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Vážení a milí,
léto uteklo jako voda, děti usedly do 

školních lavic, listy na stromech pomalu 
opadávají a opět je tu čas delších večerů 
a tmavých nocí... A tak si v klidu sedněte, 
uvařte si něco teplého na zahřátí  
a začtěte se do řádků tohoto zpravodaje, 
který vám přinese spoustu zajímavostí  
a novinek z obce.

V úvodu vám pan starosta 
zrekapituluje uplynulé čtyři roky  
a informuje vás o finančních nákladech 
při obnově střechy na vodojemu  
a při rekonstrukci chodníku ke škole. 
Pravidelná rubrika Dění v obci nechybí 
ani tentokrát a najdete v ní ohlédnutí 
za veřejnými akcemi, kterých se mnozí 
z vás možná i zúčastnili, dozvíte se, 
komu přišli popřát zástupci obce 
k diamantové svatbě či o jaké nové 
poklady se nám rozrostla sbírka 
v našem muzeu. Sportovní fanoušci si 
určitě nenechají ujít postřehy od Danka 
Krajcara, bikeři si jistě rádi připomenou 
Rusavskou 50ku a o informace nebudou 
ochuzeni ani příznivci hasičského sboru. 
V zajímavostech nechybí tentokrát 
článek o Ukrajině, kde se manželé 
Stachoňovi rozepsali o ekonomice 
státu. V dalším zajímavém článku se 
dozvíte, že se na Ráztoce běžel velký 
závod v orientačním běhu, kterého 
se zúčastnilo neuvěřitelných tisíc 
závodníků. 

A pokud vám náhodou chybí pohyb 
a máte rádi folklór, tanec a zpěv, můžete 
třeba využít pozvánky na Valašskou 
taneční dílnu 22. října, kterou pořádá 
Valašský krúžek Rusavjan.

Příjemné podzimní dny.
–TT-

RUSAVA OPEN 2022
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Slovo má 
starosta ...

…volební období 2018–2022

Končí letní období a začíná podzim, který bývá vždy malebný, pozvolna chladivý, ale 
pro některé je oázou klidu a rozjímání před zimními mrazivými dny. Rovněž končí 

čtyřleté volební období a nastává čas nových plánů potřeb pro obec. Bylo by vhodné 
letecky zhodnotit, co se povedlo zastupitelům obce zvládnout v oblasti kultury, sportu 
a zejména v investiční oblasti.

Kulturní akce byly po dva roky ochromeny covidem, zrušila se řada připravených akcí, 
aby se nešířila epidemie, jež zasáhla celý svět. Spolky se sídlem v obci po uvolněných 
opatřeních nezahálely a s radostí se vrhly do obnovy činnosti. Valašský krúžek Rusavjan, 
Sportovní klub Rusava, Valašský sbor portášský - Rusavské desátnictvo, Jubilejní základní  
a mateřská škola Rusava, myslivecké sdružení, ale zejména sbor dobrovolných hasičů a jeho 
pobočný spolek Rusava aktivně obohatily život v obci a navázaly na pospolitost občanů.

Sportovní vyžití není vázáno jen na hlavní činnost v obci, což je kopaná. Obohacení 
je možné hledat v tenise, turistice, v zimě v lyžování a v létě se najde pravý ráj v bazénu 
na koupališti.

Stavební činnost byla za 4 roky značně rozsáhlá a na malou obec finančně zatěžující. 
Opravy chodníků, obnovy komunikací, investice do koupaliště a na kempu, rekonstrukce 
domu pro sociální bydlení, výstavba tribuny i umělého hřiště, bezbariérovost budovy 
obecního úřadu, přestavba hasičské zbrojnice, posiluje se vydatnost prameniště na 
Mléčné a modernizuje se čistírna odpadních vod. Na některé stavby se musely zajistit 
na spolufinancování peníze z banky s celkově výhodnými úrokovými sazbami s dlouho-
dobými splátkami, které by neměly ohrozit hospodaření či rozvoj obce pro další období.

Bohumil Škarpich,
 starosta obce

Modernizace ČOV 2022 Hřiště na koupališti 2021
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Bezbariérový vstup na obecní úřad 2021

Nová tribuna na fotbalovém hřišti 2020

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 2021

Oprava domu č. 53 v roce 2020
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Obnova střechy – vodojem Štrklávka
Vodojem Štrklávka se nachází v katastru 
obce Lukoveček, včetně pramenní jímky. 
Vysloužilou asfaltovou krytinu na střeše 
bylo nutné nahradit. Nově byla střecha 
pokryta trapézovým plechem a proběhla  
i výměna některých trámků střešní kon-
strukce. Opravu provedl klempíř pan 
Ladislav Kocfelda z Rusavy.

Celkové vlastní náklady                135.476 Kč

Rusava – rekonstrukce 
komunikace pro pěší podél 
silnice III/43818
Rekonstrukce chodníku ke škole probíha-
la II. etapou s ukončením u Hurbanovy 
studánky. Chodník se zámkovou dlažbou 
má nové obrubníky, upravené kanalizační 
šachty i kanalizační vpustě a snížené vjezdy 
k jednotlivým nemovitostem. V průběhu 
stavby se řešily i výměny 6 domovních uzá-
věrů v režii správce vodovodu.

Celkové náklady  2.001.801,29 Kč
Dotace – Zlínský kraj  1.000.000 Kč
Vlastní zdroje  1.001.801,29 Kč

Úřad není labyrint, aneb co dělat když…
Jednorázový příspěvek na dítě
Komu je určen a kdo může požádat?
Příspěvek je určen pro všechny děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. 
prosince 2022, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepře-
sáhl 1 000 000 Kč hrubého. Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen 
potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion. MPSV si to ověří samo.  
O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Dokdy mohu požádat?
Požádat můžete nejpozději do 1. 7. 2023.
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Jak získat příspěvek?
Podat žádost je možné na klientském portálu MPSV Jenda. Budete potřebovat 

elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID, moje ID apod.). Druhou možností je přijít 
osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (např. obecní úřad na Rusavě nebo krajský 
či městský úřad). Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, 
případně bez práce nebo podnikáte.

Pokud jste v červenci pobírali PŘÍDAVEK NA DÍTĚ, které nedosáhlo před 2. srpnem 
dospělosti, pak jste tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostali automaticky a nemusíte 
o nic žádat.

Co potřebuji?
Ať již budete o jednorázový příspěvek žádat osobně, nebo online, nezapomeňte 

si připravit svůj občanský průkaz (k prokázání totožnosti), rodné číslo dítěte (na které 
příspěvek žádáte) a partnera, s nímž žijete ve společné domácnosti. Tyto údaje společně 
se jménem poslouží k jejich identifikaci. Dále pak telefonní číslo, kam obdržíte informační 
SMS o vyřizování žádosti, a číslo účtu, na který má být příspěvek poukázán, případně 
adresu, na kterou má být zaslána složenka s příspěvkem. Podání žádosti na pracovišti 
Czech POINT trvá pouze několik minut a je zdarma.

