikace je z asfaltobetonové-
ho betonu. Součástí stavby jsou sjezdy 
z okolních lesních porostů, rekonstrukce 
propustků i skladů. Celkové náklady jsou 
smluvně sjednány ve výši 6,6 mil. Kč, do-
tační podpora ze SZIF je v jednání. 

Rusava – obnova komunikace 
k vodojemu

Obnova řeší stávající místní komunikaci 
z původní devastované panelové cesty na 
nový asfaltový povrch v délce 74 metrů. 
Rozpočet stavby byl navržen ve výši cca 
2,4 mil. Kč, požadavek o dotaci z MMR je 
v uznatelných nákladech cca 1,86 mil. Kč.  

Bohumil Škarpich
starosta obce
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Užitečné informace
Adresa a kontakt
Obecní úřad Rusava
Rusava 248, 768 45 Rusava
 (+420) 573 392 066
ID datovka: qjubwr4
web: www.rusava.cz

Úřední hodiny
pondělí a středa 08:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.
Vyřizování záležitostí v neúřední dny je možné po předchozí telefonické dohodě. Rovněž 
konzultace se starostou obce je nutné vždy dohodnout předem.

Organizační struktura úřadu
Obecní úřad tvoří starosta (uvolněná funkce), místostarosta (neuvolněná funkce) a za-
městnanci obecního úřadu. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům 
obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad 
není dělen na odbory.

Kontakt
Starosta obce - Bohumil Škarpich
Mob.: (+420) 777 219 021
E-mail: obec@rusava.cz
Hospodářka obce – Eva Kerčáková
Tel.: (+420) 573 392 066
E-mail: ucetni@rusava.cz
Účetní společnosti RUSAVAK s. r. o. 
– Ludmila Mikšánková
Tel.: (+420) 573 392 028, Mob.: 776 463 958
E-mail: rusavak@rusava.cz

Pravidelné hlášení prováděno v letním období v 16:30 hodin a v zimním období 
v 15:30 hodin (v 16:00 hodin hlášení smuteční události). Mimořádné hlášení prodeje 
apod. probíhá dle potřeby.

Upoutávky na plánované akce, upozornění či oznámení najdete i na webových 
stránkách obce www.rusava.cz na hlavní stránce nebo ve složce kalendář, případně 
úřední deska, ale také v infokanálu kabelové televize obce.

Žádáme občany, pokud zjistí závadu na ozvučném místě, aby toto nahlásili v kanceláři 
Obecního úřadu Rusava (tel.: 573 392 066). Na stejném místě, telefonu můžete nahlásit 
i poruchu na veřejném osvětlení.

-TT-
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Svoz plastů
Svoz plastů provádí společnost Skládka B. p. H. Vyváží se nádoby, 
které jsou umístěny v blízkosti komunikací a označeny číslem nemo-
vitosti. Vyváží se vždy v pátek, tj. 22. dubna, 27. května a 24. června. 
Další termíny budou postupně doplňovány. 

Úřad není labyrint aneb co dělat, když…
Ověření podpisu nebo kopie listiny
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování 
pravosti podpisu (legalizace) se provádí v souladu se zákonem č. 
21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon 
o ověřování).
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se 
doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlast-
noručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů 

uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.
  

Kdy se provádí?
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost 

nelze vidimovanou listinou nahradit (zejména občanský průkaz nebo jiný průkaz, 
vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rys 
nebo technická kresba)

• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém 
nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána  
a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to 
neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to 
na náklady žadatele,

• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným za-
jišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například 
hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím 
zařízení, a to na náklady žadatele,

• je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je 
uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditel-
ný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například 
hologram,
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• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem 
nebo otiskem plastického razítka,

• jsou-li na předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, 
vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla 
pořízena,

• není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
 o  prvopis,
 o  již ověřenou vidimovanou listinu,
 o  listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
 o  opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 o  stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného
     podle zvláštního právního předpisu.
 
Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském 

jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,  
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, 
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

  
Jak a kam se obrátit?
Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; 
obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu 
nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní 
úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky, v úředních místnostech 
úřadu. V naší obci je to kancelář Obecního úřadu Rusava. Na jiném vhodném místě ve 
správním obvodu daného úřadu lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů 
(zejména zdravotních důvodů) a po předchozí domluvě. 
 
Co musíte předložit?
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky. Jedná-li se o občana jiného 
státu, pak předkládá některý z průkazů vyjmenovaný v § 18 zákona o ověřování.
O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad 
shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit do-
tčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
  
Poplatky
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a činí:
• za vidimaci každé stránky vidimované listiny 30 Kč,
• za legalizaci každého podpisu na listině 30 Kč.
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Lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpokla-
dy k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez odkladu provede.
  
Další účastníci
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast 
dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schop-
nost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo 
prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Ludmila Mikšánková
zdroj: www.mvcr.cz

Dárcovství krve aneb životadárná tekutina
Dárci krve a jejích složek jsou v současné 
době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro 
všechna lékařská oddělení, kde dochází k vy-
užití krve. Stále platí, že lidé ochotní darovat 

svou krev bez nároku na finanční odměnu jsou z hlediska příjemce nejbezpečnější. 
Nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jejich osobní zadostiučinění.

Jedním takovým dárcem krve je i pan Ivan Ryška (ročník 1965). Jeho jubilejní stode-
sátý odběr krve se uskutečnil 14. ledna 2022 na oddělení transfuzní služby a hematologie 
Kroměřížské nemocnice, a. s. Za jeho mimořádný a příkladný postoj mu děkujeme. 

Transfuzní a hematologické oddělení 
Kroměřížské nemocnice, a. s., zahájilo nově 
i odběr krevní plazmy, kterou odebírají jed-
nak při odběrech plné krve, ale i metodou 
plazmaferéza. Odběrem plazmy se získá 
plnohodnotná tekutina, která je nezbytná 
pro výrobu léčivých přípravků na léčbu 
nejzávažnějších krevních chorob, způso-
bených poruchou krevního srážení. Tyto 
léčivé přípravky jsou jediné léčivo, které 
může nemocným skutečně pomoci. K těm-
to nemocem patří vrozené vady (hemofilie) 
a získané poruchy krevního srážení (při porodu, pří nádorových chorobách, při jaterním 
onemocnění, rozsáhlých poúrazových stavech – autohavárie aj.). 

Více informací jak se stát pravidelným dárcem krve a krevní plazmy získáte na webo-
vých stránkách nemocnice (www.nem-km.cz), transfuzní a hematologické oddělení. 

–TT-
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Rušení televizního příjmu přes anténu
Český telekomunikační úřad oznamuje, že je v regionu zahájeno uvádění do provozu 
základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení 
kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. 

S touto skutečností může za určitých nepříznivých podmínek vzniknout zhoršení 
kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způso-
bena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření 
televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou 
určeny pro nové mobilní sítě. V souladu s platnou legislativou je v tomto případě odstra-
nění rušení vašeho televizního příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice 
mobilní sítě (mobilní operátor). Nejčastějším a také nejefektivnějším řešením problému 
je technický zásah přímo na vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor 
mohl učinit, je nutné, aby Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v dané věci rozhodl a tuto 
povinnost operátorovi uložil, tudíž se musí ČTÚ o vašem problému včas dovědět. Aby 
celý proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle zásad, které jsou 
blíže uvedeny na stránkách ČTÚ www.ctu.cz v sekci Rušení příjmu terestrické televize.

