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Investiční rok 2009

Únorová sněhová nadílka potvrdila pravdu z pranostiky – „Únor bílý, pole sílí“. 
Předpokládáme, že i z pohledu obce bude tento rok plodný - na investice. Po loňských 
projektových přípravách a podaných žádostech o dotace se štěstí usmálo i na naše záměry. 

Předpokládáme, že dotáhneme do zdárného konce dvě velké stavby, které obohatí vybavenost 
obce. První je oprava kanalizace a komunikace k zemědělskému družstvu. V tělese vozovky je na-
vržena tzv. oddílná kanalizace na splaškové i povrchové vody. Povrchové vody z okapových rour, 
dešťové vody z luk i spodní vody by měly být zaústěny do vodního toku a tím odlehčit přetížené 
kanalizaci a následně čistírně odpadních vod při vydatných dešťových srážkách. Zjišťujeme také, 
že ne všichni uposlechli výzvy k připojení na kanalizaci a odstavení septiků, takže na základě této 
akce budeme postupně kontrolovat i ostatní nemovitosti. Podařilo se také majetkově vyřídit 
zasažené části parcel pozemků, a proto i prostřednictvím zpravodaje děkujeme všem majitelům 
za vstřícnost a ochotu odprodat tyto pozemky za navrženou cenu. Jedná se o Jana Vaclacha  
č. p. 37, MUDr. Hanu Neumannovou č. p.122, Vlastu Češkovou č. p. 158, Věru Penezič č. p. 190, 
Jana a Jiřinu Hradilovy č. p.102, Petra a Kateřinu Vaculíkovy č. p. 286 a Jana a Magdalenu 
Pavelcovy č. p. 274. Přínosem bude pro ně nová cesta včetně nájezdů k jejich domkům.

Druhá stavba se připravuje v rámci odpadového hospodářství. Dříve se odpad skládko-
val u potoka, v roklích anebo na skládce směrem na Klapinov, kde byl neznámými osobami 
podpalován, aby se objem snížil na minimum. Dnes je jiná situace a odpadům se věnuje 
značná pozornost. Je také pravdou, že odpady a jejich „likvidace“ se staly solidním byzny-
sem. Můžeme s povděkem jen konstatovat, že skládka v Bystřici pod Hostýnem je v majetku 
sdružení obcí, které si mohou samy určovat a stanovovat ceny za svoz i skládkování. Naším 
úkolem je množství odpadu minimalizovat, ale zejména jej třídit. K tomuto záměru přispěje 
úprava sběrného dvora včetně nákupu svozové techniky. Separaci odpadů by měly pomáhat 
i letáky s návody k vytřiďování jednotlivých komodit.

O detailních postupech obou velkých akcí vás budeme průběžně informovat na veřejných 
jednáních, popřípadě i osobními konzultacemi. Jistě nás čeká náročný rok, ale doufejme, že 
bude úspěšný a bohatý na připravené i realizované záměry. 

Bohumil Škarpich

Slovo má
starosta ...
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Činnost kulturního výboru 

v roce 2008

Kulturní výbor, jako jedna z komisí obecního úřadu zřízených při současném zastupitelstvu 

obce, se během loňského roku scházel pravidelně nejen před každou akcí pořádanou 

obecním úřadem. O průběhu těchto akcí jsme vás již ve zpravodajích informovali, pro 

připomenutí uvádíme jejich souhrnný výčet:

 prezentace obce „Putování po Valašsku“ v červenci v Rožnově pod Radhoštěm,

setkání důchodců,

Čas adventu – tvorba adventních věnců,

a Mikulášský jarmark.

Za širší zmínku stojí právě Mikulášský jarmark, který rok od roku nabírá na síle i kvalitě. 

Přípravy tak velkého projektu, kterým jarmark bezesporu je, s sebou nesou velké nároky 

na čas, ochotu, lidský potenciál a především chuť lidí něco pro občany obce udělat. 

Bez pomoci některých nadšenců bychom my z kulturního výboru, kteří se aktivně 

zapojujeme do všech zmíněných programů, sami nemohli všechno zvládnout. Neboť 

nejen doba před konáním, ale i po konání každé akce je pro nás velice časově náročná. 

Každý, kdo měl možnost nahlédnout do této činnosti, ví, o čem mluvím… Ale i přes 

všechny nesnáze chceme nejen kvůli „rusavjákom“ pokračovat v tradicích a zachovat 

kulturní činnost obce.

Lada Urubová

Mikulášský jarmark a jeho přípravy v roce 2008

Čtyři neděle před Vánocemi začíná advent, který byl v dřívějších dobách často vyplněn 

tradičními lidovými zvyky. Byla to doba rozjímání, zpívání, vyprávění, doba společných se-

tkávání a příležitostí k obdarování těch 

nejbližších. Mikulášská nadílka patří 

k nejznámějším zvykům udržovaným 

i v současnosti, a stala se i jedním 

z nosných programů Mikulášského 

jarmarku na Rusavě. Nadělit přes sto 

balíčků nedočkavým, někdy příliš bo-

jácným nebo dokonce k smrti vystra-

šeným dětem je nadlidský úkol pro 

Mikuláše s andělem, jejichž rolí se 

zhostili členové Valašského krúžku 

Rusavjan. Balíčky se nám podařilo 

připravit ve spolupráci se společ-

ností Sfinx, s. r. o., která přispěla 

svými výrobky. 

DĚNÍ V OBCI ...
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Pro zdárný průběh jarmarku je nutné některé organizační záležitosti řešit i rok do-

předu, hlavně co se týká řemeslných výrobků a jejich předvedení na místě. Měsíc před 

jarmarkem jsme začali na místní evangelické faře – za vydatné pomoci místních žen, 

převážně v důchodovém věku, a majitelky sušičky na ovoce paní Dany Šlancarové – sušit 

ovoce pro „andělské nadělování“, které bylo určeno dospělým návštěvníkům jarmarku.

Zásadní a důležitou věcí jsou stánky, které na jarmarku nesmějí chybět, a proto si je 

půjčujeme od občanského sdružení z Uherského Hradiště, které zatím ochotně stánky 

zapůjčilo. Pokud by se našel šikovný kutil a stánky pro náš jarmark vyrobil, ušetřili bychom 

do budoucna finance za pronájem. 

Ne všichni také vědí, že takřka 

všechno zboží na jarmarku, ale i jeho 

následný prodej za nákupní ceny, je 

záležitostí kulturního výboru. Zboží 

se předobjedná, přiveze, nacení 

a následně za pomoci ochotných lidí 

prodává na jarmarku. Se zdárným 

průběhem jarmarku nám pomohl 

Valašský krúžek Rusavjan, členové 

SDH, ale i zastupitelé a dobrovolníci 

z řad občanů. 

Nabízel se prodej zdobených 

perníčků, které každý rok ochotně 

upečou v místní škole a krásně na-

zdobí paní A. Zbranková a R. Botíková. Nesmí chybět rusavská keramika, ručně vyrábě-

né betlémy, košíkářské výrobky, ale hlavně adventní věnce, které vyrábíme opět sami 

v týdnu před jarmarkem. Adventní věnce „sami sobě“ je již tradiční akcí pořádanou třetím 

rokem obecní knihovnou ve spolupráci s kulturním výborem. Na výrobě adventních 

věnců se s nadšením podílejí místní důchodkyně a další  zájemci o výrobu věnců pro 

vlastní potřebu. 

Na své si přišli i gurmáni. V místní škole pan M. Janováč uvařil zelňačku, která se po-

dávala v chlebovém korýtku, a paní J. Bílková připravila „křesňáky“ – škvarkové pagáčky. 

Jarmarkem se nesla vůně klobás, svařáku, frgálů, ale i domácího kváskového chleba, který 

připravila paní D. Šlancarová do stánku se zdravými sladkostmi bez cukru.

Vestibul ožil hudbou dvou členů Valašského krúžku Rusavjan, kteří hráli ke zpěvu 

a poslechu - na violu Jaroslav Pavelka a na heligonku Stanislav Urban. Neuvěřitelnou 

zručnost při zdobení perníčků předvedly perníkářky - Ivona Žídková a Renata Doležalová. 

Košíkářskou techniku představila paní R. Ondroušková, která v průběhu roku vede kurzy 

vyplétání z pedigu i na Rusavě.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovodil svým zpěvem známých vánoč-

ních písní „andělský pěvecký sbor“ dětí ZŠ, pod vedením paní učitelky Mgr. E. Kubišové. 

Slavnostní tečku celému jarmarku daly salvy portášů z Rusavy a Valašské Bystřice. 
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Velkou účast návštěvníků nesnížilo ani nevlídné počasí. Pro zúčastněné to byla pastva 

pro oči, pohlazení na duši a radost ze všeho krásného. Mikulášský jarmark 2008 se vydařil. 

Touto cestou děkuji všem, kteří v chladném, mrazivém počasí neváhali svým dílem 

přispět ke zdárnému zvládnutí jarmarku, ale i sponzorům, kteří pomohli finančně pokrýt 

část nákladů na vcelku náročnou akci. Jmenovitě si dovolím poděkovat paní Marii Šicové, 

která na rusavskou kulturu přispívá každý rok.

Dana Gajdošová

Rusavská knihovna 

funguje i v terénu

Na Rusavu se jezdí za rekreací, na hou-

by, na Rusavu se jezdí lyžovat, koupat, 

to vše nabízí valašská vesnice obklo-

pená kopci a zelenými lesy návštěv-

níkům a turistům. Na Rusavě se však 

také bydlí a společensky žije. Pro 600 

stálých obyvatel připravuje šest ru-

savských sdružení akce různého za-

měření, a nechybí mezi nimi činnost 

obecní knihovny.

Pro Rusavany znamená přítomnost knihovny možnost vzdělávání se v místě 

bydliště, knihovna nabízí nejen čtenářský servis, ale i nejrůznější kurzy. „V roce 2008 

jsme uspořádali celkem 12 akcí pro všechny věkové kategorie včetně osmi určených jen 

dětem,“ přibližuje místostarostka Dana Gajdošová. „Samozřejmostí je spolupráce s místní 

základní školou, docela se nám daří získávat nové čtenáře prostřednictvím hravých se-

tkání. Lákadlem soutěže o nejaktivnější čtenáře byla poukázka na koupaliště nebo jízdu 

na koni, častí návštěvníci knihovny obdrželi i další drobné ceny.“

Snaha o docílení pravidelné docházky do světa knih se projevuje celoročně, např. 

projekt „Prázdninové lenošení s knihou“ 

neuzavírá cestu do knihovny ani v době 

letního volna. Na něj pak v září navazuje 

„Konec prázdninového lenošení“ probí-

hající v místním muzeu. Děti soutěživou 

formou odpovídaly na otázky související 

s historií obce s využitím publikace Fr. 

Táborského Rusava – život valašské dě-

diny. Cílem bylo posílit v mladé genera-

ci zájem o dějiny a osvojení základních 

vědomostí z obecní historie. 

Prostory obecní knihovny vítají 

širokou veřejnost, již v lednu 2008 



5Zpravodaj obce Rusava

proběhla „Seznamka s počítačem“, všichni účastníci ve věkovém průměru 30 let získali 

základní vědomosti práce s PC. V průběhu celého roku se pak v knihovně věnují zdravému 

životnímu stylu, i v 65 letech (tolik je nejstaršímu účastníkovi) se dá provozovat kalanetika 

při hodince „Cvičíme podle knihy“.