Více informací i odpovědi na dotazy najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/
jednorazovy-prispevek-na-dite

Ludmila Mikšánková
zdroj: www.mpsv.cz
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DĚNÍ V OBCI ...Zápis sbírky do Centrální 
evidence sbírek

Sbírka Muzea Rusava – Památníku obce je od 7. června 2022 zapsána v Centrální evi-
denci sbírek Ministerstva kultury ČR (CES). Zapsáno je prozatím 326 předmětů, zbývající 
budou do evidence doplněny během následujících měsíců. 

Nově máme právo na odbornou pomoc a za úplatu také na konzervátorské a restaurá-
torské služby. Můžeme také žádat o dotace na vybavení muzejních objektů, zabezpečovací 
a protipožární systémy, konzervátorské a restaurátorské služby, nové expozice a výstavy, 
zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace atd.

Mezi naše povinnosti teď ze zákona patří např. každoroční inventarizace sbírky, 
umožnění zpřístupnění sbírky badatelům a ochrana sbírky před poškozením (krádeží, ale 
třeba i nevhodnými podmínkami uskladnění). Sbírkové předměty zapsané v CESu není 
možné jen tak vyhodit nebo rozprodat, musí se s nimi zacházet podle platného zákona 
o ochraně sbírek muzejní povahy (zákon č. 122/2000 Sb.). Podle tohoto zákona je zápis 
sbírky v CESu pro muzea zřizovaná obcí povinný.

Výstava fotografií staré Rusavy
Naši výstavu fotografií staré Rusavy in-

stalovanou v evangelickém kostele zhlédlo 
po dobu jejího dvouměsíčního trvání 379 
zájemců. 

Vernisáž navštívil i významný etno-
graf doc. Miroslav Válka z Ústavu evropské 
etnologie, který se v 80. letech podílel na 
vzniku muzejní expozice v Kašparově vile, 
sepsal studii Folklorní tradice obce Rusavy 
a vykupoval pro Muzeum Kroměřížska od 
zdejších obyvatel předměty etnografické-
ho charakteru. Krásný vzkaz v návštěvní 
knize nám zanechala mj. i paní Jarmila 
Kirchmayerová, neteř národopisné sběra-
telky Františky Černé z Rusavy. 

Za zpřístupňování výstavy zájem-
cům děkujeme Danuši Hanákové, Janě 
Mackové, Ludmile Mikšánkové, Květoslavě 
Svobodové a Bohumilu Škarpichovi.

Nové sbírkové předměty
Sbírka muzea se rozrostla o kolovrátek, 

dvě kamnářské kachle z pece na Hořansku 
pocházející z 19. století, rukávce, textilní 

Jeden z našich nejnovějších přírůstků 
- kolovrátek
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závěs k nábytku, obrázek Panny Marie Svatohostýnské, dva obrázky pod sklem zobrazu-
jící opět Pannu Marii a osm kusů tzv. rusavské keramiky. Všem dárcům tímto děkujeme.

Odborná činnost
Dlouhodobě se věnujeme třem následujícím tématům, jejichž výsledkem by měly 

být publikované studie:
1) národopisná sběratelka Františka Černá
2) rusavské svatby
3) vztahy mezi katolíky a evangelíky na Rusavě

Případné nové prostory pro muzeum
Obec Rusava nechala zpracovat projektovou dokumentaci na opravu bývalé evan-

gelické školy, kam by se muzeum mělo v budoucnu přesunout. Dosavadní expozice  
v 2. patře obecního úřadu je jednak zastaralá (instalována byla v roce 1994), jednak umístěná 
na nevhodném místě z hlediska dostupnosti, a to především pro návštěvníky s omezením 
pohybu. Navíc se za téměř 30 let existence muzea rozrostla muzejní sbírka o zajímavější 
sbírkové předměty, které by si také zasloužily ukázat veřejnosti. V budově evangelické školy 
by tedy byla umístěna stálá expozice a také prostor pro pořádání vzdělávacích programů  
a případné výstavy. Nadále je ovšem třeba řešit, kde budou skladovány nevystavené sbírko-
vé předměty, které jsou výsledkem sbírkotvorné činnosti muzea za dobu celé jeho existence.

Mgr. Kateřina Nečacká, odborná pracovnice muzea

Diamantová svatba
14. července 2022 oslavili manželé Květoslava a Eduard Svobodovi šedesát let spo-

lečné cesty životem. Kráčet bok po boku celých šedesát let, vychovat děti a překonávat 
překážky života chce mnohdy hodně úsilí a vzájemné tolerance.

S kyticí v ruce jsme přišly popřát i my členky SPO se starostou Bohumilem Škarpichem. 
Společně s námi manželé Svobodovi zavzpomínali na svá mladá léta a na život, který 
spolu prožili. Setkání s nimi bylo velmi milé.

Do dalších společných let přejeme jubilantům mnoho zdraví, štěstí, lásky a také 
spoustu radosti ze svých vnoučat a pravnoučat.

Za SPO Jana Vávrová
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Poděkování našemu občanovi za dárcovství krve
Darování krve je darování nejcennější teku-
tiny, která je nenahraditelná a zachraňuje 
životy druhých. Takto se dá v jedné větě 
shrnout velký dík občanům, kteří pravidel-
ně darují svoji krev.

Jedním takovým je i náš spoluobčan 
Jan Uruba, který již absolvoval 100 odběrů 
krve. Pan starosta poděkoval panu Urubovi 
na zastupitelstvu obce 12. září 2022, ocenil 
jeho obětavý postoj a předal mu alespoň 
symbolický dárkový koš. 

NAŠE ŠKOLA ...Začíná škola
Je září, dny se krátí, slunce vychází později, 
vlaštovky posedávají na drátech elektrického 
vedení a děti se vrací po letních prázdninách do školy.

1. září jsme zahájili nový školní rok 2022/2023. Sešli jsme se slavnostně oblečeni, 
společně v jedné třídě a popřáli si hodně úspěchů a zdraví v novém školním roce. Snad 
bude lepší než předcházející dva školní roky, které byly ovlivněny epidemií covidu. 

Přivítali jsme 9 prvňáčků, kteří se nesměle rozhlíželi po okolí a dalších žácích naší 
školy. Nezapomněl nás také přivítat starosta obce Rusava pan Bohumil Škarpich, který 
žákům popřál hodně úspěchů a kamarádů ve škole.

V dalším týdnu, hned v první vyučovací hodině českého jazyka, jsme si v 1. třídě 
přečetli pohádku O perníkové chaloupce a nakreslili jsme ilustraci. Posuďte sami, jak se 
nám obrázky povedly.

Mgr. Jana Podolová
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Vycházka do přírody na úvod školního roku
Slunce nad hlavou, ranní rosa pod nohama, batůžky plné dobrot a dobrá nálada – toť 
recept na pohodovou vycházku. Náš cíl byl jasný – Pardus. Mladší žáci se vydali přes 
Hořansko přímou cestou a 4. a 5. třída si cestu ještě prodloužila o Klapinov. Pravda, 
úvodní stoupání na Hořansko bylo pro nejednoho žáka náročnější, ale všichni se s ním 
výborně poprali a nádherný výhled z kopce Pardus nám byl všem odměnou. Podstatou 
vycházky nebylo pouze zlepšení kondice a pobyt na čerstvém vzduchu, ale také pozná-
vání přírody, rostlin, dřevin a v neposlední řadě samotné chování v přírodě. A tak nám 
začal nový školní rok...

