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Rozpočet obce pro rok 2009

Nastává období, kdy je nutné sestavit podrobný rozpočet obce pro příští rok. Jako patr-
ně každá obec máme zpracován výhled do roku 2012, ten ovšem průběžně doznává 
podstatných změn vlivem čerpání dotací, grantů. Pro nastávající období počítáme 

v příjmové části s navýšením u daní z nemovitostí. U dalších daňových příjmů ze státního roz-
počtu by mělo dojít k úpravám a očekávaným navýšením až od 1. 1. 2010. Na konečnou podobu 
změn v přerozdělování daní obcím však bude mít vliv jak vláda, tak obě komory parlamentu i 
prezident republiky, takže na výsledek si ještě musíme počkat. Velmi složitá situace nastává v les-
ním hospodářství obce. Ceny dřeva stagnují a odbyt z obecního lesa je minimální. Příčin tohoto 
stavu je mnoho, v jeho důsledku však očekáváme úbytek v příjmu pro nastávající rok. Dotace 
i granty jsou odvislé od schválených žádostí na podané projekty. Do Operačního programu 
životního prostředí byl podán požadavek na výstavbu sběrného dvora včetně svozové techniky 
i nezbytných doplňků, např. kompostérů do domácností. Očekáváme podporu z Programu 
rozvoje venkova na projekt  „Za poznáváním a odpočinkem do Slobodovy zahrady“. Jedná se o 
úpravu prostranství za evangelickým kostelem a jeho zpřístupnění veřejnosti.  

Od příjmů jsou odvislé i výdajové položky. Musíme počítat se splácením půjček, které 
byly použity na výstavbu cest na Grapy a Klapinov, výstavbu veřejného osvětlení na Ráztoce 
či nákup traktoru. V příštím roce splatíme půjčku ze Státního fondu životního prostředí na 
rekonstrukci solárního zařízení na koupališti, čímž částečně odlehčíme dluhovému zatížení 
obce. Je nutné mít na zřeteli to, že grantová politika nám bude fungovat do roku 2013 a bylo 
by nelogické nevyužít těchto evropských finančních prostředků. Administrace je sice náročná 
i nákladná, ale užitek z realizace pro občany či návštěvníky obce ji přesvědčivě vyvažuje.

Připravují se další záměry vyplývající ze zpracovaného místního Programu obnovy obce. 
Požadavků i přání je mnoho, rozpočet je však úměrný každému rozpočtovému období.

Tento příspěvek jsem připravil do prosincového čísla Zpravodaje, a proto mi závěrem 
dovolte popřát vám všem krásné, ničím nerušené Vánoce a hodně zdraví a úspěchů do nového 
roku 2009.  Bohumil Škarpich

Slovo má
starosta ...
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HISTORIE ...O původu koled

Když jsem listoval starými čísly rusavského zpravodaje (XII./1999), narazil jsem na článek, 

v němž je uvedena vzpomínka na Daniela Slobodu. Vedle ukázky z jeho deníku byl otištěn 

i zápis rusavské koledy „Pásli ovce Valaši“ (nemá však stejný nápěv, ani text jako ta, kterou 

všichni známe), kterou zapsal roku 1841 právě Daniel Sloboda. Octla se zde bezděky, 

v originálním zápise (staročeštině s prvky kurentu - švabachu) a bez přepisu. Stala se mi 

však inspirací k připomenutí si původu koled. Zkusme se tedy v předvánočním shonu 

zastavit a připomenout si, proč a jak vůbec koledy vznikly.

Většina lidí se domnívá, že koledy mají křesťanský původ. Jejich původ je však 

mnohem starší a sahá do období starověké Římské říše. Slovo „koleda“ je odvozeno od 

slova „calendae“, které po určitých vývojových změnách značilo první lednové dny, tedy 

počátek nového roku. Oslavy počátku roku byly tradičně spojeny s blížící se zemědělskou 

činností. Symbolikou se stalo opěvování pluhu.

Koledování je však známé také i u Slovanů, a to ještě před příchodem křesťanství. 

Koledou označovali ustrojenou figuru, se kterou se chodilo od Vánoc do Nového roku. 

Tento zvyk se v Českých zemích udržel ještě do 16. století. Stejně jako Římané i Slované 

opěvovali zemědělskou práci. Konečně byla pro ně dominantním zdrojem obživy. 