–TT-

DĚNÍ V OBCI ...Vodění medvěda
Netušil jsem, že budu mít o čem psát do jarního 
zpravodaje, ale dva týdny před voděním med-
věda jsem se dozvěděl, že se na Rusavě vodění pořádat nebude.

Požádali mě členové SDH, jestli se toho neujmu a neuspořádáme to za náš sbor.
I když času už bylo málo a muzikanti, kteří na Rusavě chodí, už měli někteří jiné 

plány. Nakonec se díky panu Češkovi podařilo hudbu dát dohromady, a to v krásném 
počtu šesti lidí. 

Tak jako v minulých letech jsme se sešli ráno po sedmé hodině, ale tentokrát na 
zbrojnici. Doufal jsem, že se sejde alespoň 15 masek. S přicházejícími maskami jsem byl 
hodně překvapený, kolik lidí chtělo tuhle tradici podpořit. Od zbrojnice jsme odcházeli 
v počtu 32 masek a 5 muzikantů. Po obědě někdo musel skončit, ale zase se přidaly jiné 
masky, takže odpoledne nás chodilo 33 masek a 6 muzikantů. 

Celý den nám velmi přálo počasí, tak jsme si vodění mohli užívat na maximum. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří tohle podpořili a zúčastnili se vodění. Další poděkování smě-
řuje všem, co nás občerstvili jak dobrou slivovičkou, tak i výborným jídlem a finančním 
příspěvkem. Peníze, co zbyly, budou použity na mladé hasiče a akce plánované pro děti 
na Rusavě.                                   

Luboš Mikšánek,
starosta SDH Rusava
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Zprávy z Muzea Rusava – Památníku obce
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v Muzeu Rusava – Památníku 
obce. V současnosti zde probíhá inventarizace všech sbírkových předmětů. Zároveň vy-
bíráme předměty, které potřebují odborný zásah konzervátora. Mimoto se naše muzejní 
sbírka stále rozrůstá. Od začátku roku byla obohacena o obraz malíře Jana Uruby Pozdrav 
z Rusavy, tři cepy, pilu hrbaňu, dva vlňáky a jedny vyplétané ponožky ke kroji (kopýtka).

Kromě péče o hmotné předměty se také snažíme mapovat historii Rusavy a životy 
významných osob, které zde působily. Momentálně se v našem bádání soustředíme na 
osobnost národopisné sběratelky Františky Černé. Kromě sepisování jejího životopisu 
se podílíme na prezentaci této zakladatelky rusavského muzea (původně vzniklého 
jako pobočka muzea holešovského) v rámci připravované výstavy Sto let muzejnictví 
v Holešově, která by měla být od května tohoto roku k vidění v holešovském zámku. 

V souvislosti s mapováním života Františky Černé Vás chceme požádat, abyste se na 
nás obrátili, pokud vlastníte jakoukoliv fotografii zachycující tuto rusavskou rodačku. Také 
pátráme po jejím památníku, kam se zapisovali významní hosté při návštěvě tehdy ještě 
soukromého muzea paní Černé, a po kronice nejstaršího rusavského krúžku. Za jakékoliv 
informace ohledně těchto dokumentů budeme velmi vděční. (Případné fotografie a další 
dokumenty bychom si pouze ofotili a vrátili zpět majiteli.)  

Rádi také přijmeme do svých sbírek jakékoliv předměty, které dokumentují zdejší život 
v minulých dobách. Mockrát děkujeme všem, kteří přispějí k zachování paměti o životě na 
Rusavě v minulosti. Své příspěvky můžete zasílat i na e-mail muzeum-rusava@seznam.cz.

Kateřina Nečacká
Muzeum Rusava
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Jak to žije v knihovně
Vážení a milí čtenáři i nečtenáři, i tentokrát budu ve spojitosti s knihovnou psát o tom,  
že oproti jiným rokům klesl počet návštěvníků knihovny. Přicházeli většinou jen dospělí 
čtenáři, jelikož situace v místní škole ani od začátku nového školního roku nedovolila dě-
tem jednotlivých tříd knihovnu navštěvovat. Je to škoda, protože spolupráce se školou byla  
v naší obci na velice dobré úrovni. Je dobře, že některé maminky braly děti do knihovny 
při své návštěvě. Tak jsem viděla, že v některých rodinách děti na knihovnu nezapome-
nou a to je důležité. Právě k tomu jsem chtěla přispět i Literárním opáčkem, které vyšlo  
ve dvou vydáních zpravodaje. Bez odezvy? Už se mi ani nechce psát o tom, jak doufám, 
že se to zase vrátí do starých kolejí. Prostě si počkáme, co nám další období přinese.
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Ale nechci psát jen o tom, co mě mrzí, ale i překvapuje. Jsem přesvědčená, že naše 
knihovna má opravdu obsáhlý knižní fond, a navíc pravidelně doplňovaný o knižní tituly 
z Knihovny Kroměřížska. Mladí rodiče mají možnost se stát čtenářem, knihu si přijít vy-
brat i se svým malým dítětem, které si zatím může třeba prohlédnout leporelo nebo si 
pohrát či něco nakreslit. A přitom jsou našimi pravidelnými čtenáři spíše lidé středního 
a vyššího věku.

Na to, že je v obci knihovna, se snad ani nedá zapomenout. Příspěvky z ní jsou vidět 
na webových stránkách obce, webových stránkách knihovny a na kabelové televizi. Na 
stránkách knihovny si můžete z domova prohlédnout katalog, zjistíte, jestli je Vámi po-
žadovaná kniha volná a jdete na jistotu. Knihy, které u nás chybí, jsem ochotna vypůjčit 
bezplatně v Městské knihovně v Bystřici pod Hostýnem.

Přijďte se bezplatně zaregistrovat a vybrat si něco hezkého ke čtení. Těším se na 
Vás všechny.

                                                            Zdenka Chmelařová
knihovnice

Tři březnové výjezdy hasičů
Dne 8. 3. 2022 byl zásahové jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár sazí 
v komíně v č. p. 121. Zásahu se zúčastnil pouze jeden člen jednotky. Jarda Erlebach se 
toho nebál. Po příjezdu na místo zásahu člen jednotky vynášel žhavé saze z komína ven. 
Po příjezdu profesionální a dobrovolné jednotky z Bystřice pod Hostýnem hasiči provedli 
čištění komína a pokračovali v likvidaci žhavých sazí, které vynášeli ven a hasili vodou. 
Po likvidaci se hasič Jarda vrátil zpět na základnu. Zdráv a bez újmy.