Anna Hrušková, ZŠ Rusava
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Hola, hola, školka volá!
A je tu zas! Nový školní rok! Letos je do naší školky zapsáno celkem 25 žáků, z toho  
6 nových dětí. Většinou každý rok začínáme slzičkami a steskem po mamince. Letos tomu 
bylo ale jinak… Nové děti vpluly do školky s úsměvem a radostí, nezdržovaly se slzami 
a loučením a hned se vrhly do objevování hraček a seznamování se s novými kamarády. 
Což bylo pro všechny příjemné překvapení. 

I letos nás čeká spoustu zábavy, akcí, divadel atd. Hned v září budeme mít divadélko 
o první pomoci. Od října začneme jezdit s předškoláky na předplavecký kurz do Holešova. 
V říjnu nás čeká odpoledne s rodiči s názvem Halloweenské tvoření. V listopadu nás 
navštíví Malá technická univerzita s programem Malý zpracovatel odpadu. 

A budeme doufat, že se setkáme i s vámi při vystoupení na některé kulturní akci na 
Rusavě, abyste také viděli, jaké šikovné děti naši školku navštěvují.

Zuzana Jurková, MŠ Rusava
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Ze slohových sešitů:
Prázdniny

O prázdninách jsem byla na indiánském táboře. Spali jsme tam týden ve stanech. 
Každý den jsme měli moc zábavný program. Vždy jsme vstali, měli rozcvičku, potom jsme 
měli snídani, pak svačinu, oběd, svačinu a večeři. Každý večer jsme seděli u táboráku  
a zpívali různé písničky. Byla tam i olympiáda. 

Michaela Kouřilová, 5. třída

Moje prázdniny
Byla jsem na táboře v Rajnochovicích. Starali jsme se o koně a byli jsme každý den 

s koníky na projížďkách. Na táboře jsme spali. V pátek byla stezka odvahy a v sobotu 
jsme po celém táboře hledali barvy a vyráběli jsme štětce (ručně). Také jsme malovali 
těmi barvami, které jsme našli, na dřevo. Náš tým maloval pro vedoucí Terku. A večer byla 
diskotéka, kterou jsem si moc užila. V neděli jsem odjížděla domů.

Diana Krajcarová, 5. třída

Zážitek z prázdnin 
O prázdninách jsme byli na dovolené ve Strážnici. Spali jsme ve stanu a každý den 

jsme se chodili koupat na koupaliště, které bylo jen 100 metrů od autokempu. Byli jsme 
i na minigolfu a bylo to tam super. Další rok pojedeme znovu a už se moc těším. Jen si 
na to musím ještě počkat.

Iveta Matelová, 4. třída

Španělsko
První den jsme šli k moři. Byli jsme tam celý den. Druhý den jsme si půjčili auto, na 

kterém se šlape. Třetí den jsme jeli autobusem na vyhlídku a nazpátek jsme jeli lodí. Čtvrtý 
den si mamka koupila klobouk a náhrdelník. Šestý den jsme jeli domů. 

Ondřej Škarpich, 4. třída

Prázdniny
O prázdninách jsem byla na táboře. Hráli jsme spoustu her. Našla jsem si tam spoustu 

nových kamarádů. Chodili jsme hodně na hřiště a plnili jsme úkoly venku. 
Barbora Koplíková, 4. třída

Dovolená u moře
Byl jsem na prázdninách u moře v Chorvatsku. Chodili jsme na procházky a od-

poledne jsme chodili k moři s tetou a strýcem. Mamka a taťka šli ráno zabrat místo na 
pláži. Potápěli jsme se a plavali a bylo tam dost lidí. Jeli jsme na šlapacích loďkách se 
skluzavkou. Jeli jsme až k bójkám, tam jsme zastavili a sklouzli jsme do vody. Moc jsem 
si tu dovolenou užil.

Tomáš Mozola, 4. třída
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SPORT ...SK RUSAVA – fotbal, léto 2022
Léto, prázdniny, čas dovolených. Děti se ne-
musí strachovat, že je „úča tasí“. Spolu s nej-
bližšími zažíváme nezapomenutelné (někdy bohužel) příhody z dovolených, krásné 
modelky nám posílají na sociální sítě fotky od moooře. Fotbalová hřiště zejí prázd-
notou. Není divu, že v takových vedrech, jakých jsme si letos užili, se člověk zastaví 
i při chůzi, a ne tak sprintovat za mičudou. Přesto rusavští fotbalisté dali o sobě na 
začátku a na konci léta vědět. Hned v úvodu prázdnin nás naši fotbaloví přátelé  
z Prusinovic pozvali, abychom v rámci jejich setkání rodáků sehráli přáteláček přípra-
vek. Přestože zápas nebyl kvůli průtrži mračen dohrán, děti si zahrály, brášci Hrubí 
Ladik se Štěpánkem poprvé navlékli dres a naše nová posila David Zlámal z Hlinska 
s námi zažila první vítězný zápas (5:2). V srpnu jsme jako jediní obsadili Pohár OFS 
Kroměříž hned ve třech kategoriích. Mladší přípravka, která se kvůli nedostatku dětí 
v této kategorii spojila s Prusinovicemi, obsadila v konkurenci šesti týmů pěkné třetí 
místo. Luky Strýček přispěl v pěti utkáních třinácti góly!!! Starší přípravka absolvova-
la dlouhou cestu do Zdounek a přivezla pohár za druhé místo. Tady střelecky tvrdil 
muziku Kuba Mozola. Ve dvou zápasech vstřelil dvanáct gólů. Takový bigbeat nehraje 
ani jeho taťka, kytarista umělců ze Skarletu. 

Starší přípravka ve Zdounkách 
srpen 2022

Mladší přípravka na Poháru OFS 
srpen 2022

Ve velmi dobrém světle se představili i naši muži, kteří doma překvapili druhý tým 
okresního přeboru ze Záhlinic. V pohledném zápase vypadli po remíze 6 : 6 až při střelbě 
pokutových kopů. Obzvláště trojice Bílek, Třasoň a Karol ukazovala, že by určitě zvládli  
i vyšší soutěž. Před nastávající sezónou jsou ve všech třech kategoriích povzbudivé zprávy. 
Teď jenom ukázat kvalitu i v podzimních mistrovských bojích.

Daniel Krajcar, 
SK Rusava
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Závěr soutěžní sezóny hasičů
Je tady konec léta, počasí už jde do podzimku a my máme za sebou konečně celou soutěžní 
sezónu, tak jak jsme byli zvyklí.