Své místo v činnosti knihovny si 

vydobyly tvořivé dílny pro všechny 

věkové kategorie – možnost naučit se 

něčemu novému, vlastníma rukama 

zhotovit originální výtvor probou-

zí kreativního ducha. Pod vedením 

odborného lektora proběhla výuka 

vyplétání z přírodního materiálu pe-

digu. Na místní evangelické faře se 

pilně pracovalo na přípravě balíčků 

včetně sušení ovoce pro „andělské 

nadělování“ na Mikulášský jarmark 

a adventním věncům se věnovali 

i zájemci důchodového věku. 
Vánoční atmosféru naladilo „Divadlo v knihovně“, kdy děti 3.-5. třídy vystoupily  

s pantomimickým provedením básně „Jak se rodí chleba“. Před „Andělským čtením“ 
spojeným s mikulášskou nadílkou byla menším dětem rozdána andělská křídla a svato-
záře, a pak už se četlo z knihy, kterou si sami andělíčkové vybrali. Při vánočním povídání 
obdržel každý dárek v podobě malé dřevěné káči a hned poté byly děti vyzvány k soutěži 
o nejlepšího „točera“ knihovny.

Rusavská knihovna se může pochlubit inovací ve své činnosti, umí využít sepětí 
s okolní přírodou, a proto zve veřejnost i do terénu.  „Vloni jsme zavedli dvě novinky, 
chtěli bychom z nich vytvořit tradici,“ sděluje knihovnice Gajdošová. V pátek před po-
slední adventní nedělí je v plánu „Voňavé psaní Ježíškovi“ – setkání rodin s dětmi pod 
vánočním stromem a následný světélkový průvod s andělem k Čecheru.  „Napoprvé jsme 
trasu kvůli nepřízni počasí museli zkrátit. Vítání jara na Pardusu nám snad špatné klima-
tické podmínky nepřekazí,“ doufá Gajdošová.  „Termín konání bude vždy sobota, která je 
nejblíže prvnímu jarnímu dnu, letos je to 21. března. Svižný krok bude opět odstartován 
poklepáním ,valašků‘ na podešev každého účastníka, po zdolání Pardusu pak všechny 
čeká odměna v podobě společného posezení v hospůdce U Hradilů.“

Mgr. Eva Mikešková, dopisovatelka Týdeníku Kroměřížska

Voňavé psaní Ježíškovi
Viděli jste už někdy anděla, jak zastavuje dopravu? Kdo zavítal v pátek 19. prosince 
na Rusavu, spatřil toto božské stvoření převádět přes cestu světélkový průvod. Děti 
s rodiči se tady totiž vydali poslat voňavá přání Ježíškovi. 

Místní obecní knihovna připravila rodinám s dětmi poetický předvánoční zážitek. 
U nazdobeného stromu si děti svá přání napsaly či namalovaly a vhodily do andělského 
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koše. Každý malý účastník obdržel zvoneček a lampión, světélková družina  pak dopro-

vodila  anděla na cestě za Ježíškem.  „Chtěla bych, aby se toto setkání stalo tradicí vždy 

před poslední adventní nedělí,“ řekla rusavská místostarostka Dana Gajdošová v roli 

anděla. Přáníčka ovoněná skořicí nesla s dětmi přes Lámanec k Čecheru, odkud anděl 

odletěl světelnou rychlostí k nebi předat přání Ježíškovi. Místostarostka sice zůstala 

nohama na zemi, avšak ohňostroj nenechal nejmenší děti na pochybách, že jejich anděl 

skutečně putuje k nebi. 

Na cestě ke splněným přáním chybělo jen tzv. ufo, které mělo vzlétnout za pomoci 

pyrotechniků, místo něj se však z oblohy začal sypat vytoužený sníh.

   Mgr. Eva Mikešová, dopisovatelka Týdeníku Kroměřížska

Příkaz k „Svatoštěpánské“ pochůzce portášů 

z rusavského desátnictva

Váženému slovutnému měšťanstvu, jakožto všem počestným občanům města Bystřice 

pod Hostýnem, na vědomost se dává!

Dnes, jakožto každoročně, na Sv. Štěpána, nastává čas ukončení celoroční služby 

pacholků a čeledínů všelikých, služby u měšťanů a statkářů slouživších, jejich vyplacení 

a návrat jejich ku svým rodinám umožněn tímto, po dobu do Nového roku jest.

Tímto i po cestách a pěšinách hor Hostýnských velká četnost pocestných, kteřížto 

na poměry větší množství mincí zlatých, jakožto výslužku při sobě míti mohou. Tímto 

možnost přepadení různými lapky a nečestnými osobami předpokládána jest, protož 

vydává slovutný majitel Holešovského a Bystřického panství hrabě František Antonín 

Rottal toto nařízení:

„Všichni služby schopní mužové, k Valašskému sboru portášskému a jeho rusavskému 

desátnictvu náležející, ať v tento den v horách Hostýnských strážní službu na všech hlav-

ních cestách horských konají, a tímto poddaný lid od různých nekalých živlů ochraňují!

Za tuto službu portášského kaprála Juru Urubu z Rusavy zodpovědným činím!

Za tuto mimořádnou službu přísluší každému portášovi mimořádná odměna ve výši 

1 zlatý, desátníkovi 2 zlaté.“

Toto je vůle a nařízení slovutného pána hrabě Františka Antonína Rottala.

V Holešově, dne 20. prosince l. p. 2008

Jura Stanovský

Štěpánská pochůzka portášů rusavského desátnictva

Tato pochůzka byla již v pořadí druhá, konala se 26. 12. 2008 a začínala na bystřickém 

zámku. Po přečtení příkazu vrchního na zámku byla vystřelena štěpánská salva. Pak se 

šlo před bystřický městský úřad, kde byl za přítomnosti veřejnosti znovu přečten „Příkaz 

k štěpánské pochůzce“ a  „rochla“ se další štěpánská salva.



7Zpravodaj obce Rusava

Portáši se za velmi nepříznivé-

ho počasí vydali ranní Bystřicí 

na Chvalčov k hotelu Říka, kde 

pokračovali po císařské cestě na 

Hostýn. Po obchůzce Hostýna se 

vydali na Skalné. Ze Skalného šli 

na Barcánku a poté k Veverkové 

studánce a pak dále k Šimečkom, 

přes mlhou zakrytý Pardus dolů 

na mysliveckou chatu Grůň. Při 

tak náročné pochůzce nechyt-

li žádného lapku ani pytláka. 

Po občerstvení dal kaprál Jura 

Potočků rozchod.

Této štěpánské pochůzky se zúčastnili tito portáši: kaprál Jura Potočků Uruba, Jura 

Stanovský, Franta Sklenář a Martin Stodůlka z desátnictva Valašské Bystřice.

Josef Hudec Včelinský

Tříkrálová koleda 2009
Tento rok pořádala Charita ČR ve městech a obcích Tříkrálovou 
sbírku ve dnech 3. 1. – 11. 1. 2009.

V sobotu 3. ledna v osm hodin dopoledne v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Rusavě udělil P. Marek Výleta koledníkům 
a jejich vedoucím požehnání.

Dvě skupiny koledníků obešly v mrazivém počasí během soboty a pondělí pod-
statnou část Rusavy. Děti u každého domu a někdy i chaty zpívaly s velkou chutí koledu 
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám“, a ten, který dosáhl nejvýše, 
psal křídou na dveře a vrata iniciály třech králů a letopočet. Známé iniciály K+M+B lze 
také vyložit, jako zkratku slov „Kristus mansionem benedikat“, což znamená „Ať Kristus 
požehná tomuto domu“. Odměnou jsou koledníkům sladkosti, které pro ně mají lidé 
nachystané.

Na závěr u šálku horkého čaje a posledního vánočního cukroví rozehřejí se ruce, 
opadne únava a zůstane hřejivý pocit vykonaného dobra. 

Vybráno bylo v Rusavě 16 877 Kč a dík za peněžité dary patří všem spoluobčanům.

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % – místní Charita Bystřice pod Hostýnem
15 % – projekty diecézní Charity Olomouc
10 % – zahraniční humanitární pomoc 
  5 % – projekty Charity ČR
  5 % – režie sbírky

 P. M. Výleta a zástupce koledníků
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Na valašském bále

V sobotu 24. ledna 2009 se sál Obecního domu na Rusavě stal místem setkání Valachů, 
ať už krojovaných nebo ne, při příležitosti 32. Valašského bálu. Už od ranních hodin ogaři 
a cérky z Rusavjanu připravovali taneční sál. Vyzdobit stoly, zavěsit nový nápis na oponu, 
který vyrobily šikovné Ponížilovic cérky, ještě zamést parket a vše je připraveno. Po 19. 
hodině se začali scházet první hosté a lehce po 20. hodině mohlo vše začít. První údery 
do cimbálu, které vyloudily tóny polonézy, vylákaly na parket všechny krojované. Jirka 
Sadil tak ve svém přivítání mohl pozdravit zástupce nejen domácích Rusavjanů, ale také 
zástupce souboru Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Ševčík z Ostravy, Kašava z Lukova 
a Javorník z Brna.     „A včíl, muzigo, hraj a ty, chaso, do tanca sa daj.“ A tož sa taky dali. Úvod 
patřil našim hostům. Naši kamarádi ze souboru Rusava se předvedli s pásmem  „Dráteník“. 
No, a aby si mohli odpočinout – přeci jen to bylo pásmo plné řemesel a práce – vystřídali 
je domácí Rusavjané. Věrnost rusavskému repertoáru – to bylo základní kritérium volby 
tanečního pásma pro naše vystoupení. A kdo jiný by měl naučit „cérečky rejdovat, aby 
uměly tancovat“ než Rusavjani. Pásmo „Rejdováky“ se všem líbilo. Závěr patřil znovu 
našim hostům, kteří se stylově předvedli s  „Točenou z Rusavy“. 

Letošní bál byl oproti jiným trochu jiný. Podařilo se zajistit, aby jeho celý průběh 
byl filmově zdokumentován. Národní ústav lidové kultury ve Strážnici projevil zájem 
o natočení celého bálového večera pro archivní dokumentaci v rámci dokumentárního 
zpracovávání jednotlivých valašských regionů. Ale nikdo se nemusel bát strojené zábavy. 
Naopak přirozenost a spontánnost byly mottem celého večera.

Aby mohl být Valašský bál kvalitní, musí na něm hrát kvalitní valašská muzika. Jako 
tradičně se tohoto úkolu zhostila cimbálová muzika Rusava pod vedením Františka 
Stoklasy. Zásluhou celé muziky mohli všichni tančit až do únavy a zpívat až do ochrap-
tění. „Proto sem k vám muziganti, proto sem k vám přistúpil.“ Ogaři z Rusavjanu tedy 
nelenili a poroučeli muzice – „Jede Valach na hody, Raubčíček, Zeman“. Je to jen malý 
výčet z mnoha figurálních tanců, které toho večera zazněly. Škoda jen, že takový přístup 
nevidíme u všech souborů na jejich vlastních bálech. Jakoby nikdo o tyto krásné figurální 
tance nestál. Pak ještě pár tanečních her – „Metlový a Adam“ – vždyť na bály patří také!