S největší pravděpodobností spadá tento zvyk do jarních měsíců, kdy rovněž obcházeli 

s ozdobeným pluhem a prováděli slavnostní orbu. Ve středověku příchozí křesťanství 

však potřebovalo z lidí tyto pohanské rituály vymýtit. Jenže co je v lidech zakořeněno 

po staletí, to se mýtí jen s velkými obtížemi. Nezbylo než koledy zachovat. Byly však 

nově spojeny s narozením Ježíše Krista a přesunuty do období konce kalendářního roku. 

Koledami se tedy začal oslavovat příchod Božího děťátka.

Koledy tak začaly odrážet křesťanské motivy, avšak často v ryze lidovém chápání. 

Objevuje se velebení úrody, blahobytu a zdraví. Nejoblíbenějším motivem se stalo vlastní 

narození Ježíše Krista, poutě pastýřů do Betléma a klanění se Ježíškovi. Na Valašsku se 

díky salašnickému způsobu života stala pastýřská tematika velmi oblíbená. Mnohdy 

tak měly valašské koledy velebením „chudého, dobrotivého Božího děťátka“ spodobnit 

životní styl chudých, srdečných Valachů. Sociální podtext byl v koledách mnohdy více 

než patrný. …… „Dajte nám, dajte, co máte dáti, veď je nám zima pod okny státi. Jeden 

je nahý, druhý je bosý a ten třetí sa v kabeli nosí.“ 

A jak je možné, že koledy přetrvaly takovou dobu? Spojilo se zde hned několik 

faktorů. Tradice koledních obchůzek, církevní slavnosti a v neposlední řadě i možnost 

přivýdělku chudých dětí.

Určitě jsme se všichni někdy nějakou koledu učili. A pokud ne, zkusme se naučit 

právě tu rusavskou …… „Pásli ovce Valaši“.

Jaroslav Pavelka

člen Valašského krúžku Rusavjan
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120. výročí úmrtí Daniela Slobody
V neděli 19. října 2008 vzpomenula Českobratrská církev evangelická v Rusavě 120. výročí úmrtí 

Daniela Slobody, kazatele, který na Rusavě působil více než 50 let. Zemřel 10. listopadu 1888. 

Vzpomínku na toto výročí jsme posunuli o několik týdnů dříve, protože jsme předpokládali, 

že stihneme ještě pěkné podzimní počasí. A tento předpoklad se naplnil. 

Bohoslužby jsme konali mimořádně od 10 hodin. Předpokládali jsme, že na tuto 

hodinu přijedou i lidé z širšího okolí. Nakonec se těchto bohoslužeb zúčastnilo asi 22 

lidí, což je sice více než obvykle (většinou přichází jen 8 – 10 lidí), ale přece jen pro tuto 

slavnostní příležitost se mi zdálo, že je to málo. Domníval jsem se, že významná rusavská 

osobnost, kterou Daniel Sloboda jistě byl, přitáhne větší počet věřících. 

Své kázání jsem založil na slovech Písma svatého, která jsou zapsána v epištole Židům 

13, 7-8: „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili 

svůj život a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky“. Snažil jsem 

se poukázat především na to, že Daniel Sloboda byl v prvé řadě kazatelem Božího Slova 

a pastýřem rusavského lidu. Mnohdy tato jeho prvořadá činnost bývá překrývána jinými 

činnostmi, tak jak je to vyjádřeno na pamětní desce, která je zasazena do zdi rusavské fary, 

kde je o Slobodovi řečeno, že byl pokrokový vlastenec, významný botanik a dobrý člověk. 

Tvůrci, kteří tuto desku vytvořili v r. 1968 v období tzv. „Pražského jara“, neměli ještě odvahu 

na ni napsat, že to byl kazatel Božího Slova a pastýř. Komunistická ideologie se snažila pře-

značovat dějiny i tím, že některé důležité věci zamlčovala. Je pravda, že byl také pokrokový 

vlastenec a botanik, jistě také i dobrý člověk, ale především byl kazatel a pastýř. 

Dále jsem zdůraznil, že Daniel Sloboda zasvětil celý svůj život Bohu. Je to napsáno 

na jeho pomníku na rusavském hřbitově: „Nejvyšší věda, největší úloha, kdo v Písmu 

hledá a v přírodě Boha“. Z těchto slov je patrné, že Bůh je smyslem a cílem jeho života. 

Daniel Sloboda jej hledá v Písmu svatém a v knize přírody, v Božím stvoření. Ne každý 

ovšem v přírodě může spatřit Boží stopy. Dokáže to jen ten, jehož srdce je osvíceno vírou. 