Musím začít závody, které se konaly před prázdninami, a to v Ludslavicích. 18. 6. se 
starší žáci umístili na 9. místě a brali dobré 4 body. Mladší se bohužel zase neposkládali. 
O následujícím víkendu a posledním soutěžním před prázdninami si starší spravili chuť,  
a to doslova, druhým místem. Avšak první Vizovice nesbírají body a konečně braly vy-
sněných 15 bodů. Mladší se bohužel zase neúčastnili. Tenhle výsledek je poslal na prů-
běžné druhé místo. První závod po prázdninách jsme pořádali my na rusavském hřišti. 
Mládež nám udělala radost nejen tím, že se konečně poskládali i mladší. Starší se umístili  
na 3. místě a mladší na místě 4. Soutěž se nám vydařila jak organizačně, tak i co se týká 
počasí. Bohužel nám vypadl závod v Míškovicích, a proto se všichni těšili, ale zároveň byli 
nervózni z posledního závodu, a to v Machové. Starším žákům se útok moc nevydařil  
a skončili na 19. místě a bohužel je tento výsledek katapultoval až na 4. místo v konečném 
pořadí ve Středomoravském poháru. Mladší se umístili na 13. místě, celkově zakončili 
sezónu na 8. místě a také si odnesli pohár.

Poslední soutěží, kam starší žáci chtěli jet, byla noční soutěž v Záhlinicích pod Komínem. 
Útok se jim velice povedl, ale bohužel i dalším týmům, tak si odvezli krásné 6. místo.

Byl to náročný rok především pro trenéry, kde hlavně komunikace s rodiči je čím 
dál horší. Doufám, že děti zůstanou věrné 
hasičskému sboru a komunikace se zlepší.

Musím vzpomenout také akci Rusavské 
hasičské hry. Co více si přát než krásné po-
časí, které nám opět vyšlo. Návštěvnost ne-
jen mně, ale i celému týmu, který tuto akci 
pořádal, udělala velkou radost. Jsem rád, že 
je zájem nejen se přijít občerstvit, ale i zasou-
těžit si a pobavit se s námi. Doufám, že zájem 
zůstane a budeme se bavit i v dalším roce.

Luboš Mikšánek, starosta SDH Rusava
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V Nočním běhu na Rusavě triumfoval Rostislav Bajtek. 
Stříbrný Marek Chmela uběhl 93 kilometrů
Rostislav Bajtek (NVPP Team) zvítězil v 6. ročníku Franz Josef Kaiser Nočním běhu na 
Rusavě. Reprezentant Českého Těšína zdolal ve dvanáctihodinovém závodu v okolí rusav-
ského SKI areálu, který startoval v sobotu 16. července ve 20 hodin a skončil v neděli 17. 
července ráno v 8 hodin, 22 okruhů. Druhý v pořadí Marek Chmela z Prakšic (Valachbajk 
Team) uběhl 21 okruhů, bronzovou příčku vybojoval Patrik Bartík (KESBUK, 20 okruhů).

„Na závod na Rusavě jsem se připravoval dlouhodobě, ale nijak speciálně. Pravidelně 
trénuji v okolí mého bydliště, kde na lesních a polních cestách střídám kratší tempové 
běhy s delšími pomalejšími výběhy. Letos jsem zatím naběhal 1500 kilometrů. Další kilo-
metry jsem najezdil na horském kole,“ prozradil Marek Chmela, nejúspěšnější vytrvalec 
ze Zlínského kraje na Rusavě. Ten v týdnu před závodem ale odpočíval. „Snažil jsem se 
víc spát a také jsem si dopřál hodně jídla. Trénoval jsem méně. Naběhal jsem jenom 
15 kilometrů,“ svěřil se vytrvalec z Prakšic v barvách kašavského Valachbajk Teamu. Na 
Rusavě letos startoval potřetí. „Trať proto dobře znám,“ přiznal. V plánu měl zdolat 20 
okruhů. „První 4 zahajovací okruhy jsem chtěl běžet pomaleji. To se mi ale nedařilo. Začal 
jsem ve svižnějším tempu, než jsem si představoval. A díky ideálnímu chladnému počasí 
a výborné občerstvovačce jsem od 7. okruhu držel konstantní tempo,“ pochvaloval si 
47letý Chmela. Po šesti hodinách v polovině závodu začal běžec z Uherskohradišťska 
věřit, že 20 okruhů zdolá. „Naštěstí se mi vyhnula krize. A po 18. okruhu jsem věřil, že jich 
zdolám dokonce 21,“ potěšilo prakšického vytrvalce. Se svým výkonem byl proto spo-
kojený. „I z toho důvodu, že jsem závod na Rusavě absolvoval bez běžeckých holí, které 
v takových, jako byl v Hostýnských vrších, používám,“ užíval si Marek Chmela pobyt na 
Kroměřížsku. Ten v okolí Rusavy naběhal 93 kilometrů a v závodu zdolal 4920 výškových 
metrů. Stříbrnému borcovi ve dvanáctihodinovém rusavském běhu v cíli pogratulovala 
manželka Ivana a kamarádi z Valachbajk Teamu. Poté si dal nealko pivo na spláchnutí 
sladkých iontových nápojů a po vyhlášení výsledků odjel domů. 
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„Po příjezdu do Prakšic jsem rychle připravil gril, u kterého jsem poseděl se známými,“ 
zakončil pohodově Marek Chmela vydařený víkend.

Prvenství mezi ženami vybojovala výkonem 21 okruhů Kateřina Klepáčová (Slezan 
Frýdek-Místek). Druhá byla Slovenka Eva Čurlejová (BK Furča Košice, 18 okruhů), třetí 
pozici obsadila Ivana Martinčíková z Přerova-Lověšic (17 okruhů). 

Prvenství v závodu pětičlenných až šestičlenných štafet získal tým Mattoni Freerun 
Zlín (Lenka Hasníková, Jana Kliková, Markéta Fussová, Jakub Plhoň, Richard Holý, Roman 
Pavlíček, 24 okruhů).

První místo v závodu tříčlenných až čtyřčlenných štafet vybojovali rovněž repre-
zentanti Mattoni Freerun Zlín (Radek Burieta, Mirek Zápeca, Radek Trčko, Bob Komín, 24 
okruhů). Závod dvoučlenných štafet ovládli Jakub Janda s Radkem Tabarkou (Rohálov 
bike team, 27 okruhů).

Jeden kopcovitý okruh v okolí rusavského SKI areálu měřil 4,6 kilometru a měl převý-
šení 230 metrů. V sobotu na startu závodu ve 20 hodin bylo příjemné počasí a teplota se 
pohybovala kolem 22 stupňů. V neděli ráno v 8 hodin, kdy závod končil, bylo na Rusavě 
jasno a 15 stupňů. Na Rusavě se letos představilo 47 mužů, 28 žen a 14 štafet. Noční běh 
na Rusavě pořádal spolek Běhy Zlín. Další letošní Noční běh ve Zlínském kraji se uskutečnil 
v sobotu 3. září v Holešově. Ten odstartoval v 19.30 hodin v holešovské zámecké zahradě.