Ale každý tanec vyčerpá a je zapotřebí doplnit síly. Každý se mohl posilnit dobrým 
gulášem a kyselicou nebo nově i voňavými frgály. Zde je na místě poděkovat obsluze 
Obecního domu, která se o nás vzorně celý večer starala, a Hance Bednářové, která se 
zhostila obsluhy při prodeji frgálů. Okolo 23. hodiny se pro unavené tanečníky našel 
další odpočinek. Jaroš Erlebachů se ujal slova a zahájil losování tomboly. No, cen bylo 
hodně – něco k jídlu, slivovica na zahřátí, praktické věci do domácnosti a ceny hlavní 
– kuchyňské židle a DVD přehrávač. Každý si mohl něco odnést. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem sponzorům a přátelům valašského folklóru na Rusavě, kteří učinili 
bálovou tombolu bohatší.

A znovu na taneční parket…polka, valčík, točená, gúlaná…na co si kdo vzpomněl. 
A komu se nechtělo tančit, mohl jít na chodbu. Tam hráli ke zpěvu a poslechu ogaři 
z Rusavjanu, jeden na heligonku a druhý na violu. Za celý večer bylo možné slyšet téměř 
jen valašskou muziku. Nešvaru, který zaplavuje ostatní valašské bály, tedy že si Valaši 
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poroučí slovácké a slovenské písně, jsme k nám nedovolili vstoupit. Myslím, že s partou 
nadšených cérek a ogarů, členů Rusavjanu, se daří na Rusavě udržovat autenticitu va-
lašského folklóru.

Nu, všechno však má svůj konec a i my jsme se po 2. hodině ranní začali rozcházet. 
Plni dojmů, spokojenosti ze zdařeného večera, ale možná i s trochou smutku, že bál už 
skončil. Ale rok se s rokem sejde a my všichni se zase na bále setkáme. Už teď se můžeme 
těšit na 33. Valašský bál na Rusavě v roce 2010. A vy, kteří se chcete s Valachy vidět dříve, 
přijďte se v sobotu 30. května 2009 podívat na 34. Kácání mája!

Jaroslav Pavelka, člen Valašského krúžku Rusavjan

Modlitební shromáždění za jednotu křesťanů

Na počátku roku se vždy konají dva týdny modliteb, ke kterým jsou zvány všechny křes-

ťanské církve. První, tzv. Alianční týden modliteb, se konal 5. – 11. ledna a pořádala ho 

Česká evangelikální aliance; druhý, tzv. Týden modliteb za jednotu křesťanů, se konal 

18. – 25. ledna a pořádala ho Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. 

Křesťané na Rusavě se připojili k druhému týdnu modliteb. Katolíci a evangelíci 

vykonali společné modlitební shromáždění v neděli 25. ledna v 10 hodin v sále na evan-

gelické faře.

Program pro modlitební shromáždění v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů připravili 

křesťané v Koreji. Program vycházel ze slov, která jsou napsána v Ezechielově proroctví, 

37. kapitole, 15. – 28. verši. Zde prorok mluví o izraelském národě, který je rozdělen 

do dvou království. Jedno království – severní, je charakterizováno jménem Josefovým, 

druhé království – jižní, jménem Judovým. Prorok dostane od Hospodina za úkol, aby 

vzal dvě dřeva, na jedno napsal jméno Josefovo a na druhé jméno Judovo. A pak je mu 

řečeno, aby jedno dřevo přiložil k druhému a ve své ruce je tak spojil do jednoho celku. 

Tím má být naznačeno, že Hospodin shromáždí Izraele z různých míst země, kam byli 

odvedeni do vyhnanství těmi, kteří nad nimi zvítězili. Z těchto vyhnanců učiní pak jediný 

národ a jediný král bude králem všech. Nebudou tedy již rozděleni do dvou království, 

ale budou sjednoceni. 

Na pozadí tohoto příběhu vidí křesťané v Koreji svou vlastní situaci. V roce 1950 – 

1953 došlo z ideologických důvodů v Koreji k válce, při které přišlo mnoho lidí o život 

a země byla rozdělena na Severní a Jižní Koreu. Několik milionů rodin bylo rozděleno, 

takže se spolu nemohou ani stýkat anebo někdy snad jen ve velice omezené míře. Mezi 

severním a jižním národem stojí zeď, kterou je nesnadné strhnout. Korejci však věří 

ve sjednocení svého poloostrova a toužebně očekávají den, kdy Bůh spojí rozdělené 

části v jedno. A také se za to i modlí. 

Stejně tak i rozdělená církev vyhlíží k jednotě, a proto koná společné týdny modliteb, 

v nichž za uskutečnění jednoty prosí Pána Boha.

Při společných bohoslužbách jsme postupovali podle programu, který pro nás připra-

vili korejští křesťané. Kázal římskokatolický farář Marek Výleta na slova Pána Ježíše, která 

pronesl před svou smrtí a v nichž prosí za jednotu pro své učedníky: „Otče svatý, zachovej 
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je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my“ (Janovo evangelium 17, 11). 

Při bohoslužbách zaznělo i Apoštolské vyznání víry, které je velice staré a které je společ-

né pro všechny křesťany. Svou jednotu po příkladu prorokově jsme se pokusili naznačit 

i symbolicky. Mezi posluchače jsme rozdali šest dřevěných hůlek a požádali jsme je, aby 

je stuhou svázali po dvou do tří svazků. 

Prožili jsme pěkné společenství, z kterého jsme měli radost. A to i proto, že bohoslu-

žebná místnost byla zcela zaplněna křesťany z obou církví.  

Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář

Cestovatelské zimy 

na Rusavě
V pátek 6. února se uskutečnilo v Obecním 

domě na Rusavě již tradiční promítání 

z dalekých cest. Po předchozích pro-

mítáních z perly mezi světovými jeze-

ry – ruského Bajkalu, národních parků 

Spojených států amerických a vulkánů 

daleké Kamčatky přišla letos na řadu 

přednáška o zemi, která je ve světě  

v poslední době často zmiňována – 

Íránu. Počet zúčastněných byl zhruba 

patnáct posluchačů – ani moc, ani málo.

Motto promítání znělo: Írán – když je islám zákonem. Během večera měli posluchači 

možnost se seznámit se současnou podobou Íránu po stránce politické a náboženské, ale 

hlavně s Íránem jako s turistickou destinací. Promítání bylo sestavené částečně z bibliogra-

fických informací, ale hlavně z poznatků z cesty autorů po Íránu v srpnu 2008. Milým pře-

kvapením byly vstupy některých posluchačů, jež měli nějakou zkušenost či zážitek z Íránu 

nebo s islámem. Pro nezúčastněné jsme zde připravili průřez promítacím večerem:

Írán je velmi suchá země. Je unavující dívat se stále na vybledlou až šedou barvu 

vyprahlých pustin. Zato na městské zeleni si dávají Íránci záležet až přespříliš. Ve městech 

jsou mezi silnicemi krásné aleje stromů s čerstvou trávou; kde je místo, je umístěn parčík 

s fontánou. Podle toho, jak to vše neustále kropí proudy vody, jejím nedostatkem nejspíš 

netrpí. Tato zelená místa slouží jako místa k odpočinku a k večerním piknikům, ale hlavně 

jako zvlhčovadla a čističe vzduchu. Jinak je ve městech horko, sucho, prašno a hrozný smog, 

protože každý jezdí autem nebo na motorce.

Zdá se, že zde všichni pracují. Na ulici skoro nepotkáte žebráka. To na procházce leckte-

rým českým městem vás jich osloví několikanásobně víc. Je pravda, že některá povolání jsou 

taková téměř nepracovní. Lidská práce je zde velmi levná, takže lidé dělají všechno. Jsou tu 

ale taková legrační zaměstnání. Třeba v lékárně jsme se  setkali s podavačem a pokladníkem. 

Ti dva jsou od sebe asi metr a půl. Podavač vám dá zboží, pak vám na jméno vytiskne lístek, 

který vyjede pokladníkovi, vy se otočíte od pultu  k pultu, pokladník se vás ještě třikrát 
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zeptá, jestli je to opravdu váš lístek, a pak teprve platíte. A nemůžete-li se s pokladníkem 

domluvit na ceně, odněkud se objeví radič – překladatel. A tak je to téměř všude.

Domluvení se na ceně a placení komplikuje snaha Íránců zjednodušit počítání škrtáním 

nul u bankovek vzniklých velkou inflací. Íránskou oficiální měnou je rial (10 000 rialů je asi  

16 Kč). Oni jsou tam prostě milionáři, akorát ty nuly nemají skoro žádnou cenu.  Velká čísla jim 

při počítání dělají problémy, proto se snaží nuly škrtat.  Takže po oficiálním rialu se tu setkáte 

ještě s tumany a měnou chomejný. Převodník je tento: 10 000 rialů = 1 000 tumanů,  10 000 

rialů = 1 chomejný. Nemají na to speciální bankovky, funguje to jenom ústně. Takže musíte 

dávat velký pozor, co vám prodávající říká. Oni sami občas neví, v jaké měně počítají.

Co se módy týče, mužští tu chodí oblékaní naprosto normálně, přímo evropsky. 

K oblékání mužů je zákon islámu velmi benevolentní. Jediné, co musí dodržovat, jsou 

dlouhé kalhoty. Jinak potkáte nagelovaná číra, upnutá trička…

Ženy jsou islámem svázány ve všech součástech života, tudíž i v oblékání. Základním 

pravidlem jsou zakryté ruce, nohy, nezvýrazňovat ženské tvary a neukazovat vlasy. Většinou 

chodí v černém. Zhruba dvě třetiny žen opravdu nosí čádor, černý obří závoj, do kterého se 

celé halí, takže vypadají velmi beztvaře, čímž splňují všechny podmínky islámu pro oblékání. 

A jsou tu i extrémistky, které mají jen průzor na oči a i ten bývá občas překryt závojem. Pod 

čádorem nosí standardní oblečení, halenu a kalhoty či dlouhou sukni. 

Poslední dobou začíná Írán dělat kompromis mezi oblékáním žen a nařízením islámu. 

Potkáte dívky bez čádoru, v kalhotech, jen blůza s dlouhým rukávem musí být přes boky 

volná a zakrývat zadek. Místo čádoru, mají buď kuklu nebo šátek. Pokrývka hlavy je stále 

povinná. Rebelky nosí barevné šátky i velmi odvážně a ležérně uvázané. (To znamená, že si 

nechají vyklouznout z pod šátku nějaký ten pramen vlasů.) Většinou používají křiklavé barvy, 

aby to bylo vidět, aby se odlišily, aby 

svůj nesouhlas s omezením osobní 

svobody daly najevo. 

Oblékání má v Íránu pod kontro-

lou mravnostní policie, která dohlíží 

na dodržování uvedených pravidel. 

Jen strach z této instituce udržuje 

šátky na hlavách mladých vzděla-

ných dívek.

Samozřejmě má tato země i své 

světlé stránky. Vždyť to byla koléb-

ka civilizace, země s bohatou a za-

jímavou historií, s náhlými převraty 

ve svém vývoji, nyní s překrásnými, 

světoznámými památkami. O tom 

všem se v prvním únorovém pátku 

na Rusavě vykládalo.

