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Vážení a milí,
léto již máme v plném proudu  

a v obci se rozběhl turistický ruch jak na 
koupališti, v kempu či v našich krásných 
horách. Nejvíce mě těší, že se opět 
navrací náš vždy bohatý společenský, 
kulturní a sportovní život. Svědkem 
těchto aktivit jsou následující stránky 
dnešního zpravodaje, kde naleznete 
řadu informací o již proběhlých  
i připravovaných akcích.

Pan starosta se v úvodu zmíní 
o strastech při navyšování cen  
u stavebních prací, které v obci probíhají 
či jsou v plánu. Nebude chybět ani 
pravidelná rubrika s úřední tematikou, 
tentokrát o Czech Pointu, dozvíte 
se, kolik jsme v obci vybrali starého 
recyklovatelného elektra či co se děje 
v našem rusavském muzeu za novinky. 
Pan Jaroslav Pavelka nám poskytl 
působivý článek od návštěvníka kácání 
mája, které proběhlo koncem května. 
I když se dveře škol už zavřely a děti si 
užívají prázdnin, ještě se za dveře té 
naší, rusavské, vrátíme, abychom vám 
přiblížili, co všechno ještě žáci i jejich 
učitelé mimo výuku stihli. Jako vždy 
se náš pravidelný dopisovatel Daniel 
Krajcar rozepsal o své srdeční záležitosti 
a tou je rusavská kopaná.  

Závěrem doporučuji všem obrnit 
se trpělivostí, nepodléhat panice  
a hysterii, ta se na nás valí ze všech 
stran. Zvládnout strmý nárůst cen 
energií, pohonných hmot, zboží  
a služeb. A tak si užívejme vše, co nám 
Rusava a její krásná příroda nabízí.

-TT-

NAŠI MLADÍ SPORTOVCI
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Slovo má 
starosta ...

Skončené jarní období nám nazna-
čilo, že letní turistická a rekreační 

sezóna už se rozjela a snad by mohla 
být vstřícná a slunečná s ohledem na 
počasí. Některé události však nemají 
i nadále rozuzlení a obyčejný člověk 
jen nevěřícně kroutí hlavou. Válka na 
Ukrajině vpádem ruského agresora 
nemá žádné náznaky mírového řešení 
a politická situace v České republice se 
zmítá v rozporuplných problémech. 
Obrovské navýšení cen elektrické 
energie, plynu, pohonných hmot, ale 
i potravin či stavebního materiálu vrhá 

některé rodiny do finančních problémů a dluhových pastí. Každý očekává státní podporu 
ať už morální, nebo finanční, ale zatím bez jasné konkrétní odezvy.

Obdobné problémy máme i u obecních stavebních zakázek. Nepředpokládané na-
výšení výdajů spojené s modernizací čistírny odpadních vod se pohybují ve výši skoro 
4,5 miliónu Kč. U posílení prameniště Mléčná si dodavatel nárokuje vzhledem ke zmíně-
nému zdražení stavebního materiálu navýšení až do výše 30 % z celkové ceny. Ostatní 
dotačně podpořené akce se prozatím propočítávají a vyhodnocují podle skladových 
rezerv i úsporných opatření.

Snažíme se řešit nepříjemné situace jednáním o finanční podpoře na dotčených 
ministerských pracovištích i na krajském úřadu. Úspěch je však odvislý od pádných ar-
gumentů, někdy postačí i víra v rozumné pochopení. Bez vynaloženého úsilí však nelze 
očekávat radostné výsledky.

V úvodu zmiňovaný začátek rekreační sezóny se v obecním kempu již nastartoval. 
První návštěvníci otestovali uklizené prostory sociálního zařízení i posečené plochy pro 
stany i karavany. Odezvy jsou kladné a povzbuzující. Na koupališti se dokončují nezbytné 
provozní opravy na elektroinstalaci technologie dávkovacího zařízení. Výhledově se však 
musí řešit dosluhující solární ohřev vody do bazénů, sportoviště, dětské hřiště i stavební 
objekty v areálu.

Bohumil Škarpich, 
starosta obce

Práce u prameniště Mléčná
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Odpadové hospodářství 2021 
PŘÍJMY 
Poplatky za odpad OBČANÉ 384 765,00 Kč

CHATAŘI/REKREAČNÍ DOMY 179 909,00 Kč
OSTATNÍ (smlouvy)  11 462,00 Kč

                                           576 136,00 Kč  
Odměny za třídění odpadu EKO-KOM   117 652,50 Kč

ASEKOL  585,00 Kč     
ELEKTROWIN     24 266,97 Kč         
TROJEK železo 72 797,00 Kč      
KROMEXIM                     2 878,00 Kč

 218 179,47 Kč
CELKEM  PŘÍJMY   794 315,47 Kč 
VÝDAJE
Provoz sběrného dvora                                                   264 161,00 Kč
Likvidace nebezpečného odpadu                                   30 916,00 Kč
Likvidace biol. rozložitelného odpadu                                 8 869,00 Kč
Likvidace plastu   96 866,00 Kč
Objemný odpad – svoz TS                                             54 585,00 Kč
Komunální odpad – KUKA 520 128,00 Kč
CELKEM VÝDAJE              975 525,00 Kč
ROZDÍL - DOPLATEK OBCE     181 209,53 Kč
VYTŘÍDĚNÝ ODPAD
Papír                                                                        7,870 t
Plast                                                                     13,380 t
Sklo                                                                                bílé 11,180 t 

barevné                7,660 t
Brko 14,760 t
Kovy                                                                                      11,650 t
Nebezpečné odpady                                      1,533 t
Elektroodpad                                    ELEKTROWIN   4,881 t

ASEKOL                                                               2,125 t
Použitý textil   8,200 t
Pneumatiky   1,800 t
ODPAD ULOŽENÝ NA SKLÁDCE        85,039 t
Směsný odpad                                                                            187,270  t
Objemný odpad                                             38,300  t
Stavební odpad  1,400 t

          226,970 t
CELKEM odpad                                 312,009 t                  
RUSAVAK Kal sedimentovaný 107,00 m3

Shrabky z česlí     2,84 t
Lapák písku     2,00 t
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Úřad není labyrint, aneb co dělat když…
Systém Czech POINT slaví letos již 15 let provozu
Co to je?
Je to síť základních kontaktních míst, tzv. Czech POINTů (Český 
podací ověřovací informační národní terminál), kde občan může 
získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrál-
ních veřejných i neveřejných evidencích a registrech, a získat 
veškeré údaje, opisy a výpisy ke své osobě, věcem a právům. Má 
možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést kon-
verzi dokumentů z a do elektronické formy. Má možnost podat 
jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy. Má možnost 
získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho 
osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci.

Co poskytuje?
• výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních 

registrů (z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejs-
tříku, rejstříku trestů fyzických i právnických osob, z katastru, 
z elektronických receptů pacienta aj.)

• podání vůči státní správě (např. žádost o změnu údajů, při zjištění nesouladu v registru 
obyvatel)

• konverze dokumentů z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě 
nebo datovém souboru a naopak

• založení a správa datové schránky (zřízení, zrušení a úpravy datové schránky, vydání 
nových přístupových údajů apod.)