Lubomír Hotař
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V Rusavské padesátce dominovali favorizovaní Italové. 
Závod žen vyhrála Naďa Voráčová  
Favorité z Itálie jednoznačně ovládli 19. ročník bikemaratonu FORCE Rusavská 50ka. 
Závod, který zaštiťoval starosta Rusavy Bohumil Škarpich, podle předpokladů režírovali 
bikeři z italské profesionální stáje Wilier FORCE 7C MTB Team. Prezentovalo se v něm 281 
příznivců horských kol z Česka, Slovenska a Itálie. Do cíle dojelo 273 bikerů a bikerek.

Italům se na Rusavě líbí
Absolutním vítězem se stal jednačtyřiceti-

letý matador Johnny Cattaneo. Ten zajel na trati 
dlouhé 50 kilometrů s převýšením 1450 metrů 
čas 1:45:45. Stříbrný Lorenzo Trincheri byl v cíli 
pomalejší o 38 sekund, Třetí místo obsadil díky 
času 1:46:50 Nicola Taffarel.

 „Naše italská profesionální stáj má smlou-
vu zúčastnit se některých závodů v Česku. 
Proto jsme si v rámci sponzorských povin-
ností zazávodili na Rusavě, kde jsou příjemní 
lidé a bývá tady výborná atmosféra,“ vysvět-
loval účast bikerů z Apeninského poloostrova 
na Kroměřížsku Johnny Cattaneo. Jeho tým 
v Hostýnských vrších jel vlastní závod. „Od za-
čátku jsme si hlídali pobyt na čelních pozicích. 
Ale o mém prvenství se rozhodlo až v posled-
ních kilometrech, kdy jsem měl víc sil než moji 
podstatně mladší týmoví kolegové Trincheri  
a Taffarel,“ uvedl v cíli Cattaneo.

Tomášovi Ševců vadilo dusné počasí 
 Nejlepší biker z Česka ve výsledkové listině Tomáš Ševců ze zlínské formace Amenity 

Extrem Sport Team skončil v čase 1:47:47 čtvrtý, pátý byl David Bártek z Jarcové ze stejné-
ho týmu (1:47:58). Rovněž Tomáš Ševců na Rusavě plnil týmové povinnosti. Poslední dny 
před závodem absolvoval jenom volnější tréninky. „Rusavskou padesátku jsem bral jako 
tréninkový závod před závěrem bikerské sezóny,“ přiznal. Na náročné rychlé trati nebyl 
v nejideálnějším rozpoložení. „Nepříjemné bylo velké dusno,“ vadilo bikerovi z Police nad 
Metují. Pobyt na předních příčkách měl však pod kontrolou. „Italové od začátku zvolili 
ostré tempo. Já jsem dlouho jel na pozicích mezi čtvrtým až osmým místem. Na čtvrtou 
příčku jsem se definitivně posunul na kopci U Dubu,“ upozornil Tomáš Ševců.

Bikerům ze Zlínského kraje se v Hostýnských vrších dařilo 
  V závodu se dařilo také dalším reprezentantům ze Zlínského kraje. Radovan 

Holík (FORCE KCK Zlín, 1:48:29) skončil sedmý, Jan Uruba (TÜV SÜD Rusava Bike team, 
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1:48:29) osmý, Vít Balcárek (Cykloop.cz BT 
Morkovice, 1:50:58) devátý. Ondřej Kobliha 
(www. zlinska50.cz, 1:51:38) desátý, Daniel 
Kejnar (Cyklo Team MXM Hulín, 1:52:13) 
jedenáctý, Pavel Dubčák (4Ever Cyklo Bulis 
Team Bystřice pod Hostýnem, 1:52:47) dva-
náctý, Ludvík Kurečka (FORCE KCK Zlín, 
1:53:24) třináctý, Radim Klusák (TÜV SÜD 
Rusava Bike Team, 1:54:14) čtrnáctý a Jiří 
Hradil (FORCE KCK Zlín) bral za čas 1:54:27 
patnáctou příčku.

Jan Uruba dolaďoval formu ve švýcar-
ských Alpách 

Nejúspěšnějším domácím bikerem 
v závodu byl tradičně Jan Uruba. „Těsně 
před závodem jsem formu dolaďoval ve 
švýcarských Alpách, kde jsem najezdil 500 
kilometrů. Od začátku roku jsem na kole 
najel zhruba 3000 kilometrů,“ informoval 
Uruba. V letošní Rusavské padesátce chtěl 
vylepšit loňskou sedmou příčku. To se mu 
ale nepodařilo. Se svým výkonem byl však 
spokojený. „V kvalitní konkurenci se mi da-
řilo ve sjezdech. V nich jsem bez problémů 
doháněl mírné ztráty, které jsem nabíral ve 
stoupáních,“ prozradil reprezentant klubu 
TÜV SÜD Rusava Bike Team. Uruba po celou 
dobu jel na osmém místě. „V závěru jsem 
chtěl zaútočit na sedmou pozici. Ovšem po 

pádu ve sjezdu U Dubu 5 kilometrů před cílem jsem si poškodil kolo, kdy mi přestala řadit 
přehazovačka,“ mrzelo bikera z Rusavy. Ten po závodě příliš neodpočíval. „V rodinném 
domě jsem chystal pokládku podlahy,“ svěřil se ještě Jan Uruba. 

Nadi Voráčové vyhovovaly dlouhé táhlé kopce 
Závod žen vyhrála Naďa Voráčová z Brna (TUFO Pardus Prostějov, 2:21:02) před 

Anetou Chudárkovou (Ghost Team, 2:30:23). Na bronzové pozici dojela Adéla Nábělková 
(PSG Mechanix, 2:30:52). Čtvrtá v cíli byla klasifikovaná Brňačka Dagmar Sladkovská (on-
drejfojtik.cz team, 2:31:28), pátá skončila další bikerka z Brna Petra Pláníčková (2:37:34). 
Naďa Voráčová letos na kole najezdila už přes 12 000 kilometrů. Na start Rusavské pa-
desátky se postavila poprvé v kariéře. „Na Rusavě se mi moc líbilo. Jsou tady krásné lesy 
a pěkné chatové oblasti. Příjemné bylo také fandění a povzbuzování diváků podél trati,“ 
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pochvalovala si Voráčová. Ženské vítězce vyhovovalo, že na začátku byly dva dlouhé 
táhlé kopce. 

„V nich jsem se mezi ženami probojovala na první pozici a na ní jsem zůstala až do 
cíle,“ užívala si pobyt v Hostýnských vrších 40letá bikerka z Brna hájící barvy klubu TUFO 
Pardus Prostějov.   

Nepršelo, ale bylo velké dusno 
Na startu letošního ročníku Rusavské 50ky bylo kolem 25 stupňů. V průběhu závodu 

se naštěstí nenaplnily obavy z deštivého počasí. Bylo skoro zataženo, občas přes mraky 
také vysvitlo slunce. Bikeři se ovšem museli vypořádat s velkým dusnem.      