Svět je veliký a zajímavý a pomocí přednášek s velkým množstvím fotografií může být 

celý na Rusavě. Tímto vás zveme na některé další promítání, zase z jiného koutu světa.

Zdeněk Stachoň a Bára Reinerová
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Masopust

Rok se sešel s rokem a zima se chýlí podle 

kalendáře ke svému závěru, ale jen podle 

kalendáře. Letošní zima nás asi hned tak 

neopustí, dává o sobě výrazně vědět. 

Záplavy sněhu dělají starosti všem lidem. 

Maškarám se však sníh velmi líbil a nále-

žitě si jej užily.

Masopust je nejveselejší svátek 

roku a kromě masopustního průvodu se 

samozřejmě slaví dobrým jídlem. Vždyť 

nás čeká čtyřicetidenní půst. Tradičně se 

jí tučná jídla, často nechybí zabijačkové 

speciality a smaží se koblihy. Doufám, že se vám letos povedly a všem chutnaly.

Do tohoto zimního dne, plného sněhu vyrazily masky za výskotu a doprovodu 

hudby na obchůzku po celé vesnici. Nejdříve se však patřičně nalíčily ve školní jídelně. 

Mezi maškarami bychom našli rodiče, omladinu i zájemce, kteří mají zájem udržet tuto 

dlouholetou tradici „Vodění medvěda“. 

V čele průvodu šel medvěd s policajtem a hned za nimi se hrnuly další masky. 

Všichni obešli celou vesnici a k večeru se navrátili do hospůdky „U Hradilů“ a postarali se 

o příjemně prožitý večer všech, kteří je již netrpělivě očekávali. K příjemnému posezení 

a tanci hrála muzika vedená panem Vladimírem Češkem.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se akce účastnili, muzikantům, maškarám a také 

všem ostatním, kteří přispěli nemalou finanční částkou na místní školku a školu. Peněžní 

dary budou využity na nákup učebních pomůcek. Ještě jednou děkuji.

Mgr. Jana Podolová,

ředitelka školy

Ve věku 92 let zemřel plukovník Petr Uruba,

nejstarší pilot 311. československé bombardovací perutě

Britského královského letectva, čestný občan obce Rusava

Plukovník Petr Uruba zemřel v neděli 1. března ráno v Praze v hospicu pro válečné vete-

rány, informoval Ústav pro studium totalitních režimů.

Petr Uruba prožil všechny klíčové okamžiky československých moderních dějin. 

Narodil se 15. prosince 1916 v obci Rusava. V roce 1935 dobrovolně vstoupil do česko-

slovenské armády a dva roky poté ukončil výcvik bombardovacího letce.

Po okupaci se dobrovolně připojil k rodícímu se zahraničnímu odboji v Polsku. 

Po pádu Francie se s dalšími kolegy ve zbrani evakuoval do Velké Británie. Patřil mezi 

zakládající členy legendární 311. perutě RAF. Zúčastnil se náročných operačních letů nad 
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okupovanou Evropou a Třetí říší. Pak přežil více než čtyři roky v německých zajateckých 

táborech. V roce 1944 byl odsouzen k trestu smrti za pozdvihnutí zbraně proti „své“ Říši, 

ale přežil díky včasnému zásahu britské armády. Po únoru 1948 patřil mezi nenáviděné 

„zápaďáky“. Byl vyhozen z armády. Následovalo vystěhování na Rusavu. Stejně jako 

ostatní příslušníci RAF žil pod dohledem Státní bezpečnosti. Jeho rodina musela po ná-

vratu do Olomouce každý den v jednu hodinu ráno rozsvěcet celý byt, aby pracovníci 

StB věděli, že neutekli za kopečky. Při jednom z výslechů na místní úřadovně StB byl tak 

zmlácen, že nemohl ani chodit. Až do roku 1963 pracoval bývalý kapitán letectva, který 

ovládal pět světových jazyků, v nekvalifikovaných dělnických profesích.

V průběhu šedesátých let se dočkal částečné rehabilitace a byl povolán do armády, 

ze které však musel v době normalizace odejít. Petr Uruba měl to štěstí, že se dočkal 

pádu totalitního režimu v listopadu 1989. Byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti 

plukovníka letectva. Završením jeho 

válečné kariéry bylo vyznamenání 

řádem Čestné legie, který v roce 2006 

převzal z rukou francouzského prezi-

denta Chiraka.

Ústav pro studium totalitních  

režimů vydal v prosinci knihu Ladislava 

Kudrny Jeden ze zapomenutých mužů. 

Právě na osudech Petra Uruby jsou 

v ní popsány procesy, kterými se 

komunistická totalitní moc snažila 

znepříjemnit život pilotům RAF. Zažil 

boj s nacisty i šikanu komunistického 

režimu.

Převzato z internetového 

portálu iDnes.cz

Rusava se zapojila do nového projektu 

„Moravská rodina“ Českého rozhlasu Brno

Letošní rok je pro Český rozhlas Brno (ČRo Brno) zvlášť významný, neboť před 85 lety 

tehdejší brněnský Radiojournal zahájil své vysílání. Projekt putování po 85 obcích 

Jihomoravského a Zlínského kraje spojí oslavu výročí stanice s podporou regionů, které 

pokrývá svým vysíláním. Od 2. března do 26. června 2009 tak každý všední den představí 

ve svém vysílání posluchačům jednu obec. Součástí je i hledání talentovaných místních 

osobností.

Český rozhlas Brno se dlouhodobě snaží přinášet ve svém vysílání posluchačům 

pořady, které reagují na jejich každodenní potřeby, a proto i oslava osmdesátých pátých 

narozenin stanice bude probíhat v co největší blízkosti s posluchači. „Cílem projektu je 

Pohřeb plukovníka v.v. Petra Uruby se konal  

9. 3. 2009, poslední slova rozloučení pronesl  

ve velké smuteční síni v Praze-Strašnicích  

i pan starosta Bohumil Škarpich.
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přiblížit ve vysílání, jak se žije na různých místech na Moravě, a být našim posluchačům 

dobrým společníkem,“ doplňuje k projektu jeho autor šéfredaktor Jaromír Ostrý. V pon-

dělí, ve středu a v pátek se bude vysílání věnovat vesnicím, městysům a městečkům jižní 

Moravy, úterky a čtvrtky budou patřit Zlínskému kraji.

Obec Rusava byla zařazena do vysílání ve čtvrtek 5. března. V ranním vysílání v rám-

ci soutěže posluchači odhalili, kterou obec v daný den ČRo Brno navštívil. V 8.10 hod. 

pan M. Charvát posluchačům představil obec v oblasti vybavenosti i cestovního ruchu 

a aktuálně v rubrice osobností informoval o úmrtí čestného občana Rusavy, pilota 311. 

československé bombardovací perutě RAF, plukovníka v. v. Petra Uruby. V dopoledním 

pořadu Apetýt nechyběl místní tradiční recept na křesné pagáčky od paní J. Bílkové 

a na podlesníky od paní  L. Ševčákové. S mikrofonem ČRo Brno zavítal i do Základní školy 

a Mateřské školy T. G. Masaryka, kde si děti připravily několik písniček. Ve zpravodajském 

a kontaktním pořadu se posluchači dozvěděli od pana Ing. M. Hovořáka o folklóru 

na Rusavě dříve a dnes. Narychlo se na vysílání připravily i „cérky z Rusavy“ – J. Macková, 

J. Žaloudíková a D. Gajdošová, které pozdravily posluchače dvěma rusavskými písničkami. 

Tak jako v poledním, tak i v podvečerním hudebním pořadu Morava krásná zem věnoval 

ČRo Brno obyvatelům naší obce a dobrovolným spolkům, které v obci působí, písničku 

a básničku (připravily si je opět děti místní ZŠ a MŠ).

Český rozhlas Brno je dlouhodobě nejposlouchanější stanicí Českého rozhlasu. Jeho 

týdenní poslechovost dosahuje v současnosti asi 300 tisíc posluchačů. Moravská rodina 

by měla do vysílání přinést větší interaktivitu a rozmanitost díky živým autentickým 

vstupům řady místních osobností. Navštívené místo představí ČRo Brno lidově řečeno 

„od hlavy až k patě“. Posluchači se mohou zapojit do soutěží a hlasování. Český rozhlas 

Brno lze poslouchat na frekvenci FM 97,5.

ČRo Brno a Dana Gajdošová

Sněhová nadílka dala zabrat všem 

Ačkoli se v lednu a únoru celá ČR 

v horských i nížinných oblastech 

potýkala s přívaly sněhu, výška sně-

hové peřiny ani zdaleka nedosáh-

la historického maxima. Milovníci 

sjezdových tratí i běžek se díky 

vydatnému sněžení mohli těšit 

z ideálních podmínek pro lyžování 

i na Rusavě. Lyžaři se radovali, ale 

řidičům a majitelům nemovitostí 

mnohdy docházela trpělivost. 

Bílá v mnohých vyvolávala stej-

né emoce jako rudá nabízená 

v koridě toreadorem. 
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Obec plně využila dva traktory na odklízení sněhu ze všech ulic a uliček, ale často 

to vypadalo tak, že traktor projel a vzápětí by mohl jet znovu. Po projetí několika osob-

ních aut se cesta jeví, jakoby ji nikdo neprohrnul snad týden. Ano, byly i případy, kdy se 

na některou z ulic nedostalo, ale snahou obce bylo po upozornění občanů situaci řešit. 

Pokud šlo o odklizení sněhu k rekreačním chatám a zařízením, záleželo na jednotlivých 

požadavcích, kterým jsme se po telefonické dohodě snažili také vyhovět a sníh odklidit. 

Při takovém sněhovém náporu, kdy hustě sněží v průběhu celého dne a cesty neustále 

mizí pod sněhem, však není možné pokaždé vyhovět všem.

Rozmary počasí nezastavíme. Je březen a nastalo období, kdy zásoby sněhu jsou 

velké, a do tání začalo pršet. V celé ČR prudce stouply hladiny řek. Všichni si kladou 

otázku, zda ten nápor řeky zvládnou. Zatím zůstaly řeky z velké části ve svých korytech, 

romantická sněhová nadílka je pryč a všichni už netrpělivě očekáváme jaro. 

Dana Gajdošová

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2008

V průběhu roku 2008 bylo v rámci katastrálního území obce Rusava řešeno celkem  

13 trestných činů, z toho byl jeden trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti spáchán 

v souvislosti s dopravní nehodou, jeden trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky 

v souvislosti s dopravní nehodou a jedenáct trestných činů na úseku proti majetku.

Na úseku proti majetku bylo šetřeno 6 trestných činů – vloupání do rekreačních chat 

a chalup, kdy tři trestné činy byly objasněny, z dalších pěti trestných činů na úseku proti 

majetku byly dva trestné činy objasněny.

Na úseku přestupků zde bylo šetřeno celkem 26 přestupků, z toho 14 přestupků 

v dopravě, kdy se zde jednalo o třináct přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu a jedenkrát o přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxiko-

maniemi, osm přestupků proti majetku, jeden přestupek proti veřejnému pořádku a dva 

přestupky proti občanskému soužití, kdy tyto přestupky byly oznámeny k projednání ke 

správnímu orgánu při Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem.