• a další.

Kde jej najdu?
Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou 

opatřena modrým logem Czech POINT.
Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady 

městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) 
v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také 
banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Seznam kontaktních míst je dostupný na stránce www.czechpoint.cz, kde si můžete 
také kontaktní místo vyhledat na mapě kontaktních míst.
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Co potřebuji?
Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat 

výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady:
• doklad totožnosti
• plná moc (v případě zmocněnce)
• rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
• doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu 

právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
• peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
• dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený 

na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován ani 
doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování nebo doklad o oprávnění zastupovat 
danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.
Ludmila Mikšánková

zdroj: www.czechpoint.cz

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního 
prostředí?
Díky svým obyvatelům se obec Rusava může v roce 
2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 4,88 t. Na 
každého obyvatele tak připadá 8,72 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celo-
světově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostře-
dí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 
k úspoře produkce CO2 o 57,43 tuny. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 23 ks. 
Nebylo nutné vytěžit 2 861,56 litru ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje 
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 108krát.

Došlo také k úspoře 29 457,50 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 29 458krát. Podařilo se recyklovat 2 810,03 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 116 ks nových praček 
bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
99,01 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 17 603 1€ mincí, nebo 120,17 kg hliníku, který 
by stačil na výrobu 8 012 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin
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Od 1. července 2022 si můžete pořídit předplatné jízd-
né na trasu, kterou pravidelně jezdíte, a to buď 30den-
ní, nebo 7denní.
Předplatné jízdné je založeno na zónovém principu: Zlínský kraj je rozdělen do 98 zón, 
do každé zóny patří konkrétní zastávky. Na rozhraní některých zón existují hraniční 
zastávky spadající do více zón zároveň – pro cestování do těchto zastávek stačí mít za-
koupeno jízdné pouze pro jednu ze zón, do nichž zastávka patří. Předplatnou jízdenku si 
pořizujete pro výčet konkrétních zón, kterými vaše trasa prochází. V zakoupených zónách 
se pak můžete po celou dobu platnosti předplatné jízdenky libovolně pohybovat všemi 
vlakovými i autobusovými spoji zapojenými do IDZK. 

Abyste si mohli kupovat jízdenku, musíte si pořídit kartu Zetka, případně ODISka 
(https://www.idzk.cz/zetka). Na ní si pak předplatnou jízdenku necháte nahrát. S ne-
přenosnou kartou Zetka s fotografií zaplatíte za předplatnou jízdenku výhodnější cenu, 
a pokud máte nárok na zlevněné jízdné (například jako student, senior apod.), je vám 
sleva počítána automaticky. Na přenosnou kartu je jízdné dražší.

Každá zóna má stanovenu cenu – u většiny z nich zaplatíte s nepřenosnou kartou 
250 Kč za třicetidenní jízdenku, 83 Kč za sedmidenní jízdenku; 10 zón v okolí větších měst 
je o něco dražších. Výsledná cena předplatné jízdenky je pak součtem cen zakoupených 
zón. Jestliže se chystáte pravidelně cestovat přes více než 9 zón, získáte celosíťovou 
jízdenku IDZK pro celý Zlínský kraj.

Kdo bude mít koupené předplatné jízdné, při nástupu do autobusu (případně 
u průvodčího ve vlaku) nahlásí výstupní zastávku. Po přiložení karty ke čtečce řidič 
nebo průvodčí uvidí, jestli je cesta do výstupní zastávky předplacená. Pokud cestující 
pojede trasu delší, než má předplacenou, u řidiče nebo průvodčího si pouze dokoupí 
potřebný úsek v kilometrickém tarifu. Více informací o mapě zón dle zastávek nebo obcí 
naleznete na www.idzk.cz.

Táňa Třasoňová
zdroj: www.idzk.cz
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DĚNÍ V OBCI ...Kácání mája aneb jak jsme  
se poprvé setkali s folklórem

Po roce jsme zase museli jet na povinné vý-
jezdové školení a šéf si nemohl vybrat lepší 
termín: od středy do středy. Nad místem se 
asi také moc nezamýšlel, pomysleli jsme si 
všichni v práci, když nám barvitě líčil vísku 
kdesi na okraji Hostýnských vrchů, jejíž 
jméno jsme slyšeli poprvé. Prvotní odpor z 
nás vyprchal, když jsme na Rusavu přijížděli  
a viděli opravdu krásnou přírodu. Sice ne-
jsme zrovna parta turistů, ale z výšlapu na 
Pardus jsme opravdu měli dobrý pocit. 
Hrůza nás však jímala při pomyšlení, jak 
budeme trávit víkend. Vzhledem k tomu, 

že na hotelu se nám sedět nechtělo, přijali jsme pozvání všudypřítomného plakátu, 
který nás vybízel ke zhlédnutí kácání mája (zde musíme čtenáři vysvětlit, že folklórem  
a lidovými tradicemi jsme zcela nepolíbeni).

A tak jsme v sobotu 28. května před druhou hodinou odpolední poctivě stáli u místní 
školy, abychom snad něco z tradice neporušili. Oslněni jsme byli kroji všech přítomných, 
a protože kroje známe jen z televize, rozhodli jsme se blíže prozkoumat precizní výšivky 
i barevné provedení jednotlivých krojových součástí. Z našeho bádání nás vytrhli mu-
zikanti, kteří si pohodlně seděli na voze taženém koňmi a ze svých nástrojů vyluzovali 
tóny písní, které jsme si vybavili, že jsme se je kdysi ve škole učili. Inu „Beskyde, Beskyde, 
kdo po tobě ide“ se nezapomíná ani po tolika letech. Průvod si to hezky zamířil přes 
Lámanec na Čecher (o místních názvech jsme byli kýmsi poučeni). A právě na Čecheru 
se navzdory chladnému a větrnému počasí hemžila spousta lidí. Přirozeně jsme nemohli 
vědět, zda jde o domácí, či turisty, ale asi je, stejně jako mnohé jiné a jinde, kulturní půst 
z doby covidové vyhnal k oblíbené zábavě.
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Najednou nám oči nesoustředěně přeletovaly od tanečníků k muzikantům, od stánku 
ke stánku. Bylo však nutné se vzpamatovat, najít si vhodné místo k sezení a očekávat, 
co se bude dít. Vtom zazněla opět muzika - tentokrát i s cimbálem - a písní „Ej, májek, 
májek“ otevřela dlouho očekávanou událost. Veselé písně, hbité kroky tanečníků i rychlé 
choreografické změny nás uváděly v údiv. 