Dne 21. 3. 2022 byl zásahové jednotce vyhlášen poplach. Jednotka byla vyslána  
k požáru polního porostu na Šmarhánkách. Jednotka vyjela k zásahu vozidlem Mercedes 
UNIMOG CAS a byla na místě první. Jednotka provedla průzkum a vzápětí vytvořila do-
pravní vedení útočného proudu. Následně přijela jednotka z Bystřice pod Hostýnem. Po 
likvidaci požáru zůstala zásahová jednotka obce na místě do pozdních nočních hodin 
z důvodu dohledu nad požářištěm. Zásahu se zúčastnili 4 členové jednotky (Jiří, Jarda, 
Jarda a Jarda).  

Dne 24. 3. 2022 byl zásahové jednotce obce vyhlášen požární poplach v lesním po-
rostu v obci Držková. Tohoto zásahu se zúčastnili 3 členové zásahové jednotky. Na místě 
již bylo několik jednotek. Po uhašení požáru byla jednotka poslána zpět na základnu.

Jaroslav Mozola
velitel zásahové jednotky
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žadovaná kniha volná a jdete na jistotu. Knihy, které u nás chybí, jsem ochotna vypůjčit 
bezplatně v Městské knihovně v Bystřici pod Hostýnem.

Přijďte se bezplatně zaregistrovat a vybrat si něco hezkého ke čtení. Těším se na 
Vás všechny.

                                                            Zdenka Chmelařová
knihovnice

Tři březnové výjezdy hasičů
Dne 8. 3. 2022 byl zásahové jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár sazí 
v komíně v č. p. 121. Zásahu se zúčastnil pouze jeden člen jednotky. Jarda Erlebach se 
toho nebál. Po příjezdu na místo zásahu člen jednotky vynášel žhavé saze z komína ven. 
Po příjezdu profesionální a dobrovolné jednotky z Bystřice pod Hostýnem hasiči provedli 
čištění komína a pokračovali v likvidaci žhavých sazí, které vynášeli ven a hasili vodou. 
Po likvidaci se hasič Jarda vrátil zpět na základnu. Zdráv a bez újmy.

Dne 21. 3. 2022 byl zásahové jednotce vyhlášen poplach. Jednotka byla vyslána  
k požáru polního porostu na Šmarhánkách. Jednotka vyjela k zásahu vozidlem Mercedes 
UNIMOG CAS a byla na místě první. Jednotka provedla průzkum a vzápětí vytvořila do-
pravní vedení útočného proudu. Následně přijela jednotka z Bystřice pod Hostýnem. Po 
likvidaci požáru zůstala zásahová jednotka obce na místě do pozdních nočních hodin 
z důvodu dohledu nad požářištěm. Zásahu se zúčastnili 4 členové jednotky (Jiří, Jarda, 
Jarda a Jarda).  

Dne 24. 3. 2022 byl zásahové jednotce obce vyhlášen požární poplach v lesním po-
rostu v obci Držková. Tohoto zásahu se zúčastnili 3 členové zásahové jednotky. Na místě 
již bylo několik jednotek. Po uhašení požáru byla jednotka poslána zpět na základnu.

Jaroslav Mozola
velitel zásahové jednotky
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Jarní tvoření v nové herničce
A je to tady… Podařilo se nám zprovoznit 
v přízemí obecního úřadu herničku, kde si 
mohou přijít hrát všichni, kdo si rádi hrají. 
Hernu postupně vybavujeme a zdokona-
lujeme. Pokud máte hračky, které u vás už 
nemají využití, tak šup s nimi k nám. U nás 
v koutě určitě ležet nebudou a děti budou 
mít velkou radost. Jeden hodný tatínek 
nám hernu krásně vymaloval, za což mu 
moc děkujeme. Pak už stačilo jen dokou-
pit koberec, donést hračky a bylo hotovo. 
Rádi bychom pozvali všechny maminky  
a tatínky s dětmi, kteří si chtějí vyplnit do-
polední čas, aby se nebáli a přišli si omrk-
nout herničku. Herna je k dispozici každé 
pondělí, středu a pátek od 9:00 do 11:00 
hod. Po domluvě možno i v jiné dny. Klíče 
od herny jsou k vyzvednutí v kanceláří OÚ 
v 1. patře. Více informací získáte na tele-
fonu 735 199 195 nebo na fcb stránkách 
Rusava aktivně.

V sobotu 26. března zavítaly do herny společně s jarem i děti, které si měly možnost 
vyrobit krásné jarní výrobky jako například vlněnou ovečku, kuřátko či zajíčky. Na jarním 
tvoření si děti nejen vyrobily krásnou vzpomínku, ale mohly si pohrát s hračkami, které 
jim vyplnily čas, když si zrovna vyrábět nechtěly.  

Děkujeme všem, kteří přišli a prožili s námi krásné pohodové odpoledne. Velké 
poděkování patří i Verči Hošťákové, která se chopila organizace. 

Táňa Třasoňová
Rusava aktivně – SDH Rusava
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NAŠE ŠKOLA ...Recitační soutěž
Na konci února proběhla v jednotlivých třídách 
recitační soutěž. Žáci si zvolili pestré básničky 
dle vlastního výběru a v hodině českého jazyka je přednesli. Byli vzorně připraveni  
a paní učitelky měly nelehkou roli vybrat z malých básníků toho nejlepšího. Za svou snahu 
i odvahu byli žáci oceněni diplomem i cenami. Odměnu za nejlepší recitaci získali tito žáci:
1. ročník: Anička Bačová, Anička Kušíková a Standa Mozola
2. ročník: Kristýnka Janečková, Eliška Klementová a Adam Vaculík
3. ročník: Ivetka Matelová, Ondra Škarpich a Eliška Dosoudilová
4. a 5. ročník: Sára Štěpánová, Míša Kouřilová a Adam Táborský                    Petra Regerová

Tonda Obal aneb třídit obaly je důležité
V pondělí 21. února byl pro žáky připraven ve škole vzdělávací program Tonda Obal na 
cestách, který byl zaměřený na třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se dozvěděli, do 
kterého kontejneru patří např. baterie, papír, plechovky, plast, sklo, co patří do směsného 
odpadu a co se s odpadky děje dál. Sami si pomocí kartiček s vyobrazenými odpadky 
mohli vyzkoušet třídění. Karty pokládali na připravené modely popelnic.

Cílem celého programu je vést žáky k ochraně životního prostředí a správně třídit odpad.
Petra Regerová
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Ve školce je plno zábavy!!!
Letos nám konečně napadl sníh, a tak jsme mohli stavět sněhuláky i iglú, bobovat na 
zahradě i na vleku. 

Nemuseli jsme jezdit ani do Pekingu, protože jsme si zimní olympiádu udělali u nás 
ve školce. Vyrobili jsme si olympijské kruhy, prokličkovali jsme slalomem s hokejkou  
a pukem, vyzkoušeli si biatlon, rychlobruslení a stolní curling. A co by to bylo za olympiádu 
bez medailí. Takže každý dostal velkou medaili a diplom. 

V únoru jsme si udělali ve školce karneval. Děti měly tak úžasné kostýmy, že jsme je 
ani nemohli poznat. Byli tu policajti, hasiči, piráti, víla, princezna, včelka, kosmonaut… 
Děti soutěžily, zpívaly, tančily, prostě dopoledne plné zábavy. 