V průběhu roku 2008 nebyla v obci zaznamenána žádná mimořádná událost ani zvý-

šený počet dopravních nehod, kriminalita v obci je celkově vůči republikovému průměru 

nízká. Spolupráce s obecním úřadem a s občanskými sdruženími je na dobré úrovni.

npor. Bc. Radomír Zahradil,

policie Bystřice p. Hostýnem
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Plánované akce pro rok 2009 v obci Rusava

termín druh akce pořadatel

25. 4. Pálení čarodějnic + Kuličkiáda Aktivní klub, o. s.

30. 5. Kácání mája Valašský krúžek Rusavjan

31. 5. Dětský den Aktivní klub, o. s.

27. 6. Svatojánský oheň Portáši Rusava, o. s.

 1. 8. Dětské odpoledne s myslivci Myslivecké sdružení

 1. 8. Pytlácká noc Myslivecké sdružení

15. 8. Rusavská 50ka Sportovní klub

9. 9.
Konec prázdninového lenošení 

– muzeum Rusava
Obecní knihovna

26. 9. Naděje rusavských studánek Obecní knihovna

říjen Drakiáda Aktivní klub, o. s.

7. 11. Setkání s důchodci Obec Rusava

24. 11. Čas adventu – tvorba adventních věnců Obecní knihovna, Obec Rusava

28. 11. Mikulášský jarmark Obec Rusava

18. 12.
Voňavé psaní Ježíškovi pod vánočním 

stromem na Rusavě
Obecní knihovna

prosinec Turnaj v malé kopané Sportovní klub

Společenská kronika roku 2008

Narozené děti:

Vendula Pavelcová, nar. 25. 1. 2008   

Milan Zachara, nar. 8. 3. 2008 

Veronika Škarpichová, nar. 5. 5. 2008 

Václav Žaloudík, nar. 15. 5. 2008  

Lukáš Janečka, nar. 4. 7. 2008

Eliška Luncarová, nar. 22. 9. 2008

Karolína Kocfeldová, nar. 13. 10. 2008

Eliška Korubová, nar. 12. 12. 2008

Eva Šlahorková, nar. 15. 12. 2008
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HISTORIE ...

Úmrtí – v roce 2008 zemřeli tito naši

spoluobčané:

Miroslav Krajcar, Rusava 210 (*1923)

Karel Krčma, Rusava 223 (*1937)

Marie Hudcová, Rusava 31 (*1922)

Samuel Kolárik, Rusava 224 (*1931)

Emílie Vaculíková, Rusava 81 (*1943)

Josef Zbranek, Rusava 121 (*1953)

Kulatá výročí: 85 let oslavila 

Marie Hradilová, Rusava 195

Zlatou svatbu oslavili manželé:

Bílkovi, Rusava 168

Botíkovi, Rusava 200

Krajcarovi, Rusava 112

Vašíkovi, Rusava 172

Z historie Svatého Hostýna

2. část: Dějiny hostýnského chrámu 

(pokračování / celkem čtyři části)

Majitelem chrámu a příslušných budov byl tehdy hrabě Monte l’Abbate, zeť zakladatele 

kostela F. A. Rottala. Jeho zástupci, ředitel bystřického panství Josef Antonín Rybka a jeho 

nástupce Roček, nařídili rozboření chrámu, což se naštěstí neuskutečnilo. Z chrámové 

stavby byly strženy věže, krov a střecha. Zbytek kostela, tj. zdi a klenba, byly ponechány 

svému osudu a dílo zkázy měl dokončit čas s nehostinným horským počasím.

Ale již na začátku 19. století se začaly ozývat hlasy volající po obnově chrámu na Sv. 

Hostýně. Zasloužila se o to v r. 1809 obec Dubany. Aktivita této malé obce mezi Prostějovem 

a Olomoucí se stala příkladem pro další místa, hnutí se šířilo a nabývalo na síle.

V dalších letech poskytovali věřící dary na obnovu hostýnského kostela, které k tomu 

účelu shromažďoval bystřický farář Bernard Reger, jeden z trojice mužů, kteří stáli v čele 

sílícího hnutí za obnovení hostýnské baziliky. Dalšími dvěma muži této trojice byli Řehoř 

Volný, benediktin z Rajhradu, a baron Vincenc Ehrenburg, děkan z Holešova. Svolení 

ke znovuzřízení kostela dal baron Olivier Loudon, majitel bystřického panství a pak 

i císař Ferdinand V. Dobrotivý, který tím vlastně přiměl moravskoslezské gubernium, že 

po čtyřech letech vyhovělo požadavku a 31. 10. 1840 vydalo povolení k obnově chrámu. 

Císař věnoval na opravu stavby 300 zlatých, baron Loudon 800 zlatých v r. 1840 a na rok 

1842 slíbil dalších 2 000 zlatých. Peněžními dary přispěly i další významné osobnosti, 

mezi nimiž byla i císařovna matka Karla Augusta.

Oprava hostýnské baziliky byla zahájena 10. května 1841, v den 600. výročí vpádu 

Tatarů na Moravu, kde byli poraženi u Olomouce a pod Hostýnem. O zahájení a zdárný 

průběh obnovovacích prací se velmi zasloužil další muž, prelát a opat Viktor Martin Šlosar 

z Rajhradu. Práce zednické, tesařské, stolařské, pokrývačské, sklenářské, zlatnické, řezbář-

ské a malířské probíhaly s velkým úsilím. Byla zřízena nová střecha, která byla pokryta 

šindelem, opraveny byly věže i zdi. Zvon pro chrámovou věž dodal a daroval František 

Pípal z Kroměříže. Dále byla pozornost věnována vnitřku chrámové lodi. V interiéru stav-

by byl kladen důraz na opravu presbytáře (kněžiště, tj. prostor kolem hlavního oltáře).  

V r. 1844 pořídil hlavní oltář na své útraty Ř. Volný, kazatelna byla v r. 1845 pořízena 

zásluhou Antonína Hamerského z Brna.
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Zvláštní obdiv si při opravách chrámové ruiny získala klenba. Víc jak 50 let nad ní 

chyběla střecha. Celý tento čas byla vystavena působení větru, mrazu, deště, sněhu 

a slunce. Rostla na ní nejen tráva, ale i křoví a stromy. Zvláštní komise složená z odborníků 

z Vídně, Brna a Hranic však přesto shledala, že klenba neztratila téměř nic ze své původní 

kvality, až na několik cihel vypadlých nad kazatelnou. Komise proto rozhodla, že klenba 

zůstane. Byla po vnější straně upravena a zalita vápnem.

Na začátku r. 1845 byl mariánský chrám natolik upraven, že bylo vyhověno požadavku 

faráře Regera a mohly se konat mše již v první polovině roku. Hlavní mše spojená s pro-

vedením slavnostní benedikce (vysvěcení) chrámu se uskutečnila 2. července 1845, kdy 

si věřící připomínali svátek Navštívení Panny Marie. Mši sloužil a svěcení chrámu provedl 

V. Šlosar, asistoval mu olomoucký prelát a probošt baron Jan Peteáni, rytíř ze Steinbergu. 

Slavnostní kázání vykonal mimo jiné i V. Ehrenburg. Počet poutníků toho dne byl odha-

dován na 50 000 lidí. Byla to do té doby jedna z největších návštěv Hostýna. 

Vlastimil Doležel, Bystřice p. Hostýnem

Mistrovství školy v sudoku

Ve středu 4. února odpoledne proběhlo na naší 

škole Mistrovství školy v řešení sudoku. Sudoku 

je starý japonský číselný hlavolam, který v současnosti dosahuje velké obliby nejen 

u dospělých, ale i u dětí. Snad žádné dnešní noviny se neobejdou bez sudoku různých 

obtížností. Žáci čtvrté a páté třídy řešili klasické sudoku o velikosti 9 × 9 čtverečků. Nejlépe 

si vedl Josef Macůrek (4. tř.), který za 40 minut správně vyřešil 9 magických čtverců. 

Jen o kousek za ním zůstala 

Helenka Kocfeldová (5. tř.). 

Druháci a třeťáci řešili zmen-

šené sudoku o velikosti 4 × 4 

čtverečky, měli navíc na vý-

běr mezi číselným nebo 

barevným sudoku. Nejvíce 

vyřešených sudoku za 40 

minut odevzdala Tereza 

Zmeškalová (3. tř.) a ba-

revných sudoku Sabina 

Kamencová (2. tř.). Všichni 

soutěžící se pečlivě připra-

vili a i přesto, že nakonec 

nevyhráli, je může hřát 

pocit, že se něco nového 

naučili.

NAŠE ŠKOLA
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Tradiční karneval pro děti

Kovboj nese jaderný odpad. Chvíle nepozornosti – 

odpad padá na zem. „Bomba!“ Před ozářením ochrání 

jen bleskurychlé ulehnutí na zem. A tak tu vedle sebe 

leží Spiderman, květinářka, ninja, myslivec, Šípková 

Růženka a mnoho dalších pohádkových postaviček. 

Že to není možné? Na karnevale, který pořádala  

8. února naše Základní škola v Rusavě, bylo možné 

téměř cokoliv. Přenášení jaderného odpadu byl 

název jedné z veselých soutěží, které pro děti při-

chystala skupina Čerchmanti. Karnevalové masky 

dále skákaly v pytli, běhaly slalom s míčem, cho-

dily na chůdách nebo se přetahovaly. Prostor 

dostala také hudba a tanec. Známé hity vytáhly 

na taneční parket i rodiče. Ti sice při sladkém dešti  

nelovili z podlahy bonbony jako jejich 

malí kašpárci, mažoretky, bábušky, še-

rifové či neandrtálci, ale bavili se určitě 

také. Celé odpoledne bylo zakonče-

no magickým vystoupením Rímoraje 

Šekima, který se před zraky udivených 

dětí nechal v uzavřené bedně proklát 

sedmi ocelovými meči, aby pak ne-

tknutý opět v celé kráse z bedny vy-

stoupil. Všechny karnevalové masky 

si nedělní podvečer užily a na závěr 

byly po zásluze odměněny sladkostmi. 

Na koho se štěstí usmálo při bohaté tombole, ten odcházel spokojen dvojnásobně. 

Za vydařenou neděli děkujeme všem sponzorům, rodičům, skupině Čerchmanti a hlavně 

všem zúčastněným a krásně vystrojeným maskám.

Za ZŠ a MŠ Rusava Alena Maťová

I pohyb je pro nás důležitý 

Na školní léta vzpomínáme snad všichni jako na období radostné a bezstarostné. Určitě 

se shodneme i na tom, že jsme měli ve škole nejraději hodiny tělesné výchovy. Také 

pro žáky naší školy je sport nejoblíbenější aktivitou. Rádi se zapojují do školních kol 

ve vybíjené, kopané a nově i ve florbalu. Co je to florbal? Je to hra podobná hokeji, která 
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se hraje v tělocvičně s hokejkami a malým kulatým 

míčkem. Hrají proti sobě dvě pětičlenná družstva 

2× 5 minut. Čas máme přizpůsoben věku našich 

dětí, tedy žáků 1. – 5. třídy. Družstva jsou smíšená 

chlapecká a dívčí. 