V myslích nám vyvstávalo plno otázek. Jak jen to dělají, že se nespletou, že přijdou 
přesně, kam mají, že si pamatují všechny ty písně? Údiv se tak měnil v respekt. Rozhodně 
jsme netušili, že folklóru se věnují i tak malé děti, které si nás svým tanečním uměním 
také podmanily. Ještě si vzpomenout, jak se jmenovaly? Už si vzpomínáme. „Píšťaličky.“

Konferenciérka nám také sdělila, že kácání mája připravil soubor Rusavjan spolu  
s kamarády (tedy i těmi, kteří členy souboru nejsou) z obce a že melodie písní se na světlo 
světa dostávají pod taktovkou cimbálové muziky Rusava. To už však bylo vystoupení kro-
jovaných vystřídáno kapelou Vzduch. Ačkoliv bychom se chtěli dívat i na ni, zlákala nás 
vůně dobrot, které nabízely místní stánky. Daňčí guláš (krojovaná cérka ve stánku nám 
prozradila, že jen díky místnímu mysliveckému sdružení je guláš právě z daňka, a proto  
i náš dík patří právě myslivcům, neboť jsme si tak mohli pochutnat) byl velkým lákadlem. 
Nicméně v dobře vyuzené klobásce měl zdatnou konkurenci. Dilema bylo vyřešeno 
nákupem obou pochoutek. Slova moderátorky nás však opět připoutala k našemu stolu  
a my očekávali, kdy přijde ke slovu hlavní aktér dnešního odpoledne, tedy ona „máj“. A bylo 
to právě teď. Ale neměla být vydána lacino. Chlapi ze souboru (opět jsme byli poučeni, 
že se jim říká „ogaři“) se ujali dalšího představení a věrni svému pojmenování předvedli 
„ogarské hry“. Ty plynule přešly v jejich snahu máj srazit. Ale máj měla svého strážce  
a ten ji urputně bránil. I když… tolik se snažit nemusel. Místní ogaři totiž stále pospíchali 
domů. Jeden musel ke včelám, které mu prý uletěly (…kdosi viděl letět roj), druhý se 
chystal na pole, aby odvezl sénečko (…dokonce si o tom senu prozpěvoval), a třetí se bál 
manželky, že ho oškube jako kuře (…muzikanti mu - patrně pro jeho posměch - zazpívali 
píseň „Škubalo dívča“). Do situace se však elegantně vložila opět konferenciérka, která 
statného hlídače máje odlákala pomocí voňavých klobásek. Ogaři tak měli cestu k máji 
volnou. Pár seků, několik řezů, trocha přetlačování s větrem a máj ležela na zemi. A za 
chvíli to byla máj, kdo byl oškubaný, avšak dětmi a o své barevné fáborky.

Tímto je konec a jde se domů, mysleli jsme si. Ale vzpomínka na slova jednoho  
z ogarů nás zastavila. Jak jen to řekl? „Načo pôjdem domov, když tady máme muziku?“  
A tak jsme se hezky usadili zpět a zaposlouchali se do hudby dál. Cimbálovku, která hrála 
doposud a z jejíž hudby jsme byli nadšeni (doposud jsme žádnou naživo nikdy neslyšeli), 
však mezitím vystřídala country kapela s názvem „Hogo fogo“, se kterou jsme si notovali 
další známé písně.

Sobotní odpoledne uteklo, ani jsme nevěděli jak. Když jsme večer odcházeli na hotel, 
museli jsme si toho „Beskyda“ s kolegy zazpívat ještě jednou. Netušili jsme, že se nám 
rusavský folklór tak zalíbí. A když náš týden na Rusavě končil, odjížděli jsme s vědomím, 
že další školení musí šéf naplánovat opět na Rusavě a rozhodně v době konání dalšího 
kácání mája.

Jaroslav Pavelka, Valašský krúžek Rusavjan
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Evangelická zahrada ožila čarodějnickým rejem
„Vem oko soví, pak dvě slzy vdovy, to svař a dej psovi“… zpívá nejznámější českomoravská 
čarodějnice Saxana. My tady u nás na Rusavě jsme šli na to čarování trochu jinak. Vzali 
jsme košťata, kotlík, netopýry, pavouky, špekáčky, guláš a pivo a sletěli se u evangelického 
kostela. V sobotu 30. dubna, na filipojakubskou noc, jejíž kořeny sahají až do keltské slav-
nosti Beltain, ožila jinak ztichlá zahrada dětským smíchem a písničkami. Po letu na koštěti, 
skákání v pytli, běhu v čarobotách či hodu ropuchou do kotlíku si děti vysloužily odměnu 
a špekáček. Místo antigenního či PCR testu se pak mohly otestovat ve znalostech z čaro-
dějnického světa. Že měl Harry Potter sovu Hedviku, že je Škola čar a kouzel v Bradavicích, 
a ne na Rusavě, nebo že je nejčastějším dopravním prostředkem čarodějnice koště, vědělo 
každé malé dítě. Se jménem čaroděje ze seriálu Arabela či se zvířecím společníkem Malé 
čarodějnice se už spíše popasovaly starší ročníky. Pro velké čarodějky a kouzelníky bylo 
připraveno pivo s pěnou hustou jako vysokoprocentní smetana a výborný gulášek. No 
a co by to bylo za čarodějnický svátek bez ohně. V podvečer tak vzplála připravená vatra 
s fešáckou čarodějnicí, kolem které si se Saxanou zakřepčili malí i velcí. Vše se uhlídalo, 
ani jedna jiskřička neuletěla, kam neměla, a hasičského vozu tak nebylo naštěstí potřeba.

Poděkování patří všem, kteří si vzali nápad s uspořádáním čarodějnického večera za 
svůj, kteří zajistili a připravili stánky a stylovou výzdobu, zábavné soutěže, nachystali vatru 
a dřevo na oheň, dovezli a čepovali limo, pivo, obsluhovali jednotlivá soutěžní stanoviště 
či uvařili a rozlévali guláš do misek. Sluší se zde poděkovat i panu faráři a zástupcům 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Rusavě, že nám umožnili využít za-
hradu u kostela Sv. Trojice. Pevně věřím, že i nejvýznamnější historická osobnost Rusavy, 
evangelický farář a pokrokový vlastenec pan Daniel Sloboda, který se mimo jiné zasloužil 
i o výstavbu evangelické fary, by měl z toho ruchu a úsměvů na zahradě upřímnou radost.

Díky všem, kteří jste došli a pobavili svoje děti, sebe i své rodiny a známé. A že jste 
někteří nebyli? Že jste se někteří netrefili do netopýra nebo se zamotali do pavoučích sítí? 
Nevadí, my doufáme, že se oslava tohoto tajemného svátku s ohněm jako symbolem síly 
a života stane již tradiční součástí rusavského kulturního kalendáře a že se za rok zase 
všichni slétneme k ohništi… takže LETU ZDAR.

Katka Škarpichová, Rusava aktivně
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Filipojakubská noc
Noci ze 30. dubna na 1. května, která se nachází mezi jarní rovnodenností a letním slunovra-
tem, je od pradávna připisována magická síla. Už Keltové v tento den slavili jeden ze svých 
nejvýznamnějších svátků – Beltain, předkládaný jako „jasný oheň“, kterým pro ně začínalo 
kalendářní léto a s ním festival radosti a života. Zapalovaly se ohně jako symbol síly, energie, 
života a Slunce, které měly vše ochránit a očistit.  Filipojakubská noc je opředena řadou rituálů 
a symboliky. Od středověku se věřilo, že v tuto noc má magie silnější moc než kdy jindy, že je 
to doba, kdy nabírají zlé a nečisté síly na intenzitě a ze svých úkrytů vylézají čarodějnice a na 
košťatech míří na sabaty. Původně pohanský svátek se v dnešní době změnil spíše na lidový 
zvyk, kdy se pálí ohně na ochranu před zlými silami. 