Galerie vítězů jednotlivých kategorií ve Force Rusavské 50 2022:
Muži do 29 let: Lorenzo Trinchery (Wilier FORCE 7C MTB Team) 1:46:24 
Muži do 39 let: Radovan Holík (FORCE KCK Zlín) 1:48:29
Muži do 49 let: Johnny Cattaneo (Wilier FORCE 7C MTB Team) 1:45:45
Muži do 59 let: Martin Soják (Sportbar Baďa Lobodice) 2:11:33 
Muži nad 60 let: Václav Tomeček 2:06:50 
Ženy do 39 let: Aneta Chudárková (Ghost Team) 2:30:23 
Ženy nad 40 let: Naďa Voráčová (TUFO Pardus Prostějov) 2:21:02  
Junioři: Daniel Kejnar (Cyklo Team MXM Hulín) 1:52:13

                                                                                   Lubomír Hotař
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Rusava Open 2022
Devátý ročník tenisového turnaje ve čtyř-
hře. I když to ještě nebyl kulatý ročník, 
určitě se může honosit několika nej. Velkou 
radost mi udělalo nejvíce přihlášených 
párů. Devátý ročník, devět deblových 
dvojic. Nejvíce slivovice, ale vzhledem k 
nabitému programu, kdy na dvou kurtech 
šly zápasy v rychlém sledu, nebyl ani čas 
(ten jsem měl pouze já díky tomu, že jsem 
z pavouka vyhučel jako první). 

Opět jsem rád přivítal nejen držáky turnaje, ale i nové tváře. Dva páry z chomýžského 
tenisového spolku a nové parťáky přivedli i Tom Neumann a Honza Vávra. Zase jsme měli 
pořádnou kliku na počasí. Týden před i po turnaji pršelo, ale třetí zářijovou sobotu jsme naši 
akci zvládli v suchém triku (no úplně v suchém ne, mančafty bojovaly, ale tolik propocených 
triček, jako měl Zdeněk Bartošek při své nelehké šichtě, u nás nebylo). Peťa Pavelka opět 
přispěl k zajištění pitného režimu, Marek Škarpich z Brusného přidal k tradičním cenám 
ještě něco navíc. Podle reakcí hráčů po turnaji spokojenost. Poděkování také manželům 
Hrabalovým z Ráztoky za vstřícnost a bezproblémovou komunikaci při organizaci.

A jak to vypadalo na kurtech? Loni jsem při vyhlašování křičel jako Robert Záruba: 
„Vítej, zlatý hattricku.“ Letos, kdybych nebyl tak otřesný zpěvák hluchý jak poleno, mohl 
jsem zapět píseň od skupiny Holki „všechno krásné jednou končí, jen vzpomínky zůsta-
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nou napořád“. Po tříletém kralování musela předat tenisový trůn královna Dáša (se svým 
parťákem). Přestože, jak jsem již výše uvedl, nám počasí přálo, na Dášu bylo přece jen 
chladněji. Skupinou i čtvrtfinálem sice prošli jako nůž máslem, ale v semifinále (i když až  
v tie-breaku) to už bylo silné (Lor)café i na ně. Celkově se samozřejmě ukázalo, že my 
místní pinkálisti, kteří si stěží zahrajeme jednou za rok, se nemůžeme rovnat Chomýžákům, 
kteří se scházejí dvakrát týdně. Loni se poprvé na tento turnaj dal dohromady Juraj 
Benkovič s Jardou „Práškem“ Vaculíkem a bylo z toho druhé místo. Letos i přes pomalejší 
rozjezd dojeli až na vrchol, když se nejvíc zapotili ve čtvrtfinále proti Tomovi Neumannovi  
s Markem Škarpichem. Každopádně i díky polovině přespolních účastníků (na Rusavě 
bohužel tenis nemá takovou tradici - Car, Blažej a Petr Pavelka st. už náš turnaj bohužel 
sledují z vyšších pater) se kvalita posouvá rok od roku na vyšší level a k vidění byly nád-
herné výměny podobné souběžně hranému Laver cupu. Když už Roger Federer skončil, 
tak by mohl na příštím jubilejním ročníku vytvořit pár s nějakým místním plejerem a to 
by bylo, aby to nebylo...

Myslím, že všechny páry si zahrály dost a dobře. Za mě vydařený den a těším se na 
kamarády, s některými se vídám pouze na této akci, zase za rok.

Konečné pořadí:
1. Juraj Benkovič, Jaroslav Vaculík
2. Květoslav Odstrčilík, Marek Křížek
3. Dagmar Hudcová, Michal Lorenc
4. Stanislav Hradil, Zdeněk Matela
5. Ladislav Prusenovský, Miroslav Madar
6. Jan Vávra, David Hanák
7. Petr Pavelka, Jan Pavelka
8. Tomáš Neumann, Marek Škarpich
9. Daniel Krajcar, Radek Vaculík

Daniel Krajcar, SK Rusava

Seznam plánovaných akcí

22. 10. Valašská taneční dílna Valašský krúžek Rusavjan

5. 11. Lampionový průvod Sbor dobrovolných hasičů Rusava

26. 11. Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava

3. 12. Mikulášský jarmark Kulturní výbor obce Rusava

26. 12. Štěpánská naháňka Myslivecké sdružení Rusava

prosinec Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava

31. 12. Silvestrovská vycházka s portáši Valašský sbor portášský
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ZAJÍMAVOSTI ...Manuál, jak na předplatné 
jízdné 
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III. Ukrajina - ekonomika
Ukrajina se dlouhodobě řadí 
k nejchudším zemím Evropy. 
Před válkou dosahoval HDP  
v přepočtu na obyvatele při-
bližně 30 % výkonu ekonomiky 
České republiky. Průmyslová 
produkce představuje asi tře-
tinu HDP, zemědělství potom 
5 % a služby zbytek. Oficiálním 
platidlem je ukrajinská hřivna, 
která se dělí na 100 kopějek. 
Její kurz se pohyboval kolem 
80 haléřů (2021), v současné době okolo 65 haléřů za hřivnu (hřivna - původně váhová 
jednotka pro vážení drahých kovů). V oběhu jsou papírové bankovky v hodnotě 1 (obr. 
1), 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1000 hřiven nesoucí vyobrazení výrazných osobností  
z historie Ukrajiny. Průměrná mzda je dlouhodobě nízká – v přepočtu okolo 11 tisíc 
korun (v roce 2021). Tato skutečnost byla významnou motivací pro intenzivní ekono-
mickou migraci do států Evropské unie, zejména Polska, České republiky a dalších zemí. 
V České republice tvoří Ukrajinci dlouhodobě druhou nejčetnější národnostní menšinu 
(po Slovácích). Podle výsledků sčítání z roku 2021 na území ČR dlouhodobě pobývalo 
více než 76 tisíc Ukrajinců.