23. února se žáci naší školy zúčastnili soutěže 

ve vybíjené, která proběhla v Bystřici pod Hostýnem 

za účasti deseti týmů z různých škol Holešovska 

a Bystřicka. Konkurence byla velmi silná, neboť 

velké školy, jak se říká, mají z čeho vybírat.

Už při sestavování závodního družstva zavlád-

la ve 4. a 5. třídě jistá nervozita. Chtěl jet hrát téměř 

každý, neboť vybíjená je nejoblíbenější míčová 

hra našich dětí. Sen se měl splnit téměř každému, 

jelikož z 16 dětí měl být sestaven 10členný tým 

plus 2 náhradníci. Nadšení neznalo mezí. Hlavně 

chlapci nemluvili o ničem jiném než o vítězství 

a nemohli se dočkat vytouženého dne.

O to větší bylo zklamání, když ve stanovený den dorazilo do školy pouze šest hráčů. 

Ani naši školu neminula chřipková epidemie a takoví borci jako Pepa Macůrek, Zdeněk 

Stibora, Milan Kotas a jiní byli upoutáni na lůžko.

Bojovný duch však zbylé děti neopustil. Dožadovaly se náhradníků ze 3. třídy. Ti 

starší spolužáky nenechali na holičkách, během pěti minut si sbalili baťůžky s cvičebním 

úborem a nasedali s námi do autobusu do Bystřice pod Hostýnem. V naší skupině jsme 

ze čtyř družstev skončili na 3. místě a dále jsme nepostoupili.

Přesto si naše děti zasluhují velkou pochvalu. Neházely flintu do žita a s velkým elá-

nem a nadšením se pustily do nelehkého boje. Úžasný výkon podali Míša Ševčák,Tom 

Šico a Pavel Sovadina. Avšak velký dík za reprezentaci naší školy patří všem.

Mgr. Jana Vávrová, učitelka ZŠ

Sportovní klání ve florbalu

Den rozdávání pololetního vysvědčení čtvrtek 29. února 2009 jsme si zpestřili oním 

sportovním kláním ve florbalu. Do soutěže se přihlásila 3 družstva chlapců a 2 družstva 

dívek. První utkání bylo zahájeno v tělocvičně naší školy po rozdání vysvědčení kolem 10. 

hodiny dopolední. Chlapci hráli zápasy každý s každým a dívky odehrály mezi sebou jeden 

zápas, který skončil nerozhodným výsledkem a muselo být provedeno trestné střílení 

na branku, ze kterého vzešlo vítězně družstvo ve složení A. Dvorníková, Z. Očadlíková, 

K. Sehnálková, M. Kuciánová, I. Greineckerová a P. Macůrková. Mezi chlapeckými druž-

stvy po úporném boji vyhrálo družstvo ve složení M. Kotas, J. Macek, D. Hradil, J. Horák 

a J. Podola. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen D. Hradil. Účastníci byli odměněni 

medailemi, které pro ně připravily děti ze školní družiny. Dále dostali drobné dárky 

a sladkosti. Celý turnaj probíhal pod vedením paní vychovatelky J. Biové.
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I přes chladno, které v době turnaje v tělocvičně i venku panovalo, vydrželi všichni 

účastníci i diváci spolu s učitelkami až do konce. Mohutné „Zdar, zdar, zdar!“ ukončilo 

školní kolo ve florbalu a všichni jsme se spokojeně rozešli na zasloužené jednodenní 

pololetní prázdniny. 

Mgr. Alena Maťová, učitelka ZŠ

Jak se nám líbil plavecký 

výcvik?
Od prosince 2008 do února 2009 se 

naše děti učily plavat v lekcích plavání 

v bazénu v Holešově.

Mně se na plavání líbilo O2, to jsme 

dělali bubliny pod vodou. A lovení 

puků. Ještě volno nebo skákání šipek. 

Líbilo se mi plavání pod vodou a na 

konec tobogán. (Klárka Sehnálková, 

3. třída)

Na plavaní se mi moc líbilo. Naučil 

jsem se lovit puky, líbil se mi tobogán, 

naučil jsem se plavat pod vodou. (Lukáš Kocfelda, 3. třída)

Mně se líbilo chytání puků. Bylo to dobrý na tobogánu. A jak jsme dělali bubliny. 

A líbilo se mi, jak jsme plavali pod vodou a ještě prsa a splývání na zádech. (Terezka 

Vrubelová, 3. třída)

Největší zážitek jsem měla na plavání, když jsem se naučila chytat puky, protože jsem 

to neuměla chytat. A měla jsem u toho pořád zavřené oči a když jsem dělala bubliny, 

tekla mi voda do očí. A naučila jsem se ještě kraula a prsa. A chtěla jsem jet na poslední 

plavání, ale já jsem byla nemocná. (Lucie Křížková, 3. třída)

Mi se líbilo, jak jsme měli tu žížalu a jak jsme měli přestávku na volné plavání a jak 

jsme se potápěli. (Ivanka Greineckerová, 2. třída)

Mně se líbilo volné plavání. Mně se líbil tobogán. Mně se líbilo plavání na deskách. 

(Jakub Horák, 2. třída)

ÚNOR

Když je únor sněhem bílý,

dává polím hodně síly.

Vločkami ho zalívá,

peřinkou ho přikrývá.

My si taky užijeme,

sáňkujeme, lyžujeme.

Obrázek namalovala H. Botíková, 6 let.
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Postavit sněhuláka na školním dvorku byla těžká práce. Uválet velkou kouli, to chce 

pomoc nejen kamarádů, ale i paní učitelky.

Pozor! Nesmíme zapomenout na mrkev a uhlíky! Každý sněhulák má na hlavě hrnec, 

ale ten potřebuje paní kuchařka v kuchyni. Náš sněhulák dostal na hlavu čepici s velkou 

bambulí, kterou jsme napustili červenou barvou. Byl krásný a díval se na nás, jak chodí-

me do jídelny. Měl nám vydržet pro radost dlouho, protože mrzlo a sněžilo. Jenže přišel 

víkend a po něm zklamání dětí. Sněhulák nestál ani neležel, byl rozkopaný…

Dana Válková, učitelka MŠ

Motto:

Vzpomínka je jediným rájem na zemi,

ze kterého nemůžeme být vyhnáni.

Vzpomínka na rusavskou školu

Letos je tomu právě 50 let, co jsem v roce 1959 jako učitelský „pulec“ nastoupila ve zdejší 

škole. Přesně si vzpomínám, s jakými smíšenými pocity jsem vstupovala do budovy. Jaké 

to bude? Zvládnu to? Jací žáci mě čekají? A podobně.

Byla jsem mile překvapena. Ve srovnání s jinými školami ve vesnicích v okolí byla 

rusavská škola na tehdejší poměry pěkná, působila příjemným dojmem. I přijetí panem 

ředitelem Kostrbelem bylo milé. A žáci?

Dostala jsem 3. třídu, do které chodili žáci 3. a 5. ročníku – celkem 38 dětí. Byli to 

samí Rusavjané. Děti, srostlé s přírodou, vyznaly se v horách lépe než já. A já jsem se od 

nich mnohému přiučila. Jednou mě dokonce zachránily před šlápnutím na zmiji. Jak ti se 

vyznali! O přírodě toho znali mnohem víc než městské děti. Jak ráda na ně vzpomínám! 

Daly by se o nich napsat romány. Ale já se chci v tomto příspěvku zmínit o tom, jak se 

škola za těch 50 let změnila.

Je to až k nevíře. Nejen že dostala nový kabát a okna. Na místě tehdejšího obecního 

úřadu vznikla pěkná tělocvična, na dvorku moderní hřiště a zahrada pro děti z MŠ. Nová 

hygienická zařízení se blyští čistotou, třídy jsou s novým nábytkem útulnější, na půdě se 

vybudovaly místnosti pro školní družinu. Velmi útulné a vybavené ku prospěchu dětí. 

Určitě se jim tam líbí: počítače, hračky, krásný barevný nábytek.

A tady jsem si vzpomněla na naši tehdejší školnici – paní Meškovou. Taková dobrá 

duše. Co ta se nanosila ze sklepa až do patra kýblů s uhlím, ráno zatápěla ve všech třídách, 

abychom měli teploučko a bylo nám příjemně. S těmi kamny jsme si kolikrát zažili. Dnes 

ústřední topení, bez těžké práce.

Bylo by toho pro srovnání ještě mnoho, ale jednou větou: Škola je krásná! Škoda, 

že je v ní tak málo dětí.

A tady patří velké poděkování starostovi obce panu B. Škarpichovi (shodou okolností 

jednomu z mých žáčků) a celému zastupitelstvu obce za starost a péči o školu. Vždyť 

škola je vždy vizitkou obce.
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Ale co by byla škola bez učitelského sboru? Kolektiv učitelů v čele s paní ředitelkou 

Podolovou je dalším příkladem vzorné práce. Jejich pracovní nadšení, pěkný přístup 

k dětem, starost o výzdobu školy. Nastoupila jsem zde po 50 letech na zástup nemocné 

paní učitelky a je mi mezi nimi hezky, vracím se do mládí. Mohu jim poděkovat a obdi-

vovat jejich práci. A ta opravdu není lehká!

Jiřina Šťastná-Kalusová

PŘÍRODA KOLEM NÁS, EKOLOGIE ...

Studánky – věčné téma
Pro mne myslivce není čistá studánka něco, bez čeho se může život v přírodě obejít. Velmi 

často jsem svědkem toho, jak zvěř chodí pravidelně ke studánkám nebo k potůčkům pít 

vodu. Zalétají k nim holubi, včely, není snad v přírodě tvora, který nepotřebuje vodu. Zvěř 

přijde, pták přiletí a také tak tiše, jak ke studánce přišli, zase odejdou. Všichni mají tu svou 

a nikdy jsem neviděl, že by se o vodu hašteřili. Je to zřejmě vrozená přirozenost.

Jak se asi rozhodovali první lidé, kteří do krajiny přišli, zda zůstat nebo hledat dál. Není 

vůbec pochyb o tom nejdůležitějším, co hledali – pitnou vodu. A již vůbec nemůže být 

pochyb o tom, že si patřičně zdroj vody chránili. Ani je nenapadlo jej znečišťovat nebo jinak 

kazit. Potůček ze studánky dával vodu pro jejich ovce, pak dál pro praní a podobně.

Běžte se podívat za zahrady rekreačních chalup, kde tečou potůčky, a budete se 

divit, co tam najdete. Lidé si odvykli díky pohodlí ve vilkách měst, co čistá voda v příro-

dě znamená pro ostatní obyvatele a že je na vodě životně závislá celá nepředstavitelně 

velká spousta nejen živočichů, ale i rostlin. Nevidí 

také to, že se voda po dlouhé pouti dostane až třeba 

zrovna do jejich města a rozhodně by ji nechtěli mít 

špinavou, zapáchající po ředidlech, zaolejovanou. 

To by asi řádili a hledali viníka. Z Rusavy voda od-

téká sice po čističce poléčená, ale hned v dalších 

vesnicích nabere pořádnou hustotu. Další zmetek 

lidského myšlení.