Zprávy z Muzea Rusava – Památníku obce
Výstavy
6. května 2022 proběhla v holešovském zámku vernisáž výstavy 100 let muzejnictví 
v Holešově, kterou připravilo Městské muzeum a galerie Holešov. V rámci této výsta-
vy, která prezentovala čtyři významné sběratele, zpracovalo rusavské muzeum panel  
o národopisné sběratelce z Rusavy Františce Černé. Jana Macková pak koutek věnovaný 
této zakladatelce našeho muzea doplnila o sváteční ženský kroj z Rusavy. Zmiňovaná 
výstava potrvá do 2. října 2022 a je přístupná každý den v týdnu.

28. května 2022 pak ekumenické setkání konané v rusavském evangelickém kostele 
završila vernisáž výstavy fotografií staré Rusavy, kterou připravilo Muzeum Rusava. Výstava 
je tvořena originály fotografií na témata Staří Rusavjané, Masopustní obchůzky a Rusavská 
svatby 1955 a 1956, zvětšenými fotografiemi zachycujícími Rusavu a také pohlednicemi, 
na kterých je zachycena Rusava nebo zdejší obyvatelé. Výstavu připravili Mgr. Kateřina 
Nečacká, Mgr. Zdeněk Krajcar a Jana Macková. Díky této výstavě pak byl kostel přístupný 
i v rámci celostátní akce Noc kostelů. Výstavu k dnešnímu dni (15. června 2022) vidělo 
150 lidí. Návštěvníkům bude přístupná do 31. srpna 2022, a to po předchozím objednání 
na čísle 573 392 066 nebo 777 219 021.

Mimoto se pracovnice muzea podílela na přípravě čtyř panelů na výstavu k výročí 
300 let od vzniku obce Rajnochovice. Vernisáž této výstavy proběhne v Rajnochovicích 
v úterý 5. července 2022 v 15 hodin.

Nové přírůstky do sbírky
Muzejní sbírku v nedávné době výrazně obohatila Jana Macková, která muzeu 

darovala 79 fotografií a 4 pohlednice (z vlastního archivu a z pozůstalosti po paní Martě 
Bílkové), 3 nástěnné vyšívané kuchařky a dekorativní látku na zeď. Především ale muzeu 
předala část své krojové sbírky. Do muzea tak nově přibyly 3 mužské frydky, 1 ženská 
frydka, 1 mužská košile, 3 rukávce, 4 šátky, 1 spodní kalhoty, 4 zástěry a 2 sukně. V muzeu 
se nově nachází také 3 nástěnné vyšívané kuchařky a dekorativní látka na stěnu. 
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Žádost o zápis sbírky do Centrální evidence sbírek
V květnu 2022 podala obec Rusava jakožto vlastník muzejní sbírky žádost, aby byla 

tato sbírka zapsána do Centrální evidence sbírek (CES). Zapsáním sbírky do CESu je po-
tvrzeno, že je muzejní sbírka ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, 
literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy. Jsou pak kladeny vyšší nároky na 
uchovávání sbírkových předmětů tvořících sbírku, zároveň je však vyšší šance na získání 
finanční podpory od státu např. na poskytování standardizovaných služeb, výchovně-
-vzdělávací aktivity nebo na realizaci výstav a expozic. Ministerstvo kultury ČR zatím ve 
věci zapsání sbírky Muzea Rusava – Památníku obce nerozhodlo.

Kateřina Nečacká, Muzeum Rusava

Jeden z mnoha nových muzejních přírůstků – fotografie zachycující transport jedlí, 
ze kterých byly vyrobeny vlajkové stožáry na Pražský hrad (1925)

Pasování dětí na čtenáře
Vážení rodiče,
1. června 2022 byly Vaše děti, žáci 1. a 2. ročníku 
ZŠ, v knihovně na Rusavě pasovány na čtenáře. 
Většina z nich obdržela průkaz čtenáře, který je 
opravňuje k půjčování knih v Obecní knihovně 
Rusava, a to bezplatně. Akce proběhla v radostné 
atmosféře. Děti předvedly, jak se naučily číst, spl-
nily jeden jednoduchý pohádkový úkol a potom 
došlo na pasování. Všem dětem byly připraveny 
odměny, na které poskytl prostředky OÚ, a jelikož 
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akce se uskutečnila na Den dětí, nechyběla 
ani sladká odměna.   

 Naším cílem je co nejvíce dětem přiblí-
žit četbu knih, naučit je ve spolupráci s Vámi 
a školou pravidelně knihovnu navštěvovat. 
Chceme je naučit, jak s knihou zacházet, 
jak ji neponičenou a včas vrátit do knihov-
ny, případně přečtenou knihu doporučit 
kamarádovi.

Ráda přivítám v knihovně Vás i nové 
malé čtenáře.

Zdenka Chmelařová, knihovnice

NAŠE ŠKOLA ...Zážitky ze školky
Konečně jsme zažili celý školní rok, aniž bychom 
museli naši školku zavřít z nařízení Ministerstva školství. A byl to veselý rok!

V květnu jsme s dětmi nacvičili vystoupení na besídku pro maminky, abychom s nimi 
oslavili jejich velký svátek „Den matek“. Děti nejen své maminky, ale i tatínky, sourozence 
či své babičky přivítaly nádhernou básničkou. Zazpívaly a také zatančily na disco písně. 
Bylo veselo a nejedné mamince i ta slzička ukápla, ať už dojetím, či smíchem.

Také jsme nezapomněli na naše děti, které také oslavovaly svůj velký svátek. Hned 
ráno prvního června jsme vyrazili na velkou túru. A to až na hotel Ráztoka, kde nás s dět-
mi doprovodili i někteří rodiče. Čekaly zde na nás špekáčky, soutěže, zmrzlina a hlavně 
poklad s odměnou, který si děti musely samozřejmě samy najít. A jaké bylo překvapení, 



14 Zpravodaj obce Rusava

když ho našly. Odměna totiž byla sladká, ale byla jí jen půlka. Ta druhá polovina pokladu 
na děti totiž čekala v naší školičce po našem návratu.

Tímto děkujeme všem rodičům za sponzorské dary a za spoluúčast na dětském dni. 
Děkujeme také manželům Hrabalovým za poskytnutí prostoru k uskutečnění celé akce, 
za špekáčky a ostatní občerstvení pro naše děti. 

V polovině června k nám přijelo Hoffmannovo divadlo s představením „Nezbedníci“. 
Spolu s námi se přišli podívat i žáci ze základní školy. Představení bylo veselé, o zvířát-
kách ze zoo. Koncem června jsme vyrazili s dětmi na Sv. Hostýn a nezapomněli jsme se 
rozloučit ani s našimi předškoláky.