A protože Slobodovo srdce bylo vírou osvíceno, objevoval Boží stopy i v přírodě, a proto 

tedy přírodě věnoval tak velkou pozornost. 

Apoštol nás napomíná, abychom 

nejenom měli v paměti ty, kteří nás 

vedli a kázali nám  Slovo Boží, ale aby-

chom je také ve víře následovali. To je 

požadavek, o kterém si myslíme, že 

v dnešní době už není „in“. Avšak víra 

není nic nemoderního. Je to důležitá 

pomoc pro náš život. Ve víře pozná-

váme, co je pro náš život podstatné 

a důležité, k čemu jsme byli stvořeni 

a čemu ve svém životě máme dávat 

prioritu. Ve víře přijímáme orientaci 

pro svůj život, víra nám ukazuje, co 

je dobré a zlé a vede nás po ces-
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tách dobra, po cestách Ježíšových. A víra je také i oporou pro náš život.  Ocitneme-li se 

v těžkostech a nesnázích, víra nás ujišťuje, že nejsme sami, ale že Bůh připravuje pro náš 

život nové perspektivy.

Samozřejmě, že svou víru nemůžeme vyznávat stejným způsobem, kterým ji vyznával 

Sloboda. Žijeme v jiné situaci a dnešní doba před nás staví nové výzvy. Nemůžeme jen 

opakovat a kopírovat to, co vyznávali naši otcové. Ale stejně tak jako oni máme se snažit po-

rozumět Kristu a odpovědět na to, co On od nás žádá právě dnes. Situace, podmínky a výzvy 

se v různých obdobích dějin mění, ale Kristus se nemění. „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes 

i na věky“. Své otce máme napodobit v rozhodnutí Kristu se oddat a cele mu patřit.

Odpoledne jsme se pak sešli k dalšímu programu. Odhaduji, že tentokrát v kostele 

bylo více než 40 lidí. Přijelo i mnoho hostů z okolí, zvláště pak z evangelického sboru 

v Prusinovicích, někteří z Holešova, Kroměříže (přítomni byli i oba synové bývalého faráře 

Šimůnka). Z Rusavy – a na tento odpolední program jsme zvali i ty, kteří nejsou členy naší 

církve -  jich bylo mnohem méně než polovina. 

První částí odpoledního programu byla přednáška, kterou napsal PhDr. Zdeněk Fišer. 

Tento historik Moravského zemského muzea zpracovává dokumenty o Slobodově životě 

a o jeho činnosti. Sám nemohl tuto přednášku přednést, ale poslal nám ji napsanou, takže 

jsem ji přečetl já. Dozvěděl jsem se v ní zajímavé věci, které jsem dříve nevěděl. Na příklad 

to, že v roce 1840 – v období, kdy evangelíci nebyli rovnoprávní s katolíky, ale byli pouze 

trpěni – musel se Sloboda zodpovídat komisi za jakési pohřební kázání, kvůli němuž ho 

udali sousedé z Chomýže. Po r. 1848 se však situace uvolnila a toho Sloboda využil tak, že 

za slovní hanobení sebe i evangelického náboženství žaloval původce posměšků u sou-

du v Bystřici pod Hostýnem, takže někteří chasníci si odseděli několik dní v bystřickém 

či holešovském vězení. Dále mne zaujalo, že již kolem r. 1840 se snažil na Rusavě založit 

knihovnu, ale nepodařilo se mu to. O tom, že byly na Rusavě potíže s alkoholismem a že 

proti alkoholismu Sloboda kázal, jsem věděl. Ale nevěděl jsem, že když byla postavena 

evangelická škola, učitel Karel Martešík, bratr jeho druhé manželky, ho velice zklamal, 

protože vyučoval velice ledabyle. Dále mne zajímaly Slobodovy styky s tehdejšími vý-

znamnými osobnostmi i jeho publicistická činnost. V novinových příspěvcích se zastával 

svého švagra Hurbana a o situaci na Slovensku informoval v denním tisku. Nevěděl jsem, 

že Sloboda byl výborný šachista. Nejeden jeho dopis s Hurbanem byl prý šachovou partií. 

Anebo prý bylo možno ho spatřit, jak hraje partičku šachu někde na louce se svým hostem. 

Také jsem nevěděl, že po padesátce byly omezeny jeho terénní aktivity, neboť při jedné  

procházce ho zranil pasoucí se vůl. Těším se na knihu „Rusava a Daniel Sloboda“, kterou 

dr. Fišer chce napsat a vydat v příštím roce k 200. výročí Slobodova narození. 