Je pravdou, jak se píše v magazínu pro obecní 

úřady a venkov, že z přírody mizí studánky – úžas-

ný fenomén. Kdo se to probudil až ve dvacátém 

prvním století? Příroda je neustále přeměňována 

její dravostí. Zmizí-li někde vývěr pohybem ze-

miny, voda si určitě najde jinou cestu. Přijdou-li 

turisté do místa, kde žízniví čekali, dobrali vodu, 

a najdou pramen nebo rynku zničenou, nemohou 

nadávat na zvěř, ale třeba na jiného turistu – ale 

co s tím?Pramen Rusavy
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Do ochrany přírody a životního prostředí patří i čistota ovzduší a také zamezení zbytečné-

ho hluku. Jaké bude asi zklamání návštěvníků vyhlašované oblasti klidu a zdůrazňované 

čistým tatranským ovzduším, když budou procházet v dýmu vypalovaných travin za řevu 

tranzistoráků a nebo co horšího, sednou-li si večer na lavičku se svými čtyřnohými miláčky 

a v očekávání pohody se najednou dočkají kanonády ohňostroje narežírovaného jejich 

kamarády z města. Co následuje? Návštěvy 

veterinářů, pokud se jim miláčci po útěku 

vrátí, ale v přírodě zcela jistě stres pro hníz-

dící ptáky, kteří se již na hnízda nevrátí, 

další zvěř nevyjímaje. Co s tím?

Rusava má ve svém katastru 3 stu-

dánky, které nutně potřebují ošetření. 

Hurbanova je již věkem sešlá, ale stále 

víc pro zdraví lidí vyhledávaná. Takovou 

čistou vodu (viz rozbor u studánky) nám 

mohou lidé z města jen závidět. Také je 

u studánky stále více lidí než v hospodě. 

Veverkova studánka poblíž Barcánky je 

ostudou, a i když by se o ni měli starat 

především její zakladatelé, pro čest obce 

by se měla opravit. Nejhůř je na tom studánka Rusava, která dala jméno potůčku, potoku, 

a konečně řece až po Moravu. Ani bych k ní nikoho nezval – pro ostudu samu. To však 

nenapraví žádní školáci, žádní důchodci, je to spíš k řešení zastupitelům se sponzory. Ty 

menší studánky pro zvěř si jistě myslivci ošetří.

A tu zmíněnou kanonádu může zastavit jedině striktní zákaz pro oblast klidu tako-

véto zvyky zavádět.

Milan Charvát

Návrat k bylinám
Pro své další pojednání o bylinách jsem se trochu rozmýšlel, 

zda mám vybrat bylinu ještě nezmíněnou, nebo se mám vrátit 

v novém pojednání k bylině, kterou jsem v našem Zpravodaji 

již opěvoval. Určitě si nemyslím, že jsem už probral všechny 

byliny z užšího výběru pro jednoduchou domácí aplikaci, 

takže je načase začít opět od začátku. Občasné zopakování 

zvláště zasloužilých bylin mne však láká, protože, jak citují 

často pedagogové, opakování je matka moudrosti. Pokud 

ovšem takové opakování nepatří do kategorie vymývání 

mozků a stokrát opakované lži, která se stává pravdou. 

Příklady jsou, podobně jako byliny, všude okolo nás…

Vzhledem k plánovanému období vydání Zpravodaje 

jsem se rozhodl pro připomenutí jarní a očistné byliny, 

Hurbanova studánka
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mnou zmíněné v jednom Zpravodaji z minulého století. Jedná se o česnek medvědí (la-
tinsky Allium ursinum L.), blízkého to příbuzného našeho upíry nenáviděného česneku 
setého (Allium sativum L.).

V různých, více či méně učených knihách se dočteme, že medvědí česnek pěstovali 
hojně staří Slované (možná i mladí, ale to si můžeme jen domýšlet). Proto jsou místem 
výskytu rozsáhlých porostů česneku medvědího kromě listnatých suťových a lužních lesů, 
stinných bučin a okolí potoků, také oblasti původního staroslovanského osídlení, čehož si při 
své náročné práci povšimli právě archeologové, aby vzápětí posvačili chléb s máslem hojně 
posypaný jemně nakrájenými listy čerstvého česneku medvědího. Na rozdíl od medvědí 
služby je medvědí česnek připraven získat si jak vaši přízeň estetickou, tak i užitkovou. 

Česnek medvědí patří do čeledi česnekovitých (Alliaceae Agardh). Jeho výskytem se 
může chlubit téměř celá Evropa (a určitě také její podsystém Entropa, i když někteří politi-
kové mohou jeho existenci z čichových důvodů vehementně i dementně popírat…). Své 
výskytiště a potenciální působiště rozprostírá od Britských ostrovů přes Francii a střední 
Entropu až po západní Ukrajinu, kde může čichově rušit detekci unikajícího zemního plynu 
při jeho namáhavé cestě ke spotřebitelům ve střední a západní Entropě. Mimochodem, 
na Ukrajině je medvědí česnek zařazen mezi ohrožené a chráněné druhy v Červené kni-
ze Ukrajiny. Nesouvislé rozšíření si tato odrůda česneku vymohla i ve Španělsku, Itálii, 
na jižním Balkánu, v Malé Asii, na Kavkaze, v západním Rusku, Pobaltí i v jižní Skandinávii. 
U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně, vzácnější je prý jen v jihozápadní polovině Čech 
(asi tam byl starými Slovany v zájmu zdravotní spásy téměř dokonale spasen). V knize 
Dionýza Dugase 500 nejlepších receptů lidové medicíny se mimo jiné dočteme, že tato 
odrůda česneku roste hojně na Sibiři, kde jej s oblibou konzumují medvědi, což se přeneslo 
do jeho pojmenování. Nehovořil jsem o této bylině se slovenskými medvědy, takže nevím, 
jak dalece ji znají a sami užívají. Na druhé straně ani sibiřský medvěd není žádný blbec 
a určitě ví, co dělá a co má užívat, když se mu naruší homeostáza. Ve zmíněné knize se 
také píše, že medvědí česnek roste i na většině evropského území, ale lidé ho konzumují 
jen zřídka. No vidíte, a to jsme přitom velmi rozvinutá konzumní společnost.

Pokud se jej vydáte hledat, tak nejlépe brzy na jaře, kdy vyrazí svými dlouze řapíka-
tými přízemními listy, později ozdobenými stonky s velkými bílými květy hvězdicovitě 
rozloženými do plochého okolíku. V zemi ukrývá menší podlouhlé cibulky s charakteris-
tickým česnekovým parfémem. Tyto cibulky budou pro vás vodítkem, pokud se vydáte 
hledat medvědí česnek jindy než na jaře. Pak ale budete potřebovat velejemný čich, 
lopatu a notnou dávku trpělivosti, poněvadž nad zemí nebude nic vidět a proutkařské 
schopnosti nemá každý rozvinuté.

Odborný popis této zajímavé rostliny si určitě neodpustím, protože ve zhuštěné 
a výstižné formě zachycuje všechny podstatné znaky, takže až na medvědí česnek nara-
zíte, bezpečně ho poznáte i koutkem oka. Česnek medvědí je vytrvalá cibulnatá bylina, 
20–50 cm vysoká, lodyha přímá, bezlistá, listy přízemní, ploché, kopinaté až eliptické, 
řapíkaté, bez vyniklé žilnatiny, květenství řídký lichookolík, polokulovitý, květy drobné, 
bílé, stopkaté. Plodem je tobolka. U nás se rozeznávají dva rostoucí poddruhy: A. u. subsp. 
ursinum (květní stopky drsné) – rozšířený převážně v Čechách, A. u. subsp. ucrainicum 
(květní stopky hladké) – rozšířený na Moravě (asi proto, že to máme na Ukrajinu blíž).
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O účincích medvědího česneku píše Dionýz Dugas velmi pozitivně, tedy že má podobné 
všestranné účinky jako česnek kuchyňský, ačkoliv celkově působí slaběji, ale některých 
látek zase obsahuje více. Předpokládáme samozřejmě, že ty látky, kterých má více, působí 
blahodárně, nikoliv škodlivě a škodolibě či škodoradostně, jak krásně říkají na Slovensku. 
V prospěšnosti a léčivosti se autoři většinou shodují, například že zimou oslabenému 
organismu dodává první jarní vitamíny a další zdraví prospěšné látky (to jsou zřejmě ty, 
co jich má víc). Léčí údajně trávicí trakt, srdce a krevní oběh, reguluje krevní tlak a pomáhá 
při arterioskleróze. Jak je na tom s hosipem, nevím. Autoři se shodují, že je preventivním 
všelékem, který užíváme nejvíce. Co se týče dávkování, tam se autoři poněkud rozcházejí 
v názorech. Zatímco jedni tvrdí, že při běžné konzumaci jako součást potravy předávko-
vání nehrozí, druzí jsou toho názoru, že nadměrné požití může vyvolat projevy otravy.

Nemohu posoudit nebo odsoudit ani jeden z protikladných názorů. Mohu jen 
z vlastní zkušenosti prohlásit česnek medvědí za výbornou jarní očistnou a chutnou 
bylinu. Lze ji použít zásadně čerstvou, třeba nadrobno nakrájenou na chléb s máslem 
nebo se sádlem (tady má příležitost kompenzovat útoky cholesterolu), dát do polévky, 
na omeletu, prostě fantazii se meze nekladou. Viděl jsem recepty na výluhy i tinktury, 
ale stejně si myslím, že nejlepší je dávat si během onoho krátkého jarního vegetačního 
období medvědí česnek jako čerstvý doplněk různých jídel a pak se zase těšit na příští 
medvědí sezónu. Otrava či nevolnost podle mne hrozí jen při opravdu nadměrné kon-
zumaci, ovšem přežírání je riziko, ať konzumujete cokoliv – a může to být i superzdravé, 
stejně vám bude blbě.

Riziko otravy tu ale samozřejmě je, a to tehdy, pokud si medvědí česnek spletete 
s konvalinkou. Pokud konvalinka nekvete, můžete si ji při zběžném pohledu zaměnit 
s česnekem medvědím. Důležitý rozdíl je v čichovém vjemu a v rozdílu tvaru listů. Zatímco 
list konvalinky se směrem do země zužuje pozvolna, list medvědího česneku se ještě nad 
zemí zúží jakoby do stonku. 

Tak, a teď už víte skoro všechno.
Váš bylinářský učedník Petr Neumann

Kolik vyprodukujeme odpadů?
Celkový objem všech odpadů v roce 2008 v obci Rusava dosáhl 295,049 tun. To tedy v pře-

počtu znamená, že každý z nás vyhodil cca 0,5 t odpadu. Na skládku v Bystřici pod Hostýnem 

bylo z obce vyvezeno 253,18 t komunálního a objemného odpadu v kontejnerech.