A teď už připravujeme vystoupení na velikonoční jarmark, který se bude konat v obec-
ním domě, kde s dětmi vystoupíme. A budeme rádi, když se nejen na nás přijdete podívat. 

Zuzana Švehlíková



16 Zpravodaj obce Rusava

Radostné bubnování
Na začátku března se naší tělocvičnou rozeznělo rytmické bubnování v podání našich žáků. 
Pod vedením lektora a za doprovodu moderní rytmické hudby si žáci vyzkoušeli hru na 
africké bubny neboli djembe. I když nebylo vždy snadné rytmus písní udržet, žáci si hru užili.

Jana Fuksová

Karneval ve škole
V pátek 4. března jsme prožili veselé karne-
valové dopoledne. Do školy přišly princezny, 
kočky, piráti, zvířátka, čarodějnice a mnoho 
dalších povedených masek. Mladší školá-
ci plnili v českém jazyce a v matematice 
klaunovy úkoly, po jejichž splnění je čekal 
tanec, zábava a soutěže v tělocvičně. Starší 
žáci se utkali ve vědomostních kvízech na 
téma sport, pohádky, zvířata. Všechny děti si 
dopoledne užily a nakonec dostaly sladkou 
odměnu.                                         Jana Fuksová
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Angličtina
Angličtina ta je prima 
je to nejlepší hodina. 
Každý ji má tady rád 
je to náš kamarád. 

Píšeme si slovíčka
pomůže nám kočička. 
Někdy hrajeme i hry 
ale když se nezlobí. 

Posloucháme nahrávky 
vyplníme dvě stránky. 

Ze slohových sešitů
Učíme se písničky 
jsme šikovné dětičky. 

Občas bývá zkoušení 
těšíme se na to 
dostaneme jedničku
fakt to stojí za to. 

Uklidíme sešity 
učebnice k tomu 
odevzdáme úkoly 
a hurá zas domů!

Iveta Matelová, 3. třída

SPORT ...Šachová sezóna 2021–2022
Tak máme zase jednu šachovou sezónu za se-
bou. Ta minulá se rozehrála jedním nebo dvěma 
koly a pak byla zrušena. A předcházela tomu mnohá opatření, která uváděla šachový národ 
v úúúžas. Jedno z těch opatření bylo, že pokud sedíte za šachovnicí, tak jako duševní 
sportovci jste nemuseli mít roušku, ale jakmile jste se zvedli od stolu, museli jste si ji nasa-
dit (nebo měli byste si ji nasadit). Asi se usoudilo, že sedící u stolu máme tvrdou imunitu 
a covid na nás nemůže. Potvora zvědavá, chtěla vědět, co to hrajeme. Možná se chtěla 
i něco přiučit, ale po čase usoudila, že je to na její chápání moc složité. A tak si řekla, že 
co si bude lámat hlavu, že lovení lidí je jednodušší a zábavnější, tak celou soutěž zrušila.

Zpravodaj obce Rusava

Karneval ve škole
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Nová sezóna začala v roce 2021–2022.  To už covid trochu polevil a s opatrností 
se začalo hrát. Všichni v soutěži byli zvědaví, zda se dohraje, nebo nedohraje, zda se 
to dá dohromady a po určení jakýchsi pravidel o covidu začalo první kolo. První přijely 
Lutopecny-Měrůtky. Asi měli marodku, tak přijeli v pěti lidech. Jinak covid provětral 
všechny kluby a zmenšil dost počet hráčů, takže některá B a C družstva zanikla. Tuším 
v Holešově a v Bystřici p. H. Soutěže se zúčastnily: Rusava, EMKaD Holešov B, Pravčice, 
Bystřice p. H, Litenčice, Postoupky C, Sulimov B, ŠK Holešov B, Litenčice, Zborovice B  
a Morkovice. Nejdelší výlet jsme měli do Litenčic, kde jsme urvali jedno z těch dvou 
vítězství. To druhé bylo, když na Rusavě byly Lutopecny-Měrůtky. Byli i soupeři, kteří nás 
pěkně smázli, jako třeba Slavia Kroměříž D, kde jsme viděli, že je to trochu jiný level. Aby 
ne, když jejich áčko hraje extraligu. Taky jsme se vypjali k heroickým výkonům, jako když 
jsme po pětihodinové rvačce s vedoucím celkem tabulky holešovským béčkem uhráli 
remízu a milimetr chyběl k výhře. Těsně jsme třeba prohráli s EMKaD Holešov B, ale byly 
i výhry. Celkem to dopadlo až nad očekávání dobře, kdy jsme jenom dvakrát hráli v sed-
mi. Hráči byli celkem zdraví nebo si nemoci vybírali mezi zápasy. Pouze jeden zápas se 
v soutěži musel odložit, protože mezi Bystřičáky se ta potvora omikronová rozšířila tak 
rychle, že museli do karantény. 

Jinak nezbývá než poděkovat těmto hráčům: Krajcar Pavel, Ševčák Miroslav, Bílek 
Miroslav, Dvořák Miroslav, Růdl Karel, Wegrzym Petr, Šico Petr, Lichtenberg Petr, Piskač 
Ondřej a Bartošek Zdeněk. Tito hráči odtáhli celou sezónu a se ziskem sedmi bodů uhráli 
celkem obstojné umístění, kdy v tabulce skončili ještě před Litenčicemi a družstvem 
Lutopecny-Měrůtky. Ještě jednou jim všem děkuji.

Zdeňa Bartošek

Sejdeme se na umělce – IV. díl
Už počtvrté uspořádal pan Oldřich Smékal na naší umělé trávě fotbalové turnaje pro děti. 
Dopoledne proti sobě zápolily týmy mladších přípravek, po obědě se do bojů pustily ka-
tegorie o jeden level starší. Díky aktivitě tohoto přerovského důchodce se podařilo během 
jednoho dne odtrhnout od mobilů a tabletů cirka sto dětí. Ty se mohly proběhnout za 
mičudou na čerstvém vzduchu, v hezkém sportovním prostředí za hezkého počasí (teda 
když jsme začínali a končili, tak byla „kosa jak z nosa“, ale mezitím bylo luxusně). Pravda, 
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děti občas místo fotbalu sledovaly kácení stromů na chatě vedle hřiště, což musím přiznat, 
bylo rovněž hodně působivé. Já bych do takové výšky nevylezl ani za milión. Poděkování 
kromě šéfa akce pana Smékala patří i rozhodčímu Pavlu Myslovi, který strávil s píšťalkou 
víc než půlku dne. Celý den s propiskou evidoval střelce i výsledky Jarek Pavelec.

Mladší přípravka:
Rusava - Holešov 1:2, Otrokovice 2:0, Kvasice/Lubná 1:1.
Proti Holešovu jsme vedli, měli i další šance (možná i proto, že soupeř svého nejlepšího 
hráče nechal v brance - Štěpán Skotek sice neřádil v útoku, ale zase nás vychytal), nakonec 
pro nás smolná těsná porážka. Všechny čtyři naše góly vstřelil náš kapitán Kuba Klement, 
který byl vyhlášen i nejlepším hráčem turnaje.
Konečné pořadí: 1. Holešov, 2. RUSAVA, 3. Kvasice/Lubná, 4. Otrokovice.