Přestože většinu plochy Ukrajiny po-
krývají ploché roviny, můžeme zde nalézt 
poměrně slušné zásoby nerostného bo-
hatství. Na Donbasu se nachází obrovské 
zásoby černého uhlí, které bylo a v omezené 
míře stále je využíváno pro účely hutní-
ho průmyslu. V okolí průmyslového města 
Kryvyj Rih (Krivoj Rog) můžeme nalézt ně-
kolik obrovských dolů, kde se povrchově 
dobývá železná ruda. Největší těžební jáma 
má rozměry přibližně tři krát dva kilometry 
a hloubku půl kilometru (obrázek 2). Na 
jednotlivých etážích jsou položena kolejová 

vedení, po kterých do dolu zajíždějí nákladní vlakové soupravy. Ty jsou rovnou naklá-
dány rypadly, čímž odpadá nutnost překládky. Současným vlastníkem je společnost 
ArcelorMittal, která je pokládána za největšího producenta oceli na světě. Železnou 
rudu z Krivého Rogu využívaly a stále využívají Východoslovenské železárny, které jsou 
součástí stejného obchodního impéria (vlastníkem je indický miliardář Lakšmí Mittal).

Ukrajina je zajímavá i z hlediska turistického ruchu. Kromě největších měst  
a karpatského hřebene zde můžeme nalézt množství zajímavých míst. Na počátku 21. 

Obr. 1 – Bankovka v hodnotě 1 hřivna (Wikipedie)

Obr. 2 – Důl na železnou rudu – Kryvyj Rih
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století proběhlo hlasování o sedm 
nejvýznamnějších památek na území 
Ukrajiny (7 divů Ukrajiny). Vítězné pa-
mátky zahrnují: 1. Sofijivku – parkový 
komplex ve městě Umaň na západě 
Ukrajiny. V Umani se také nachází 
hrob slavného chasidského rabína 
Nachmana z Braclavi, takže město 
je častým cílem turistů z Izraele. 2. 
Jeskynní klášter Kyjevskopečerská 
lávra, který se nachází v blízkos-
ti Kyjeva. 3. Starobylou pevnost  

v Kamenci Podolském. 4. Největší ostrov, který tvoří řeka Dněpr - Chortycja (v obchodech 
lze nalézt vodku produkovanou pod názvem Chortica). 5. Bývalou řeckou polis na po-
loostrově Krym – Chersonésos nedaleko Sevastopolu. 6. Katedrálu svaté Sofie v Kyjevě 
(obr. 3). 7. Chotynskou pevnost na břehu řeky Dněstr na západě země. Pevnost a město 
Chotyn se nachází v nárazníkovém území a postupně spadalo pod různé státní útvary 
- Moldavsko, Osmanskou říši, Rusko, Rumunsko, SSSR a dnes se nachází na ukrajinském 
území. V letech 1621 a 1673 zde došlo k významným porážkám osmanských armád ze 
strany polsko-litevských vojsk, která přispěla k zastavení osmanské expanze v Evropě. 
Ukrajina tedy určitě má co nabídnout, i když v současné době může být vnímána jako 
turistický cíl pouze zájemci o adrenalinovou turistiku.

Zdeněk a Bára Stachoňovi

Rusava z pohledu návštěvníků...
Na Rusavě se již dříve zjevovala tajemná postava zdejšími lidmi zvaná „Rusavoš“. Jak mají 
v Krkonoších Krakonoše, tak mají také Rusaváci svého ochránce. Zjevuje se podle povídání 
zdejších, aby lidem pomáhal. Rusava je velice krásná, usazená do Hostýnských vrchů. Je 
to kraj samé kamení, a proto je tu velmi těžké zakládat políčka. Zato pastvin je tu dost. 
Říká se, že podnebí je tu jako v Nízkých Tatrách. Výborná voda z mnoha studánek a čistý 
vzduch. Bohaté úrody hřibů a bylin. V tomto prostředí se dodnes ukazuje onen „Rusavoš“. 
Pozná se hlavně podle pro něho typického 
černého klobouku s červenou stuhou, za 
kterou má zastrčené paví péro a ozdobu 
z trávy. Zdejší lidé jsou velmi zruční na práci 
– zedníci, stolaři, pokrývači atd. 

Dalším tajemstvím Rusavy je jeskyně na 
vrchu zvaném „Čecher“. Zde se prý ukrývali 
zbojníci, co okrádali formany vozící zboží 
takzvanou „Moravskou bránou“ z Těšínska 
a Slezska na Hanou. Toto je dochované 
svědectví jednoho formana, kterému prý 

Obr. 3 - Chotynská pevnost (Wikipedie)
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pomohl proti nim „Rusavoš“. V jeskyni je prý po zbojnících ukrytý poklad. Proto si Rusaváci 
proti zbojníkům vytvořili „portáše“. Tito chodí každý rok na pouť na Svatý Hostýn. Mají 
krásně zdobené uniformy a nezbytné valašky. Je to všemi, co se této tradice účastní, ob-
divováno. Po mši se všichni shromáždí na schodech před kostelem a za zvuku krásných 
zvonů se vydají zpátky na Rusavu. Chlapi se potom sejdou v hospodě, aby spláchli prach 
z cesty. Je zajímavé, že tento den jsou na ně jejich ženy hodnější. 

Velmi aktivní jsou také hasiči, tradice stavění a kácení máje, folklórní kroužek písní  
a tanců a také fotbalisti a kolaři, kteří každý rok pořádají takzvanou „Rusavskou 50“. Účastníci 
si ji velmi pochvalují a těší se na další ročníky. Děkujeme jim všem za tyto akce.     Kryštof a Bob

Na Rusavě se konal Český pohár v orientačním běhu
Druhý zářijový víkend patřil Českému poháru v orientačním běhu, který se konal na Rusavě. 
Vítězství si odnesli Miloš Nykodým a Denisa Kosová. Závod upořádal SKOB Zlín s centrem 
na louce u myslivecké chaty Grůň na Rusavě-Ráztoce. Na startu byla tisícovka závodníků 
(byl to současně i závod žebříčku B-Morava).

Sobotní klasická trať (byla počítána i do WRE) se běžela v kopcovitém, středně členitém 
terénu s proměnlivým charakterem lesa (vysoký bukový les, jehličnaté hustníky i smíšený 
mladý les bez výrazných rozhraní porostů, místy byla obtížná kamenitá podložka). V teré-
nu byly i občasné skály, balvany, kameny, prameniště a bažinky. Většinou tam byla dobrá 
viditelnost a střední hustota komunikací. Fyzicky hodně náročné a dlouhé tratě postavili 
Roman Zbranek a David Mikel (na tratích byla řada voleb postupů), mapy připravili Zdeněk 
Rajnošek, Zdeněk Janů a Bohumil Háj.

V mužské elitě podal výborný výkon Miloš Nykodým (ZBM), který se dostal na 10. kontrole 
před dosud vedoucího Krále a pak běžel zbytek tratě v nejlepších mezičasech a v cíli byl první 
s náskokem přes dvě minuty na druhého Vojtěcha Krále (SSU). V ženách s přehledem vyhrála 
Denisa Kosová (PHK). V juniorech vyhrál s obrovským náskokem Jakub Chaloupský (PHK), který 
za sebou nechal druhého Kryštofa Hájka (TUR) téměř o osm minut. V juniorkách byla první Anna 
Karlová (JIL), druhá Barbora Smolková (TAP) na ni měla ztrátu něco přes minutu, třetí Markéta 
Mulíčková (TBM) byla ještě o minutu pomalejší. V H18 zvítězil Daniel Bolehovský (VSP). V mladších 
dorostencích se o první dvě místa podělili favorité Jan Štěpánek (TBM) a Tomáš Kučera (ZBM).