Pokud jednotlivé druhy odpadů správně třídíme již v domácnostech, umožníme 

tak jejich další zpracování – tzv. recyklaci. Vytříděných 41,869 t odpadů (20,369 t žele-

za; 12,122 t papíru; 2,510 t bílého a 2,340 t barevného skla; 2,430 t PET lahví a plasty; 

1,99 t nebezpečného odpadu a 0,108 t nápojových kartonů), které jsme vhazovali do 

barevných kontejnerů v obci, putují na dotřiďovací linky a poté do zpracovatelských 

firem, kde vznikají další výrobky. Proto je důležité odpad třídit již v domácnostech  

a dodržovat pravidla třídění. Našimi rádci při třídění odpadů jsou různé značky přímo 

na obalech výrobků, které nás informují, jak máme s takovým, dále již nepotřebným 

výrobkem či obalem naložit.
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Z hlediska dopadů na životní prostředí představuje největší lokální riziko spalování někte-

rých odpadů v domácích topeništích. Nikdy doma nepalte plasty, gumu, mazací oleje 

nebo umělé tkaniny! Dokonce i při spalování papíru, dřeva, kvalitního uhlí nebo koksu 

je třeba dodržovat správný postup spalování. 

Přírodu i ovzduší chraňme pro další pokolení! Dana Gajdošová

Pátý ročník solární ligy ČR
Před pěti lety se stala naše obec solárním mistrem hned tří kategorií (v hlavní kategorii, kat. 

obce pod 5 000 obyvatel, v kategorii termických systémů) a prvenství ve všech kategoriích 

si udržela čtyři roky. V kategorii sídel s termickými systémy jsme prvenství opět obhájili, 

ale v souhrnné kategorii nás porazila obec Lešany z Benešovska.

Výsledky 5. ročníku 1. místo 2. místo 3. místo

Souhrnná kategorie 

(všech sídel a systémů)
Lešany Rusava Bušanovice

Sídla s méně než 5 tis. obyvateli Lešany Rusava Bušanovice

Sídla s termikou Rusava Boží Dar Pístina

Další informace naleznete na www.solarniliga.cz

A co nás v této soutěži udrželo tak dlouho neporazitelným soupeřem? Na koupališti, 

stejně jako na škole, najdeme ploché kapalinové kolektory kroměřížského Ekosolarisu. 

Zasvěcení možná vědí, že obec měla u bazénu (dokonce ještě o něco větší) solární systém 

už v předlistopadovém období, avšak tento již trochu „muzeální“ komplex byl z velké části 

nefunkční, a proto byla nutná kompletní obnova. Systém je vystavěn ve dvou samostatných 

sekcích s 360 ks kolektorů Ekostart Therma. Rozměr kolektoru je 1 585 × 1 085 × 80 mm, ab-

sorpční kapacita 1,5 m2, účinnost při 800 W/m2 je 86 %. Instalaci solárního systému za 8 mil. 

Kč podpořil SFŽP dotací 50 % a půjčkou 30 % nákladů, další prostředky tvořily zdroje obce.

Dana Gajdošová

Dopad předsednictví ČR v EU 

na stav rusavského fotbalu

Fotbalová zima začala pro naše fotbalisty jako 

obvykle Vánočním turnajem na rusavské umělé 

trávě. Letošní pátý ročník se vydařil. Hráči na rozdíl od některých minulých let nezapomněli, že 

o body půjde až na jaře, a chovali se o poznání slušněji než někteří jiní občané této republiky 

(Topolánek, Rath a spousta dalších „kamarádů“ scházejících se v putyce „U Sněmovny“).

Prvenství se letos dočkal tradiční účastník – tým kolem Davida „Čokla“ Novotníčka. 

Většina fanoušků sice nevěřila, že získají titul dřív než Federer v Paříži (spíš dopadnou jako 

Lendl ve Wimbledonu), přesto si úspěch tentokrát zasloužili. 

SPORT
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Celkové pořadí: 

1. Papka tým (O. Novotníček, D. Novotníček, T. Doležel, J. Křepelka, …)

2. Rusava (M. Románek, D. Zelený, Daniel Krajcar, B. Škarpich, K. Koudelníček)

3. Leguán tým (R. Pola, …)

4. Dorost (J. Pavelka, P. Pavelka, V. Pavelka, T. Bednář, T. Vaculík, V. Vašík, M. Ševčák,  

P. Janek, …)

5. Bílí tygři (J. Vávra, R. Sumec, M. Charuza, Mich. Vaculík, Mir. Vaculík, R. Bílek)

6. Zubr tým (David Krajcar, …)

Zimní přípravu na druhou polovinu ročníku 08/09 jsme začali hned po Novém roce 

v tréninkovém rytmu 3× týdně. Účast hráčů je nepatrně vyšší než v posledních letech 

(asi díky našemu předsednictví v Evropské unii mají kluci větší zodpovědnost!?). Přesto 

k ideálnímu stavu – nebo alespoň stavu zajišťujícímu dobrou fyzickou kondici týmu – 

máme pořád dost daleko (abyste si to dokázali lépe představit – asi tak daleko, jako je 

od sebe finanční situace dělníků ze skláren proti Leoši Marešovi). 

Dobrou zprávou je návrat Regentíka po zranění a trénovat začal také po čtyřleté pau-

ze Radim „Pegas“ Perutka. Naopak se bohužel loučí Josef Sklenařík, vracející se do Hlinska. 

Do branky béčka přichází asi zakončit svou kariéru náš bývalý gólman Jara Barot. 

První dva přípravné duely jsme sehráli na umělé trávě v Hulíně proti pátému celku 

okresního přeboru – mančaftu z Kyselovic – zvítězili jsme 4:0 a 1:0.

Daniel Krajcar

Rusavský šach – historie a současnost

Začátek rusavského šachu se skrývá v dávné temnotě a propasti věků.

Ne že by šachový oddíl byl starší než fotbal, ale něco málo už pamatuje. Psal se 

letopočet 1977, kdy se základy a začátky šachu nepsaly na Rusavě, ale prazáklad byl 

v Prusinovicích. Tam možná slovo dalo slovo a vznikl oddíl šachu, jež se dílem skládal 

z hráčů Prusinovic a dílem z hráčů Rusavy.

Prvními průkopníky byli Miroslav Bílek, Miroslav Krajcar, Karel Adámek a později se 

k nim tuším připojil i Jaroslav Mikulčák. Základy byly položeny, a jak se popularita této 

hry zvedala a rozmáhala, napadlo rusavské hráče založit oddíl na Rusavě.

V roce 1981 tak vznikl rusavský šachový oddíl jako součást tehdejší tělovýchovné 

jednoty, která se nyní jmenuje Sportovní klub Rusava. Mezi tehdejší otce zakladatele patřili 

první vedoucí a kapitán oddílu Karel Kolář a taky jeden z vynikajících hráčů té doby Karel 

Adámek. K nim se samozřejmě přidali i hráči hrající v té době v Prusinovicích.

Jako nově založený oddíl začali v základní třídě, která se v té době jmenovala OP II. 

Hráli v pěti hráčích a hned ten rok postoupili do OP I, kde už se hrálo v osmi. Pak přišli 

další hráči Josef Zbranek a Bohumil Sluka. První zápasy se hrávaly v hostinci U Hradilů, 

ale zanedlouho se oddíl přesunul do hostince U Charvátů, kde byl malý salonek vy-

hovující potřebám oddílu. S přibývajícími lety činnosti oddílu jsme si řekli, že bychom 

mohli zkusit i trénovat nějakou mládež. Zájemců bylo zpočátku dost, ale jelikož šachy 

jsou trochu řehole, kde chvilku trvá, než se to člověk naučí, vydrželi jen někteří. Tento 
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sport je totiž pro začátečníka složitý – moc informací naráz a zpočátku možná i nudný 

a nezáživný, takže vydrželi jen ti vytrvalí. Když už to mládež trochu uměla, začala hrát 

první zápasy. V letech 1992–1993 okresní svaz rozhodl, že udělá novou třídu, která se 

jmenovala OP III a byla to v podstatě žákovská soutěž, kde se hrálo v pěti. Z tehdejších 

mládežníků hrávali David Erlebach, Miroslav Ševčák a Milan a Petr Pavelcovi a z toho 

vznikl oddíl RUSAVA B, který tak hrál asi tři roky. Pro malé upřesnění: v šachu nejde ani 

tak o fyzickou kondici, věk nebo výšku, záleží spíš na výkonu mozkovny daného jedince. 

Potom byla OP III zrušena a David Erlebach s Miroslavem Ševčákem přešli do áčka a kluci 

Pavelcovi zanechali činnosti. K nim se potom připojil i Miroslav Bílek mladší, který hrál 

za béčko až v samém jeho závěru. V další fázi se připojili i Petr Šico, Petr Vaculík, Josef 

Vaculík, František Wegrzyn.

Za rusavský oddíl nehrávali jenom 

rusavští hráči, měli jsme i hráče hostující, 

což byli Jaroslav Vozák, Luboš Vozák 

s Vinklářem, kteří hostovali na Rusavě 

2002–2004, kmenoví hráči Skaličky, 

a dále Pavel Krajcar, kmenový hráč 

Holešova a člen místního Valašského 

krúžku (a jak Valaši říkali, náš nejtělna-

tější ogar), a vloni také Josef Zicháček, 

kmenový hráč Bystřice p. Hostýnem. 

V roce 2005 jsme přivítali nové hráče 

Tomáše Vaculíka a v r. 2006 Elišku 

Charvátovou. S hosty ze Skaličky jsme 

dvakrát bojovali o postup do OP I.

Dámy si zaslouží pár řádků samostatně. Ta první je Hanka Škutová a druhá Eliška 

Charvátová. Hanka už je zpátky ve Skaličce – byl to takový útočný draveček, taková 

Xena princezna bojovnice, kdežto Eliška je spíš obranářka, přecházející – když se zadaří 

– do postupného útoku.

Samozřejmě nesmím zapomenout na Radima Bílka a Ondru Štefka a Ivana Galdu, 

kteří také sehráli pár bojovných zápasů. Tím už jsme v současnosti, a ještě vzpomenu 

kapitány oddílu, po Karlovi Kolářovi to byl David Erlebach, Miroslav Ševčák, Petr Šico.

Nyní ještě zbývá něco říci závěrem. Rusavský oddíl si za ty roky vybudoval u soupeřů 

respekt tím, že i když prohrál, nikdy to soupeř nedostal zadarmo. Někteří lidé možná říkají, 

že šachy nejsou sport, protože u nich člověk nehekne, no nechme je přitom. I v základní 

třídě se dá zažít dost humoru. Pokud jste dočetli až sem, děkuji vám za to. Nepoužíval 

jsem žádnou statistiku, ta je k dispozici jinde. A budoucnost oddílu je ve stejných mlhách, 

jako byla minulost.

Ještě pietně vzpomenu na ty členy, kteří již nejsou mezi námi: Karel Adámek, na je-

hož počest se kdysi hrál memoriál, a nedávno zesnulí: Josef Vaculík a Josef Zbranek. Čest 

jejich památce.

Zdeněk Bartošek
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POLSTER s.r.o. 

Firma založena v roce 1990. 

Specializujeme se na výrobu sedacích 

souprav, čalouněných výrobků, 

masážních lehátek a příslušenství.  

Jsme také schopni pokrýt požadavky 

občanů na individuální výrobu 

v oblasti nábytku, atp. 

Kontakt: 

Polster s.r.o., Meziříčská 150, 

768 61 Bystřice pod Hostýnem,

tel: 573 381 455, fax: 573 381 659,  

e-mail: 

vyroba@polster.cz, 

http://www.polster.cz

Na fotografiích plavecký výcvik - děti ZŠ Rusava. Viz článek 

Jak se nám líbil plavecký výcvik? Str. 21.
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