Starší přípravka:
Rusava - Holešov 1:9, Bezměrov 0:3, Otrokovice 2:1, Kvasice/Lubná 1:2.
Týmy z Holešova a Bezměrova předváděly vynikající fotbal, dokázali jsme pak ale porazit 
Otrokovice (a ty mají určitě o pár tisíc dětí větší výběr než my). Poslední zápas jsme ode-
hráli vyrovnanou partii, přesto jsme se z pátého místa neodlepili. Naše góly zaznamenali 
Kuba Mozola (2x), Tom Strýček a Eda Gregor.
Konečné pořadí: 1. Holešov, 2. Bezměrov, 3. Otrokovice, 4. Kvasice/Lubná, 5. Rusava
Králem dne byl holešovský „blonďatý Messi“ Štěpán Skotek, který se stal nejlepším střel-
cem v mladší i starší kategorii. Ovšem turnaj nabídl i jiné silné momenty. Pan Smékal 
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SK RUSAVA - fotbal, zima 2022
Přípravky:
Po dvou letech jsme konečně zase zažili 
vcelku „normální“ zimní přípravu. Opět jsme 
mohli do tělocvičny, čehož jsme každou 
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pravkou, já se snažil „přeřvávat“ starší děti). 
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12. 12. 2021, mladší přípravka, 5. místo
Výsledky: Chvalčov 0:1, Holešov 0:1, Prusinovice 1:3, Želatovice 3:0, Mladcová 1:3
Góly: Jakub Klement 2, Tomáš Pavelec, Lukáš Strýček, Ondra Škarpich
Vyrovnaný turnaj, žádný tým výrazně nepřevyšoval další, naši špunti podávali dobré 
výkony (slabší zápas si vybrali jen proti Rohálům), ale jak by řekl náš legendární hlasatel 
Zdeněk Bartošek: „Neproměňování šancí je letitý problém rusavského fotbalu.“

16. 1. 2022, starší přípravka, 6. místo
Výsledky: Slavkov p/H 0:4, Zlín (holky) 1:1, Ludslavice 0:3, Prusinovice/Bystřice p. H. 0:3, 
Chvalčov 0:2
Gól: Tomáš Strýček
I přes jasné porážky jsem byl s výkony kluků s výjimkou zápasu s Ludslavicemi spokojen. 
Holt soupeři byli lepší. Škoda zápasu proti holkám, kdy jsme vyrovnávací gól dostali  
v poslední minutě (jak by řekli televizní reportéři odborníci, co pijí svými dotazy krev 
hlavně Vrbovi s Radou: „To by se tak zkušenému týmu stávat nemělo.“). Pochvala Tomovi 
Pavelcovi za výkony v brance proti dětem o kategorii starší, než je Tom.

6. 3. 2022, mladší přípravka, 1. místo
Výsledky: Kozlovice 0:2, Prusinovice 3:1, Bezměrov 5:1, Želatovice 2:2
Góly: Jakub Mozola 7, Jakub Klement 2, Tomáš Pavelec
První tři týmy měly stejně bodů, čtvrtý pouze o bod méně, až gól v poslední minutě 
našeho posledního zápasu rozhodl o celkovém pořadí (drama jak od Hitchcocka). Kuba 
Mozola byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Všechny naše naděje měly ze svého 
prvního poháru velkou radost.
V březnu jsme sehráli ještě velký turnaj na naší umělce (viz samostatný článek) a také 
na naší umělé trávě přáteláčky proti přípravkám Prusinovic a Opatovic. Hned od začát-
ku dubna začíná jarní část mistrovských bojů. Snad jsme hlavně kvantem březnových 
zápasů dobře připraveni.
Starší přípravka: Jan Klement, Jakub Klement, Tomáš Strýček, Eduard Gregor, Jan Gregor, 
Radim Janečka, Pavel Dresner, Tomáš Pavelec
Mladší přípravka: Jakub Klement, Lukáš Strýček, Antonín Matela, Tomáš Pavelec, 
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Veronika Káčerková, Ondřej Škarpich, Hugo 
Kvasnička, Adam Vaculík, Lukáš Káčerek.
Dva rusavští fotbalisté se zúčastnili 26. 2. 
2022 meziokresního výběrového turnaje 
v Luhačovicích. Okres Kroměříž v sestavě 
s Tomem Strýčkem a Honzou Klementem 
obsadil 1. místo.

Muži:
Náš mančaft odehrál přes zimu pouze jeden 
přátelský zápas. V únoru na umělé trávě v 
Hulíně jasně porazil tým z Pravčic (9:3), start do sezóny bude hodně ostrý (v prvních dvou 
kolech dva favoriti, Komárno a Mrlínek). Snad pomůžou i dvě nové tváře v naší sestavě 
- Marek Karol a mladý brankář Sam Svoboda z Prusinovic.

Daniel Krajcar, SK Rusava

SK RUSAVA - fotbal: JARO 2022
Muži:

15. kolo so  26. 3. 15:00 RUSAVA - Komárno

16. kolo so 2. 4. 15:30 Mrlínek - RUSAVA

17. kolo so 9. 4. 15:30 RUSAVA - Roštění

18. kolo ne  17. 4. 16:00 Hlinsko p/H - RUSAVA

19. kolo so 23. 4. 16:00 RUSAVA - Tučapy

20. kolo ne 1. 5. 16:30 Žeranovice - RUSAVA

21. kolo so 7. 5. 16:30 RUSAVA - Martinice

22. kolo ne  15. 5. 16:30 Bystřice p/H B - RUSAVA

23. kolo so  21. 5. 16:30 RUSAVA - Chvalčov

24. kolo so  28. 5. 17:00 Rajnochovice - RUSAVA

25. kolo so 4. 6. 17:00 Prusinovice - RUSAVA

26. kolo so 11. 6. 17:00 RUSAVA - Loukov

14. kolo ne 19. 6. 17:00 Kostelec - RUSAVA

Starší přípravka (sraz vždy půl hodiny před zápasem v místě utkání)

12. kolo ne    3. 4. 10:00 Martinice - RUSAVA

13. kolo so    9. 4. 9:30 RUSAVA - Žeranovice

14. kolo so  16. 4. 10:00 Chvalčov - RUSAVA
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15. kolo čt   21. 4. 17:30 Prusinovice - RUSAVA

16. kolo pá  29. 4. 17:00 Holešov - RUSAVA

17. kolo ne    8. 5. 9:30 RUSAVA - Mrlínek

18. kolo ne  15. 5. 10:15 Slavkov p/H - RUSAVA

19. kolo ne  22. 5. 9:30 RUSAVA - Martinice

20. kolo ne  29. 5. 14:30 Žeranovice - RUSAVA

21. kolo ne 5. 6. 9:30 RUSAVA - Chvalčov

Mladší přípravka (sraz vždy půl hodiny před zápasem v místě utkání)