Barbora Klementová, MŠ Rusava
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Absolventi MŠ Rusava 2021/2022

Dosoudil Vojtěch

Koller Štěpán

Vaclachová Eliška

Habšudová Veronika

Mozola Milan

Žitný Timon

Klementová Sofie

Třasoň Stanislav
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Mc Donalds cup - malá kopaná
V měsíci dubnu se žáci naší školy účastnili soutěže Mc Donalds cup v Bystřici pod 
Hostýnem. Soutěžilo smíšené družstvo starších žáků 3. až 5. ročníku – 6 chlapců a 3 
dívky. Žáci se velmi těšili, že si zahrají fotbal s jinými družstvy z okolí. Utkali se s mužstvy 
z Bystřice pod Hostýnem, Prusinovic a Chvalčova. Po velkém úsilí všech hráčů získalo naše 
družstvo krásné 3. místo. Odměnou nám byly bronzové medaile, které jsme si pověsili 
na krk při slavnostním ceremoniálu.

Velkou oporou pro naše družstvo byli trenér Daniel Krajcar a pan starosta Bohumil 
Škarpich. Již teď se všichni těšíme na další ročník soutěže Mc Donalds cup.

Jana Podolová

Talent školy
V úterý 26. dubna proběhl na naší škole oblíbený Talent školy. Zúčastnilo se ho 13 žáků ze 
všech ročníků, aby předvedli, co umí a v čem jsou šikovní. Někteří recitovali nebo zpívali, 
jiní si připravili loutkové či hrané divadlo. Hrálo se na zobcovou i příčnou flétnu – sólově 
i ve triu, a dokonce jsme mohli vidět i gymnastické vystoupení.
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Velmi těžké bylo rozhodování při udílení 1. a 2. místa, proto jsme žáky hodnotili ve 
dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků získaly 1. místo Barunka Dudláková a Eliška 
Klementová a jejich loutkové divadélko O Koblížkovi. 2. místo si odnesla Anička Bačová, 
která recitovala básničku Kuřátko v obilí.

Ve starší kategorii si vybojovaly 1. místo gymnastky Sára Štěpánová a Míša Kouřilová, 
které zároveň získaly speciální diplom za hlasy diváků. Nacvičily si sestavu na píseň od 
Lady Gaga Bad Romance. 2. místo získala Karla Uhlířová za vystoupení v několika různých 
číslech – hra na zobcovou a příčnou flétnu, zpěv a trio zobcových fléten.

Všichni účinkující si odnesli diplom za účast, protože všechna vystoupení byla moc 
vydařená a zcela jistě potřebovala velkou dávku odvahy.

Petra Regerová

English Decathlon
V úterý 12. dubna 2022 se vybraní žáci 3.–5. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyku 
„English Decathlon“ na Základní škole Bratrství v Bystřici pod Hostýnem. Sešli se zde žáci 
z několika okolních základních škol a byli rozděleni do smíšených družstev. Skupinky tedy 
tvořili žáci z různých škol i z různých tříd. Jednotlivé týmy procházely postupně deseti 
stanovišti, kde na ně čekaly zajímavé úkoly - psaní vět, křížovka, rozhovor, přesmyčky, 
počítačová hra. Zadání úkolů byla rozdělena do tří kategorií podle věku – páťáci měli 
zadání nejsložitější. Celé soutěžní klání bylo zakončeno rozdáním upomínkových před-
mětů a diplomů. 

1. místo si vybojoval tým, ve kterém byly i žákyně naší školy E. Dosoudilová a V. 
Janečková. Na 2. místě se umístil tým, ve kterém byla K. Uhlířová a S. Štěpánová.

Petra Regerová
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Školní družina 2021–2022
Letní prázdniny opět zaklepaly na dveře. Děti už se nemohly dočkat volna stráveného 
na dětských táborech, u prarodičů, dovolených se svými rodiči, kamarády a sourozenci.  
A tak je čas se trošku poohlédnout za obdobím stráveným dětmi po vyučování, ve školní 
družině. Funkcí družiny, kromě výchovně-vzdělávací, k níž patří čas dítěte na seberealizaci, 
sociální vztahy se svými vrstevníky a rozvoj zájmů, je také kompenzace dětí mladšího 
školního věku po pohybově pasivním dopoledni ve vyučování. Také naše školní družina 
se snaží nabídnout dětem možnost pohybové aktivity formou každodenního pobytu 
na čerstvém vzduchu. V zimním období dodržujeme pravidelnost vycházek v obci,  
v teplém počasí děti mohou využívat školní hřiště při svých hrách a zábavách. Tak jak už 
to bývá, chlapci holdují fotbalu, děvčata, zejména ta mladší, mají ráda průlezky, kreslení 
na chodník nebo lehčí hry s míčem a holčičí povídání. V současném letním období, kdy 
mají trika a kraťasy zelenou, nejmladší děti, zejména prváčci, si oblíbily pískoviště. Prostě 
úplně obyčejné pískoviště. A dokonce i starší děti se občas přidávají.

    Školní družina však také nabídla během celého roku dětem projekt týkající se lido-
vých tradic, o kterých jsme si povídali, četli a výtvarně ztvárnili. Samozřejmě diverzita dětí 
se projevuje vždy a všude. Ten, kdo holduje pohybu, většinou bývá rušivým elementem 
při výtvarných realizacích. Ale jak se říká, když se chce, všechno jde, i ti nejzatvrzelější 
odpůrci výtvarky nakonec ze sebe dokázali vydolovat nějaký výtvor.

 
  I když letošní družina se projevuje silným přebytkem energie, určitě většina rodičů 

a obyvatelů zdejší obce ví, že Rusava a její okolí je oblast valašských portášů. A kdo ví, 
zda některé ze současných dětí svým chováním k nim nevědomky směřují.

Alena Mlodziková, 
vychovatelka školní družiny
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SPORT ...SK RUSAVA - fotbal
Další dokončenou sezónu ve více než sedm-
desátileté historii má za sebou rusavský fotbal. 
Po nedávných nedokončených sezónách si vážíme, že jsme mohli odehrát kompletní 
program. Ostudu naší obci čutálisti určitě neudělali.

MUŽI: 3. místo, 19 výher, 1 remíza, 6 porážek, skóre 128:55, 58 bodů
I v jarní části sezóny předváděli naši hráči pěkný útočný fotbal, díky kterému vyhráli 

na dálku střelecké dostihy s Žeranovicemi. Vsítili nejvíc gólů v soutěži. Stodvacetkrát si 
mohli naši fans zakřičet góóól, což je úctyhodné číslo. Pořád patříme do špičky základní 
třídy, i když náš napůl veteránský tým titulové umístění tentokrát neatakoval. Podařilo 
se vyřešit brankařský problém. Také posila Marek Karol v poli hrál čím dál líp. Bohužel ale 
pořád nejsou kluci schopni obětovat jeden den v týdnu tréninku. Dařilo se nám hlavně 
proti Roštění a Prusinovicím (tyto mančafty od nás dostaly ve dvou zápasech přes dvacet 
gólů). Na jaře jsme též v duelu s Martinicemi nestíhali přepínat na naší časomíře stav skóre 
(11:2), na druhou stranu od Mrlínku jsme na zimu nafasovali dvě rukavice (dvakrát 0:5)  
a debakl jsme museli skousnout u „kocúrů“ v Žeranovicích (2:9). Ale pozitiva jednoznačně 
převažují. Máme dva střelce v nejlepší pětce kanonýrů (Honza Havránek, druhý nejlepší 
snajpr v soutěži), výsledky 1:0 nebo 1:1 v našich zápasech nečekejte. V některých zápa-
sech hráli naši kluci tak hezký fotbal, že jsem jim i odpustil, že je v mančaftu zbytečně 
moc slávistů (...poslední větu samozřejmě neberte vážně. I Bilčin, Mišut nebo Vavroch 
mají pár dobrých vlastností).