Táňa Třasoňová, zdroj: www.orientacnibeh.cz
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Pranostika v jednotlivých měsících podle valašského 
kalendáře
Říjen
Po teplém září zle se říjen tváří.
Je-li mnoho vos a sršáňů, přijde studená a dlouhá zima.
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.
Když Vendelín slzy roní, každou práci zajíc honí.
Spíš dostaneš od Valacha kobylu než od Hanáka kobylinec.
Čím více se urodí červených bobulí, tím víc bude v zimě mrazu a sněhu.
U hus ščebety, u rob klebety.

Listopad
Všichni svatí dluhy platí.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.
Svatý Teodor, mrazy lezou z hor.
Čím spješ sa děvče vdá, tým spješ to má odbyté.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Zima na Kateřinu, přilož o peřinu.

Prosinec
Nemá-li roba v hubě fajku, mele jazykem.
Na svatého Mikuláše je už celá zima naše.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Mladá žena, starý muž, chystaj si na děcka vůz.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
O svaté Albíně schovej se do skříně.
Na Štědrý večer hvězdičky — ponesou vajíčka slepičky.
Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije.

Táňa Třasoňová, zdroj: Kalendář valašský každoroční všeobecný

Ptačí hodinka – čím krmit ptáky
Mnoho ptačích druhů, které se u nás vyskytují, odlétá během podzimu do oblastí s příz-
nivějším podnebím a s dostatkem potravy. Ptáci zůstávající u nás přes zimu rádi přijmou, 
především za tuhých zim se silnými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou, pomoc ze strany 
člověka ve formě přikrmování.

Nejčastější dobou, kdy je dobré začít s přikrmováním, je podzim, ideálně začátek listo-
padu. Teploty klesají a nabídka potravy se snižuje. Kvalitně naplněné krmítko přinese pomoc 
ptákům a radost nám lidem, když můžeme čiperné opeřence pozorovat.
Zodpovědné přikrmování

Vyberme vhodné krmítko a umístěme jej na bezpečné místo. Přikrmovat můžeme od 
listopadu do března, případně pouze při sněhové pokrývce a za velkých mrazů. Mimo zimní 
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období hrozí vyšší riziko přenosu chorob, ptáci mají jiné potravní nároky a přikrmovat tak, 
abychom omylem neublížili, je mnohem obtížnější. Uzpůsobme proto raději zahradu či 
své okolí tak, aby ptáci našli dostatek přirozené potravy a úkrytů. Pomůžeme tím i hmyzu, 
nejen ptákům. Můžeme přikrmovat, ne překrmovat. Je-li krmítko půl dne prázdné, ptákům 
to rozhodně pomůže, a navíc krmítko snáze udržíme v čistotě.

Vodu v pítku měníme denně. Denně odstraňujeme trus a zbytky potravy. Každý tý-
den krmítko i pítko čistíme (kartáč, důkladně opláchnout, nechat vyschnout). Pokud se pod 
krmítkem hromadí vyházené zrní, změníme čas od času jeho umístění – ať ptáci sbírající 
potravu ze země mají „čistý stůl“.

Co do krmítka (ne)patří
Do krmítka sypeme slunečnici, oves, proso, pšenici a další obiloviny či luštěniny. Kosy 

a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs.
Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem. Nikdy nedáváme kořeněné, 

solené, uzené či přepálené kuchyňské zbytky. Vyhýbáme se i všemu sladkému. Výjimkou je 
cukr obsažený přímo v ovoci – nakrájené jablko ano, doslazované rozinky, či dokonce sušenky  
v žádném případě. Vhodné potraviny z naší kuchyně jsou např. neslaná vařená rýže a brambory, 
strouhaná mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj. Čím rozmanitější potravu v krmítku nabíd-
neme, tím více druhů pozorujeme. Nezapomínejme na pítko. I v zimě ptáci potřebují vodu.

Krmení nemusíme jen sypat do krmítka – můžeme jej přímo zavěsit na stromy či keře. 
Zábavné, hlavně pro děti, je zhotovení závěsného tukového krmítka svépomocí.

Kupovaná krmiva
Můžeme zakoupit jenom slunečnici nebo nejrůznější směsky. Zajímavé kvalitní směsi  

s přídavkem bobulí či sušeného hmyzu nabízí Zelená domácnost. Krmení v biokvalitě, vzešlé 
z ekologického zemědělství, zase nabízí firma PROBIO.

Koupit můžeme i populární lojové koule, které ale vybalme ze sítěk. Ptáci se v nich totiž 
mohou zachytit drápky; popadané síťky navíc přitahují svou vůní psy, ježky a další zvířata, 
která je mohou pozřít a způsobit si tak vážné zdravotní potíže nebo přímo uhynout. Koule 
proto raději vložme do vhodných držáků. Plastové i kovové držáky nabízí např. Zelená do-
mácnost. Vyhněme se levným koulím z palmového tuku, jehož produkce má katastrofální 
dopad na biodiverzitu, a navíc ptákům často ani nechutná.

Táňa Třasoňová, www.ptacihodinka.birdlife.cz
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR (I. kolo)
v obci Rusava,
které se konaly dne 23. a 24. září 2022
Počet osob zapsaných ve stálém seznamu 461
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 217 tj. 47 %
Počet platných hlasů 217
Počty hlasů jednotlivých kandidátů

1. Rudolf SEIFERT 57

2. Stanislav SKÁLA 9

3. Lucie PLUHAŘOVÁ 38

4. Olga SEHNALOVÁ 14

5. Šárka JELÍNKOVÁ 31

6. Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ 68

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rusava,
které se konaly dne 23. a 24. září 2022
Počet osob zapsaných ve stálém seznamu 461
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 221 tj. 48 %
Rusavjané sobě

Pořadí Jméno příjmení Počet hlasů

1. Stanislav Třasoň 112

2. Jan Uruba 89

3. Ladislav Pavelec 96

4. Marta Dudláková 94

5. Eliška Čmeláková 110

6. Jaroslav Mozola 100

7. Jana Sumcová 101

8. Stanislav Gregor 90

9. Pavla Grygová 95

10. Miroslav Bílek 110

11. Petr Pavelka 102

12. Renata Táborská 89

13. Martina Janečková 88

14. Zbyněk Vašík 82

15. Bohumil Škarpich 143 Více na www.volby.cz
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A na úplný závěr perličky z naší mateřské školky
Pí uč.:  „Není tady chodník, takže jdeme pěkně u kraje a držíme se ve dvojicích, 
ať nejdeme jak stádo.“
Honzík Hr.:  „Jo, jak krávové.“

Vojtík M.:  „Paní učitelko, já tam nemám kuličky.“
Pí uč.:  „Kde nemáš kuličky?“
Vojtík M.:  „No tady v pytlíku (ukázal mezi nohy) a nevím, jestli se ještě objeví.“
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