1. kolo ne 10. 4. 9:30 Kvasice/Lubná - RUSAVA

2. kolo so  16.4. 13:00 Prusinovice - RUSAVA

3. kolo ne 24.4. 11:00 RUSAVA - Holešov

4. kolo ne 1.5. 10:00 Zdounky/Zborovice - RUSAVA

5. kolo ne 8.5. 11:00 RUSAVA - Chvalčov

6. kolo ne  15.5. 13:00 RUSAVA - Kvasice/Lubná

7. kolo ne    22.5. 11:00 RUSAVA - Prusinovice

8. kolo pá   27.5. 17:00 Holešov - RUSAVA

9. kolo ne 5.6. 11:00 RUSAVA - Zdounky/Zborovice

10. kolo ne    12.6. 10:00 Chvalčov - RUSAVA

Vandalství v chatové oblasti Mladistvé vandalství
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ZAJÍMAVOSTI ...
Tříkrálová sbírka 2022
Jsme rádi, že jsme letos opět mohli navázat 
na dlouholetou tradici sbírky, roznášet 
požehnání do vašich domovů a umožnit 
vám formou daru pomáhat potřebným. Ve 
spolupráci s dobrovolníky se nám podařilo 
připravit v obcích a místních částech města 

Bystřice pod Hostýnem v sobotu 8. ledna 2022 klasickou koledu. Pro dárce v Bystřici pod 
Hostýnem jsme i vzhledem k nedostatku koledníků zvolili bezpečnější možnost účasti 
na sbírce. Byly k dispozici statické pokladničky na veřejných místech nebo forma on-line 
koledy a platby převodem. Děkujeme za vaši podporu. 

Do zapečetěných kasiček se vybralo 293 700 Kč a online bezhotovostní příspěvky 
v době psaní tohoto článku činí 8 376 Kč. 

Jaké bude využití těchto prostředků? Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného 
klíče takto: 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, 
odkud jsou prostředky uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 
5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. 65 % 
vybraných prostředků se vrátí Charitě Bystřice pod Hostýnem. 

Záměry na využití prostředků pro 
letošní rok jsou:
• Vybavení venkovních prostor Denního 

stacionáře pro seniory Chvalčov ná-
bytkem na terasu a přístřeškem, který 
nám umožní poskytnout posezení pro 
klienty. Přístřešek využijeme také při 
pořádání akcí pro klienty i veřejnost 
v případě nepříznivého počasí.

• Zakoupení dalšího odvlhčovače 
vzduchu, který chceme zapůjčovat 
pro rychlou pomoc při likvidaci škod 
způsobených zatopením místností 
vodou. 

• Dovybavení zázemí pro zaměstnance 
našich služeb.

Proč jsme nedokázali navštívit při 
koledování všechny domácnosti? 
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Stejně jako před loňskou sbírkou byla epidemiologická situace i letos nejistá. Proto 
bylo velmi obtížné při její organizaci rozhodnout, jaký bude nejbezpečnější způsob. Naší 
prioritou zůstává ochrana zdraví všech zúčastněných a také jsme respektovali obavy ve-
řejnosti ze šíření nemoci. Sbírka tedy proběhla za zpřísněných hygienických podmínek, 
kdy všichni koledníci byli před samotným koledováním otestováni antigenním testem na 
covid-19.  Sbírky se letos zúčastnilo méně koledníků, proto jsme rozhodli v Bystřici pod 
Hostýnem nekoledovat, a to i s ohledem na to, že by bylo obtížné několik hodin zpívat 
koledy s nasazeným respirátorem v panelových domech. 

Děkuji všem koledníkům, kteří se sbírky zúčastnili. Velmi děkuji za vstřícnost zaměst-
nancům úřadů, obchodů, restaurací a pošt, kde byly umístěny statické pokladničky a za 
spolupráci při jejich rozpečeťování.

Přeji nám všem, aby sbírka v roce 2023 mohla proběhnout klasickým koledováním 
a naší jedinou starostí bylo jen příznivé počasí na koledu.

Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky

Ukrajina – Země stepí (1. část)
Ukrajina je druhou největší evropskou zemí, 
která celkem zabírá plochu více než 600 000 
km2 (přibližně osminásobek plochy České 
republiky – viz obrázek 1). Státním uspořá-
dáním jde o poloprezidentskou republiku 
s jednokomorovým parlamentem. Státní 
vlajka kombinuje dolní žlutý pruh předsta-
vující úrodná pole a horní modrý pruh, který 
představuje nebe. Populace přesahuje 41 
miliónů obyvatel, čímž se v Evropě řadí na 
sedmé místo (po Rusku, Německu, Francii, 
Velké Británii, Itálii a Španělsku). Hustota 

osídlení je ovšem na evropské poměry relativně nízká. Většina obyvatel Ukrajiny se 
hlásí k pravoslavnému křesťanskému vyznání, menšina krymských Tatarů vyznává islám. 
Z národnostního hlediska Ukrajinci představují převážnou většinu obyvatelstva (78 %), 
Rusové potom tvoří přibližně 17 % obyvatel. Další menšiny tvoří Rumuni, Poláci, Maďaři, 
krymští Tataři a další národnosti. Ukrajinskou dominanci ukazuje i ruská verze mapy 
slovanského světa (obrázek 2) z roku 1909 od českého slavisty a archeologa dr. Lubora 
Niederleho (1865–1944). 

Hlavní město Kyjev leží na řece Dněpr a má téměř 3 milióny obyvatel. Hranici mili-
ónu obyvatel překonávají ještě další tři města (Charkov, Oděsa a Dnipro). V historii hrál 
Kyjev důležitou roli jako mocenské centrum Kyjevské Rusi, která představovala první 
výhradně slovanský stát ve východní Evropě. Ve 13. století tento státní útvar vyvrátila 
invaze Mongolů. Následně se ukrajinské území dostalo pod správu Polsko-litevské unie 
a Krym byl obsazen Tatary, kteří zde založili Krymský chanát. Do ruské sféry vlivu se 

 Obr. 1 – Geografická lokalizace Ukrajiny.
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toto území dostává až koncem 18. století, 
kdy dochází k trojímu dělení Polska mezi 
Prusko, Rakousko a Rusko. Krátce ještě do-
kázala Ukrajina získat nezávislost po první 
světové válce, kdy v letech 1918–1918 
existovala samostatná Ukrajinská lidová 
republika. Po obsazení bolševiky vzniká 
v roce 1922 Ukrajinská SSR s hlavním měs-
tem v Charkově, které bylo až v roce 1934 
přeneseno zpět do Kyjeva. Nezávislost 
byla obnovena až s rozpadem Sovětského 

svazu v roce 1991. Ukrajinci jsou hrdým 
národem a získání nezávislosti slaví dne 24. 
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Nechvalně je potom Ukrajina známá kvůli havárii 4. bloku černobylské jaderné elek-
trárny v roce 1986. Zemi dokázali proslavit sportovci (skokan o tyči Sergej Bubka, boxer 
Vitalij Kličko), fotbalové kluby (Dynamo Kyjev, Šachťar Doněck) nebo šachisté. 

   
Bára a Zdeněk Stachoňovi

Obr. 2 – Etnografická mapa 
Slovanstva (Wikipedie).