Odehrané zápasy: 25 - Ryška, 24 - Michal Vaculík, 23 - Havránek, 21 - Bílek, 20 - Pavelec, 
Třason, Mikšík,19 - Vávra, Regentík,18 - Románek, 16 - Šimčík, 15 -Sedlář, T. Vaculík, 12 - 
Svoboda, 10 - Pola, Karol, 9 - Škarpich, Jemelka, 8 - Zbranek, 7 -Bednář, 5 - Bartek, 2 - T. 
Krajcar, Štefek, D. Krajcar, 1 - Mir. Vaculík, Perutka, K. Vaculík.

Vstřelené góly: 36 - Havránek, 26 - Mich. Vaculík, 10 - Bílek, Ryška, 9 - Sedlář, 6 -Karol, 
5 - Pola, 4 - T. Vaculík, Regentík, 3 - Třason, Románek, Zbranek, 2 - Vávra, Šimčík, 1 - Mikšík, 
Mir. Vaculík, Štefek, Svoboda.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 5. místo, 8 výher, 13 porážek, skóre 153:215, 24 bodů
Na jaře se našemu týmu vyhýbaly na rozdíl od podzimu (covid) absence. Ihned 

sedm hráčů včetně našeho ukrajinského kamaráda Ládi nechybělo ani jednou. I proto 
se přiznám, že jsem věřil v malinko lepší herní projev, což ale není kritika. 

Ve většině zápasů předvedli kluci slušný výkon (hlavně ve Všetulích zahráli výborně). 
Také doma proti Mrlínku a oba zápasy s Martinicemi byly koukatelné). Po sezóně nám  
z okresu přišel mail, že nás ještě čeká zápas o umístění proti týmu z Koryčan. V týdnu říkám 
dětem, že nás čeká nový soupeř zdaleka. Další trénink jsem zaslechl, jak Eda Gregor líčí 
dětem z mladší přípravky, že budeme hrát proti Korejcům…Tento zápas bude pro mě 
dlouho zapamatovatelný i díky situaci, kdy soupeř kopal trestný kop. Před naší brankou 
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tři volní hráči a Kuba Klement si lehá za zeď, aby ji náhodou nepodstřelili. Je vidět, že 
fotbal sleduje i na té nejvyšší úrovni. Chválím (ale čuměl jsem jak puk. Úplně jsem v tu 
chvíli oněměl...).

Odehrané zápasy: 22 - Mozola, 21 - Jan Klement, Jak. Klement, Janečka, 19 - T. 
Strýček, 16 - E. Gregor, J. Gregor, 15 - Pavelec, 14 - Dresner, 11 - Heneralchuk, 8 - Fojtík, 
7 - Káčerková, L. Strýček, 2 – Matela.

Vstřelené góly: 66 - Mozola, 51 - T. Strýček, 14 - Jak. Klement, 11 - Jan Klement,  
5 - Fojtík, Heneralchuk, 4 - Janečka, 3 - Pavelec, Dresner, 2 - E. Gregor, J. Gregor.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 5. místo ve finálové skupině, 4 výhry, 6 porážek
Naši nejmenší se díky velmi dobrým výkonům dostali na jaře ke konfrontaci s nej-

lepšími týmy z kroměřížské skupiny a ani ve finálové skupině si nevedli špatně. Základní 
pětku jsme měli kvalitní. Chybí nám jen širší základna (na Kubu Klementa jsme toho na-
ložili moc, což bylo v druhé půli jara znát). Mrzí obě prohry se smíšeným týmem Kvasice/
Lubná. V těchto zápasech jsme si zasloužili zakřičet vítězný pokřik. Každopádně chválím 
děti z obou přípravek za hojnou tréninkovou účast. Snad v našich řadách i nadále budeme 
vítat nové adepty - milovníky kulatého nesmyslu.

Odehrané zápasy celkem: 22 - Jak. Klement, 21 - Káčerková, Pavelec, Škarpich, 19 - 
Káčerek, 18 - L. Strýček, 16 - Matela, 12 - Hlaváčová, 10 - Vaculík, 9 - Kvasnička.

Vstřelené góly celkem: 97 -Jak. Klement, 68 - Pavelec, 29 - Káčerková, 14 - L. Strýček, 
6 - Káčerek, 5 - Hlaváčová, 3 - Škarpich, 2 - Matela, 1 - Kvasnička.

Chci poděkovat všem lidem, kteří pomáhají udržet i v této čím dál uspěchanější  
a nervózní době sport na vesnici, našemu správci hřiště Petru Urubovi závidíme jeho elán 
a fyzickou kondici všichni. Poděkování za podporu i obecnímu úřadu, všem fanouškům, 
kteří nás pravidelně povzbuzují, rodičům dětí za bezproblémovou spolupráci. Ať nás 
„to“ ještě chvilku baví.

Daniel Krajcar, SK Rusava
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Sportovní sezóna mladých hasičů
Po dvou letech se nám naplno rozběhla sportovní sezóna mladých hasičů. Na začátku to 
vypadalo, že naši trenéři Luděk Mikšánek a Hanka Pavelcová budou rádi, když poskládají 
jeden tým z různých ročníků. Ale opak byl pravdou. Díky zajmu dětí i z okolních vesnic 
Brusného a Slavkova pod Hostýnem dokázali dát dohromady týmy jak mladších, tak  
i starších žáků, se kterými se zúčastní seriálu závodů Středomoravského poháru. Letos 
je to bohužel jen 12 závodů, neboť Rymice, kde se každoročně začíná, nezvládly soutěž 
zrealizovat. I tohle se musí prominout. Závody nejde nachystat v pěti lidech… to už  
z vlastní zkušenosti víme. 

Závody odstartovaly 28. května v Záhlinicích, náš tým starších žáků se umístil na 
7. místě z 10 týmů a mladší i bohužel vinou problémů na dráze měli N, takže se čas 
neuznal. Zklamání, hlavně v týmu mladších, bylo vidět, ale také mezi nimi bylo slyšet 
povzbuzování, že zítra se bude dařit lépe. I mně udělalo velkou radost, že tihle nováčci 
se umí povzbudit. Následující den byl soutěžní v Rackové, kde starší skončili na 17. místě 
z 21 týmů a mladší bohužel na 13. místě.

Výsledky po prvním sportovním víkendu byly smutné a trenéry to moc trápilo. Jsou si 
ale vědomi, že mají týmy obsazené hodně novými členy a tréninků nebylo moc. Proto tre-
nér Luďa rozhodl, že tréninky musí být oddělené a dvakrát týdně, pokud to situace dovolí.

To bylo znát na dalších závodech. V Horním Lapači se tým starších umístil na druhém 
místě z 11 týmů a mladší na 6. místě. Na závodech ve Vítonicích starší urvali druhé místo 
ze 13 družstev, druhý pohár v pořadí a také důležité body.

Pátý závod se konal v Rychlově. Tady se starším nepodařilo dobře uspět a skočili na 9. 
místě ze 13, ale mladší udělali radost a zabodovali na 4. místě z 9. Zatím poslední závod 
se konal v Tečovicích, kde, nevím proč, už od začátku, co jezdíme s mládeží, tak nemáme 
štěstí. Mladší tým se bohužel neposkládal a starší zakončil polovinu sezóny na 18. místě z 21.

Budeme držet palce, aby se zase začalo dařit a bylo více radosti z výsledků.
Dále bych vás chtěl pozvat na tradiční hasičské hry pod Čecherem, které se budou 

konat v sobotu 13. srpna od 13:00 hodin. Soutěž bude zase ve čtyřčlenném družstvu,  
a tak jako loni i pro veřejnost soutěžení. Určitě si pro vás vymyslíme zase nějaké zpestření. 

Luboš Mikšánek, starosta SDH Rusava
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ZAJÍMAVOSTI ...Spořka Českem  
ze Svatého Hostýna
Už podruhé prošli zaměstnanci České spořitelny naši republiku v rámci štafety Spořka 
Českem. Vydali se pěšky ze tří směrů, aby se potkali v Pardubicích. Cestou uklízeli přírodu 
a pomáhali charitativním organizacím. Celkem 1 566 účastníků letos našlapalo 1 236 
kilometrů a odpracovalo 1 780 dobrovolnických hodin.  

Skupina, jejímž kapitánem byla Jana Sumcová, měla 4. června sraz na Svatém Hostýně 
a z něj se vydala přes rusavské kopce. Po stezce s názvem Rusavské chodníčky vyrazily 
pod vedením Jany její kolegyně Dana Valchařová, Eva Fargačová, Iveta Studená, Dagmar 
Charvátová, Zdeňka Němečková a Anna Fabiánová. Z Hostýna zamířily po stezce přes 
Skalný a Klapinov až na kopec Pardus na Rusavě, kde si k obědu opekly špekáčky. A kolem 
ohniště i v okolí uklidily odpadky, které tam zanechali méně uvědomělí turisté... Věci, 
které do přírody nepatří, ostatně sbíraly celou cestu, nakonec jich byly plné dva pytle. 
Odpadky skončily v kontejnerech na tříděný odpad ve sběrném dvoře Rusava.

Akce se vážně povedla. Výprava byla nadšená nejen z krás hostýnsko-rusavských 
kopců a kouzelných panoramat, ale i z nádherných triček, která Spořka pro účastníky 
připravila. Příští rok půjde Spořka Českem určitě znovu. 

Jana Sumcová,
Česká spořitelna a. s.
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Charita Bystřice pod Hostýnem představuje osobní  
asistenční službu
Osobní asistenční služba je terénní službou Charity 
Bystřice pod Hostýnem. Jejím posláním je posky-
tovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo 
zrakovým postižením takovou míru individuální 
podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přiro-
zeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.

Cílem naší služby je podpořit soběstačnost a samostatnost klienta dle jeho indi-
viduálních potřeb v takové míře, aby zvládal běžné činnosti a mohl zachovat rodinné  
a sociální vazby.

Poskytujeme:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně (oblékání, při přesunu na vozík, lůžko)
• pomoc při zajištění stravy (příprava a vaření, servírování jídla, pití)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (asistence u běžných domácích prací)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (asistence u procvičování jemné motoriky, 

luštění křížovek, procvičování paměti, předčítání...)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody na úřad, k lékaři, 

nákupy atd.)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(asistence při sepisování žádosti, podnětů, odvolání, při vyřizování běžných záležitostí)

Služba může být poskytována 
dlouhodobě, krátkodobě i jednorázově, 
pravidelně či nepravidelně dle potřeby 
klienta a provozních možností služby. 
Asistenci zajistíme i o víkendech a stát-
ních svátcích. V nasmlouvaném čase 
pomáhá asistentka s činnostmi, které 
jsou v daném čase pro klienta důležité 
a které by sám nezvládl vykonat, snaží 
se jej aktivně zapojit. Klient má možnost 
zvolit si pracovnici, se kterou by chtěl 
spolupracovat. 

V případě zájmu o naši službu nás 
kontaktujte na tel.  775 635 018

Irena Svačinová,
Charita B. p. H.
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Ukrajina (část 2.) – země železnic
Obrovská plocha úrodné Ukrajiny si vyža-
dovala propojení prostřednictvím silniční a 
později železniční sítě. Železnicím zde proto 
byla a je věnována značná pozornost. Haly 
nádražních budov mají ve větších městech 
podobu koncertních sálů (obrázek 1). Do 
nedávné doby bylo na Ukrajině v provo-
zu více než 22 000 km železničních tratí, 
z nichž bylo přibližně 40 % elektrifikováno. 
Udržení této sítě v bezchybném chodu je 
oříšek, ale většina vlaků v minulosti jezdila 
na čas (obrázek 2). Z hlediska rozložení tratí 
má Ukrajina největší hustotu v západní části 
země (okolí města Lvov) a také na východě 
(průmyslový Donbas). 

Z historických důvodů se na západní 
hranici Ukrajiny střetávají dva odlišné roz-
chody železniční sítě. Na našem území je až 
na výjimky (úzkorozchodné dráhy jsou stále 
v provozu na Vysočině – trať z Obrataně do 
Jindřichova Hradce a dále do Nové Bystřice 
a na severu z Třemešné do Osoblahy) po-
užíván tzv. normální rozchod (1435 mm) 
označovaný jako Stephensonův. Ten byl 
v době zavádění železnic (v roce 1846) uzá-
koněn ve Velké Británii. Normální rozchod 

se postupně rozšířil po celém světě a stal se nejpoužívanějším rozchodem. 
Výhodou užších rozchodů je schopnost vytvářet ostřejší oblouky. Geografické 

podmínky východní Evropy ovšem oblouky nevyžadovaly, a proto bylo přistoupeno 
k budování širších železnic, které umožňovaly dosažení vyšších rychlostí. Současná 
Ukrajina proto používá na většině území širší rozchod s rozměrem 1520 mm. Rozdíl tedy 
představuje 8,5 cm. Výjimky představují tratě v pohraničních územích s vedením dvou 
rozchodů na jedné trati. Prakticky to znamená nutnost položení tří kolejnic na jedno 
těleso. Velmi často potom širší rozchod překračuje státní hranice do zemí s normálním 
rozchodem. V případě Slovenska jde o trať z Čopu do Čierné nad Tisou a také z Užhorodu 
do Hanisky pri Košiciach. Budovány byly po druhé světové válce za účelem odstranění 
nákladné překládky převáženého zboží, zejména železné rudy, uhlí atp. 

Do nedávné doby byla v provozu pravidelná vlaková linka Praha–Kyjev. Pohodlná 
cesta lůžkovým vozem trvala přibližně 30 hodin. Největší zdržení na cestě představo-

Obr. 1 – Hlavní nádraží v Kyjevě. 