Obr. 3 – Památník na náměstí 
Nezávislosti v centru Kyjeva.
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Jaké legislativní novinky přinesl rok 2022? Občanská 
poradna Vsetín přináší přehled  
Rok 2022 přináší řadu legislativních změn. Občanská poradna Vsetín pro vás připravila 
přehled těch nejzásadnějších novinek, které se mohou týkat i vás.  

Změny v exekucích  
S novým rokem skončí tzv. marné exekuce, které běží bezvýsledně déle než tři roky a pů-
vodní výše dluhu nepřesáhla 1500 korun. Nově bude také možné zastavit tzv. mobiliární 
exekuce (čili zabavování majetku) v případě, že dlužníci budou nad rámec zákonných srážek 
dobrovolně hradit částku ve výši alespoň 1500 korun měsíčně, která se bude odvíjet od 
výše jejich příjmů.  

Zvýší se hranice minimální mzdy  
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 korun na 16 200 Kč za měsíc pro zaměst-
nance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste 
z 90,50 Kč na 96,40 Kč. Dojde také k valorizaci platových tarifů zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě a státních zaměstnanců. 

Novinky v nemocenském pojištění 
Od Nového roku se prodlužuje doba poskytování otcovské dovolené z jednoho týdne na dva. 
Ve vztahu k ošetřovnému se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti  
u některých blízkých příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se nevyžaduje u příbuz-
ných v linii přímé podle občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera, 
vnuk, vnučka) a dále u sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera (partnerky), 
rodiče manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky). 
Ve vztahu k dlouhodobému ošetřovnému dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení 
lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny. 
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Zvýší se důchody 
V roce 2022 porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 
350 Kč na 3 900 Kč, procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné valorizace se 
důchody všem zvýší o 300 Kč. Průměrný starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl 
činit 16 274 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 805 Kč. 

Péče pěstounů bude lépe odměněna  
Od Nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči. Zároveň budou 
nově mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní péče, čerpat příspěvek při studiu ve výši 15 
tisíc Kč měsíčně a stát by jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání. Změní se také 
financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Změny v příspěvku na péči  
Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni 
závislosti III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím 
pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového 
typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní 
či ambulantní sociální služba. 

Nevíte si rady?
Obraťte se na Občanskou poradnu Vsetín, která má v Bystřici pod Hostýnem na městském 
úřadě svoji stálou pobočku. Občanská poradna poskytuje bezplatné odborné konzultace 
v oblasti rodinných, majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, dluhů, bydlení, trest-
ního práva, pojištění a spotřebitelské problematiky. Objednat se lze na telefonním čísle 
774 262 243. Více informací najdete na www.vkci.cz. 

Barbora Čandová

Veřejná sbírka na obnovu požárem zničené chaty 
Tesák v Rajnochovicích
Obec Rajnochovice oznamuje zahájení veřejné sbírky za účelem obnovy požárem zničené 
chaty Tesák v obci Rajnochovice, osvědčené Krajským úřadem Zlínského kraje dle zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Konání veřejné sbírky: území České republiky ode dne 14. 2. 2022.
Sbírka se bude konat výhradně shromaž-

ďováním peněžních prostředků na zvláštním 
bankovním účtu. Jiná forma (např. poklad-
ničky, hotovost) není povolena.

Dárci mohou přispívat na transparentní 
účet č. 6181035399/0800.

Upozorňujeme, že pouze tento transpa-
rentní účet má obec Rajnochovice schválený 
Krajským úřadem ZK. Jakákoliv jiná čísla účtů 
nebo sbírky formou pokladniček nejsou 
povoleny.                              Obec Rajnochovice
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Pranostika v jednotlivých měsících podle valašského 
kalendáře
Duben
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Správný Valach sa nemyje, ten sa po 14 dňoch lúpe.
Na desátý v dubnu den, setý bývá krásný len.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Ženská bez břucha, jak hrnek bez ucha.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Lepší roba v gaťoch než chlap v sukni.

Květen
Na Prvního máje půjdeme do háje.
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
Na svatého Pankráce každý zdravý do práce.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Z pustej stodoly vyletí enem sova, z hlúpého člověka hlúpé slovo.

Červen
Bez chuti ani provázka neukrútí.
Medardova kápě čtyřicet dní kape.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozna do koše.
Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho dokop.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
Je-li červen mírný – nebude v prosinci mráz silný.
Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší.

Táňa Třasoňová, 
zdroj: Kalendář valašský každoroční všeobecný

Co je Ptačí hodinka?
Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční 
sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zá-
jemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit 
se může úplně každý bez předchozích zkušeností.

Cílem Ptačí hodinky je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku. Zjistit, co jejich 
výskyt a chování ovlivňuje, zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzku-
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mu (zimního sčítání ptáků na krmítkách)  
a budovat vztah k ptákům, potažmo přírodě 
skrze vlastní zkušenost.

Sčítá se ve vyhlášeném termínu od pátku 
do neděle, zpravidla se jedná o víkend na 
začátku ledna, po dobu jedné hodiny (60 
minut). Výběr přesného času v tomto rozmezí 
záleží pouze na vás. Sledování probíhá kdeko-
liv – na zahradě, na balkoně, v parku, u lesa… 
Vyberete si takové místo, na kterém rádi strá-
víte hodinu pozorováním ptáků. Nejlepší je 
z tepla domova sledovat krmítko pravidelně zásobené kvalitní a rozmanitou stravou. Ptáci 
si zvyknou jej navštěvovat a my budeme mít pestrou podívanou. Po dobu sčítání zůstáváte 
na vybraném místě – nesčítáte na procházce. Při procházce byste totiž výrazně zvětšili území, 
na kterém sčítáte, a zkreslili tím výsledky. Navíc během pohybu krajinou mnohdy zazname-
náme jiné druhy, než když stojíte dlouho na jednom místě, což by opět ovlivnilo výsledek. 
Pro sčítání potřebujete místo, kde budete pozorovat – nejlépe krmítko s kvalitní potravou.

Letošní Ptačí hodinka byla opět rekordní. Do čtvrtého ročníku sčítání ptáků na krmít-
kách od 7. do 9. ledna 2022 se zapojilo 35 270 dobrovolníků, kteří odeslali 24 365 hodinových 
sčítání. Dohromady se během třídenního sčítání zaznamenalo přes sedm set tisíc ptáků.

Pokud i vás zaujal tento článek, můžete se zapojit příští rok také do sčítání. Podrobné 
informace jsou uvedeny na internetových stránkách www. ptacihodinka.birdlife.cz.  
V každém čísle letošního zpravodaje na zadní straně vám ukážeme, jak rozpoznávat různé 
druhy ptáků. V prvním zpravodaji to bude vrabec, sýkorka a kos. Doufám, že to bude pro 
vás přínosné a třeba i vy se zapojíte do příštího sčítání, které bude probíhat v lednu 2023.