Obr. 2 – Tabule označující zpožděné vlaky 
(červeně) – hlavní nádraží Kyjev.
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Obr. 3 – Výměna podvozku vlaku
– stanice Čop.

vala právě změna rozchodu tratě. V praxi 
byla tato změna řešena tak, že v hraniční 
železniční stanici Čop se vagóny nadzvedly 
a došlo k výměně celých podvozků (obrázek 
3). Pasažéři při výměně setrvávali ve vozech, 
takže měli možnost výměnu sledovat. 

Po úspěšné výměně vlak pokračoval 
územím, které bylo do roku 1945 součástí 
Československa jako Podkarpatská Rus. Tratě 
zde byly původně v normálním rozchodu, 
ale po připojení k Sovětskému svazu byly 
převedeny na široký rozchod. Při cestě do 
nitra Ukrajiny trať musí překročit Karpatský 

oblouk. Stanice Volovets se nachází v podstatě přímo na hřebeni a tvoří ideální východisko 
pro poznávání huculských polonin. 

Zdeněk a Bára Stachoňovi 

Pranostika v jednotlivých měsících podle valašského 
kalendáře
Červenec
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa. 
Kdo je za mlada koněm, na stáří hovno po něm.
Pověz robě děvča, ať ti peněz poščá.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Svatá Anna — chladna zrána.
Kde je komín, tam je pec, kde sú ludé, tam je řeč, kde sú ženské, ešče vjec.
Na co kdo vrčí — to mu Pán Bůh strčí.

Srpen
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Od starého vola sa učí mladý orať.
Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Chlap je hlavú rodiny, ale roba krkem, co ňú hýbe.
Co srpen neuvaří, září nedopeče.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Chraň se doktorů: tých, co kapce řežú, i tých, co břuchy pářú.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Prázdným měchem čerta nezabiješ.
Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy.
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Září
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Proto sa oženíl, aby si odpočinúl.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima nám nastává.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Po svatém Kříži podzim se blíží.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.

Táňa Třasoňová
zdroj: Kalendář valašský každoroční všeobecný

Ptačí hodinka – výběr a umístění krmítka
V minulém díle zpravodaje jsem vás seznámila s tím, co je vůbec Ptačí hodinka, jak se do 
ní zapojit se sčítáním ptáků a jak rozpoznat vrabce, sýkorku a kosa. Nyní vám předsta-
vím rozdíly mezi čížkem lesním, zvonkem zeleným, brhlíkem, šoupálkem, pěnkavkou či 
červenkou. Rozdíly mezi ptáky jsou znázorněny na konci zpravodaje. 

Výběr krmítka
A jak vůbec vybrat správné krmítko? Krmítek najdeme na trhu nepřeberné množství. 
Záleží jen na našem vkusu, jaké si vybereme. Kromě estetických nároků bychom ale 
měli myslet i na praktičnost výrobku. Asi nejoblíbenější je větší krmítko typu dome-
ček. Nejčastěji se vyrábí ze dřeva či plastu – dřevo i plast jsou mnohem lepší materiály 
než třeba kov, který může namrzat a klouzat. Plastová krmítka se navíc i velmi dobře čistí.

Krmítko by mělo mít střechu, která přesahuje přes základnu – chrání tak potravu před 
deštěm a sněhem. Vlhká potrava se může rychleji kazit a působit ptákům zažívací potíže. 
V místech, kam nechodíme denně, je výhodné krmítko se zásobníkem. Při dostatečné 
velikosti zajistí, že zde bude stále dostatek potravy po několik dnů i týdnů.

Praktická jsou rovněž krmítka tu-
busová, která dobře chrání potravu 
před znečištěním. Navíc se u nich ptáci 
příliš nepotkávají a minimalizuje se tak 
přenos infekcí.

Velmi oblíbená mezi ptáky mnoha 
druhů jsou tuková krmítka. Nejčastěji 
je seženeme v podobě lojových kou-
lí. Ty je vždy nutné vybalit ze sítěk a 
umístit do nosičů. Ptáci se totiž mohou 
do síťky zamotat a ublížit si. Nosiče 
na lojové koule mohou být kovové 
či plastové, pokud bychom chtěli být 
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přírodě ještě blíž, můžeme zakoupit nosiče z recyklovaných materiálů. Výhodou je, že 
do nosičů umístíme více lojových koulí najednou. Pokud nejsme omezeni místem, při-
pravíme v zahradě či okolí domu (i na balkoně to jde) různé typy krmítek, aby si každý 
návštěvník přišel na své.

Kam umístit krmítko
Krmítko dáváme alespoň 1,5 metru vysoko, ideálně na závětrné a nerušené místo. Pokud 
umisťujeme krmítko na tyč nebo na strom tak, že by do něj mohla vlézt nebo vyskočit 
kočka, je velmi vhodné zabezpečit tyč nebo kmen zubatým límcem z plechu či drátů, přes 
který se kočka nedostane. Kdo nemá zahradu, může krmítko umístit na balkon. Je-li krytý, 
nemusí mít krmítko ani vlastní stříšku – stačí jednoduchý dřevěný tác. Další možností je 
krmítko připevnit na parapet či pomocí přísavky na okenní sklo. Velké skleněné plochy 
v blízkosti krmítka zabezpečíme záclonami nebo nálepkami. Ptáci by do nich mohli na-
razit a vážně se poranit či zabít. Samolepky seženeme např. v e-shopu ČSO. K dispozici 
je výběr různých siluet vhodných k zabezpečení okna, na tvaru nezáleží. V nabídce jsou 
i lidskému oku téměř neviditelné UV samolepky.

Táňa Třasoňová
www.ptacihodinka.birdlife.cz
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Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho 
ani nepotřebujete! 

K cestám do států EU můžete jako cestovní do-
klad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně 
nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, 
ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska 
a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec 
nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k 
cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je 
Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská 
republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, 
Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská 
republika a Kosovská republika (pouze občanský 
průkaz s biometrickými údaji). 

Standardní lhůta pro vydání občanského průka-
zu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i 

ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné 
počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 
hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 
5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní 
vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů. 

Má vaše dítě občanský průkaz? 
Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad 

(občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje. 
Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je 
pouze 100 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný 
zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 
úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o 
občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě. 

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas? 
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na 

poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 
600 Kč. Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas? Můžete podat žádost 
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pra-
covních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne 
činí 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného 
do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).

Ludmila Mikšánková
zdroj: www.mvcr.cz
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Kalendář akcí 

datum Název akce Pořadatel

16. 7. Noční 12hodinový běh Franz Josef Kaiser

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

A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
V domečku na zahradě byl rozházený písek.
Honzík Hr.: „No to teda je… Takový bordel doma nemáme.“

Verunka H.: „A víš, že nevěsty i princezny rodí? Ženy vždycky rodí.“

Štěpánek: „My jedeme k babičce, ale ona tam toho moc nemá.
 Ona tam má shnilý džusy.“
Pí uč.: „Shnilý džusy?“
Štěpánek: „Jo, ona to pije.“

Míša E: „Paní učitelko, dneska je tam horko, horko jak sviňa.“
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