Táňa Třasoňová, www.ptacihodinka.birdlife.cz

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
Někdo říká: „Tady je bordel.“
Vojtík M.: „Říká se nepořádek.“
Honzík Hr.: „Nepořádek? To já znám, to dělám doma.“

Sofinka: „Paní učitelko, Eliška by chtěla pejska, ale my máme kočičku, tak oni by nemohli 
být spolu.“
Pí uč.: „Tak třeba by si na sebe zvykli.“
Vojtík M.: „Jako manžel s manželkou?“

Honzík nechtěl jíst oběd.
Adámek: „Paní učitelko, on si nedal ani jednu dávku.“

Pí uč.: „Honzíku, jaké je tvé oblíbené jídlo?“
Honzík Hr.: „Šulínci.“ (myslel šulánky s mákem)
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Kalendář poutí na Sv. Hostýně v roce 2022

30. 4. So Pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15

1. 5. Ne
Zahájení poutní sezony, pontifikální mše sv. v 9:15 za živé a zemřelé členy Matice svatohos-
týnské a její příznivce, následuje volební Valná hromada Matice svatohostýnské

1. 5. Ne Pouť bohoslovců za povolání, pouť Klubu křesťanských žen

7. 5. So Pouť rodin

8. 5. Ne Pouť podnikatelů, mše sv. v 10:15, pouť Mary`s Meals (proti hladu ve světě), mše sv. v 11:30

14. 5. So Sarkandrovská pěší pouť smíření z Holešova, svátostné požehnání na zakončení v 15:00

22. 5. Ne Pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10:15

4. 6. So Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově-Šumbarku, mše sv. v 10:15

6. 6. Po Pouť píšících křesťanů, Pondělí svatodušní, mše sv. v 9:30

11. 6. So Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mše sv. v 10:15

12. 6. Ne Pouť krojovaných, průvod vyjde v 8:15 z dolního parkoviště, mše sv. v 10:15

18. 6. So Pouť schol a scholiček, mše sv. v 10:15

18. 6. So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží tělo)

24. 6. Pá Pouť členů Apoštolátu modlitby, mše sv. v 10:15, slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

25. 6. So
Pouť dětí na začátku prázdnin, mše sv. v 9:00 a 10:15 za děti a mládež, pouť zrakově posti-
žených, mše sv. v 11:30

30. 6. - 4. 7. Čt - Po Pěší pouť Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad, mše sv. zde 1. 7. v 17:00 a 2. 7. v 9:30

2. 7. So Pouť obce Jankovice, mše sv. v 10:15, pouť klubů a přátel historických vozidel, mše sv. v 11:30

9. 7. So Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, mše sv. v 10:15

6. 8. So Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mše sv. v 10:15

7. 8. Ne Pouť dechových hudeb, mše sv. v 10:15 na venkovním pódiu

14. 8. Ne Nanebevzetí Panny Marie – hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15

15. 8. Po Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, Titulární slavnost, pontifikální mše sv. v 10:15

20. 8. So Pouť pedagogů, mše sv. v 10:15

20. - 21. 8. So, Ne Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v Ne v 10:00 na venkovním pódiu

27. 8. So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, pontifikální mše sv. v 10:15 
na venkovním pódiu

3. 9. So Muklovská pouť, mše sv. v 10:00

4. 9. Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9:15, následuje setkání s důvěrníky

16. - 17. 9. Pá, So Národní pouť sekulárního františkánského řádu, mše sv. v So v 10:15
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22. 5. Ne Pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10:15

4. 6. So Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově-Šumbarku, mše sv. v 10:15

6. 6. Po Pouť píšících křesťanů, Pondělí svatodušní, mše sv. v 9:30

11. 6. So Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mše sv. v 10:15

12. 6. Ne Pouť krojovaných, průvod vyjde v 8:15 z dolního parkoviště, mše sv. v 10:15

18. 6. So Pouť schol a scholiček, mše sv. v 10:15

18. 6. So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží tělo)

24. 6. Pá Pouť členů Apoštolátu modlitby, mše sv. v 10:15, slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

25. 6. So
Pouť dětí na začátku prázdnin, mše sv. v 9:00 a 10:15 za děti a mládež, pouť zrakově posti-
žených, mše sv. v 11:30

30. 6. - 4. 7. Čt - Po Pěší pouť Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad, mše sv. zde 1. 7. v 17:00 a 2. 7. v 9:30

2. 7. So Pouť obce Jankovice, mše sv. v 10:15, pouť klubů a přátel historických vozidel, mše sv. v 11:30

9. 7. So Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, mše sv. v 10:15

6. 8. So Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mše sv. v 10:15

7. 8. Ne Pouť dechových hudeb, mše sv. v 10:15 na venkovním pódiu

14. 8. Ne Nanebevzetí Panny Marie – hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15

15. 8. Po Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, Titulární slavnost, pontifikální mše sv. v 10:15

20. 8. So Pouť pedagogů, mše sv. v 10:15

20. - 21. 8. So, Ne Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v Ne v 10:00 na venkovním pódiu

27. 8. So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, pontifikální mše sv. v 10:15 
na venkovním pódiu

3. 9. So Muklovská pouť, mše sv. v 10:00

4. 9. Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9:15, následuje setkání s důvěrníky

16. - 17. 9. Pá, So Národní pouť sekulárního františkánského řádu, mše sv. v So v 10:15
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18. 9. Ne Pouť charit, pontifikální mše sv. v 10:15

28. - 30. 9. St - Pá Svatováclavská pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn, mše sv. na závěr ve 14:45

2. 10. Ne Růžencová pouť, hlavní mše sv. v 10:15

8. 10. So
První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00 a následuje světelný průvod a po-
božnost na hřbitově

9. 10. Ne Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 Te Deum a svátostné požehnání

15. 10. So Svatohubertská myslivecká pouť, pontifikální mše sv. v 10:15

31. 12. So
Děkovná bohoslužba na konci roku, dopoledne sobotní pořad, ve 22:30 modlitba růžence, 
23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.

Přehled veřejných akcí plánovaných v roce 2022 v obci Rusava

datum Název akce Pořadatel

30. 4. Čarodějnický rej Sbor dobrovolných hasičů Rusava

14. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu Sbor dobrovolných hasičů Rusava

28. 5. Kácání mája na Čecheru Valašský krúžek Rusavjan

10. 5. Zápis dětí do MŠ JZŠ Rusava

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

23. 7. Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava

30. 7. Letní kino na hřišti Sbor dobrovolných hasičů Rusava

6. 8. Stanování na Čecheru Sbor dobrovolných hasičů Rusava

13. 8. Rusavské hasičské hry Sbor dobrovolných hasičů Rusava

20. 8. Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava

27. 8. Letní kino na hřišti Sbor dobrovolných hasičů Rusava

3. 9. Hasičská soutěž mládeže Sbor dobrovolných hasičů Rusava

říjen Rusava Open - tenisový turnaj ve čtyřhře Sportovní klub Rusava

listopad Lampionový průvod Sbor dobrovolných hasičů Rusava

26. 11. Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava

prosinec Mikulášský jarmark Kulturní výbor obce Rusava

prosinec Štěpánská naháňka Myslivecké sdružení Rusava

prosinec Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava

31. 12. Silvestrovská vycházka s portáši Valašský sbor portášský

S ohledem na vývoj pandemie nebo počasí a jiné nepředvídatelné skutečnosti může dojít ke změně termínu nebo zrušení konání akcí. 
Aktuální upoutávky najdete na webu obce www.rusava.cz, kde je upřesnění akcí průběžně doplňováno.
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