Po přednášce pak následoval koncert, sestavený z duchovních písní od renesance až 

po současnost, kterou nám zazpívaly Moravské děti z Holešova. Soubor řídila sbormistryně 

paní Mgr. Lenka Polášková a na klavír hrála slečna MgA. Martina Mergentálová. Koncert, 

který byl završením naší vzpomínkové slavnosti, byl velice pěkný. Myslím, že všichni 

posluchači byli spokojeni. 

V kostele jsme také uspořádali výstavku různých spisů a listin z doby Daniela Slobody. 

I ta byla přijata se zájmem. 

Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář
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Vznik církve Českobratrské evangelické 
V letošním roce slaví Českobratrská církev evangelická 90. výročí svého vzniku. Někdo 

možná řekne: „Vždyť církev je zde již dva tisíce let. Jak je možné, že Českobratrská církev 

evangelická je zde jen devadesát let? Co je to vlastně za církev?“  

Abychom vysvětlili, jak tato církev vznikla a z jakých základů vyrostla, musíme jít 

do vzdálené minulosti, do období před bělohorskou bitvou, ke které došlo v roce 1620. 

Od té doby se zásadním způsobem změnily náboženské poměry v českých zemích. 

V období tzv. reformace, po skončení husitských válek, existovaly v českých zemích 

dvě evangelické církve. Byla to církev podobojí, či utrakvistická a Jednota bratrská. 

Zpočátku Jednota bratrská zakoušela nepřátelství nejen ze strany katolické, ale žel, i ze 

strany utrakvistické. Když však českému národu začali vládnout Habsburkové (Ferdinand 

I. vládl v letech 1526 – 1564), nastaly obtíže i utrakvistům. Habsburkové podněcováni 

papežem a jezuity, snažili se evangelíky likvidovat. A to vedlo k tomu, že utrakvisté se 

sblížili s Jednotou bratrskou. Společně se snažili na habsburských panovnících dosáhnout 

náboženské svobody. Společně v roce 1575 vypracovali Českou konfesi – tedy vyznání své 

víry a žádali Maxmiliána, aby jim potvrdil náboženskou svobodu. On jim však nic nepode-

psal, pouze slíbil, že nebude dělat překážky. Pak tento slib porušil. A tak čeští stavové pod 

vedením Václava Budovce z Budova si r. 1609 vynutili na jeho nástupci, císaři Rudolfu II., 

tzv. Rudolfův Majestát, který dával náboženskou svobodu nejen pánům, rytířům a měšťa-

nům, ale i poddaným. Tedy všem, kteří se hlásili k České konfesi. Byla to široká náboženská 

svoboda, která v té době nikde v Evropě v takovém rozsahu neexistovala. 

Pak ovšem přišla bitva na Bílé hoře, v níž zvítězili Habsburkové, porazili Fridricha 

Falckého, jehož si české země povolaly za krále a nastalo období násilné protireformace.     

13. října 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent. Dovolil, aby se evangelíci, kteří 

zde existovali v období předbělohorském a jejichž potomci si tajně uchovávali evan-

gelickou víru,  hlásili k evangelickým církvím, které existovaly ve světě – to znamená 

k církvi luterské či augsburské, která vznikla v Německu, nebo k církvi reformované, 

která vznikla ve Švýcarsku. Aby tito „tajní evangelíci“ mohli navázat na českou reformaci, 

jim nebylo dovoleno. V našem regionu tak vznikl sbor augsburského vyznání v Rusavě 

a v Prusinovicích pak sbor reformovaný. Někteří faráři sice lpěli na tom, aby se učilo buď 

podle konfese luterské, nebo podle konfese reformované, avšak styky mezi sbory obou 

konfesí byly živé. Lze to doložit právě na sboru prusinovickém a rusavském. Faráři z obou 

těchto sborů se za dob Daniela Slobody, rusavského faráře, velice často navštěvovali.   

V roce 1869, který byl v tehdejší době rokem, v němž se slavilo pětisté výročí narození 

M. Jana Husa, se začaly objevovat myšlenky na spojení obou evangelických církví. Luteráni 

i reformovaní se začali hlásit k České konfesi z r. 1575. Na počátku 20. století pracovali 

evangelíci obou církví v různých spolcích. Dokonce se psalo i o možnosti spojení obou 

církví. V roce 1911 vzniklo Sdružení pokrokových evangelíků, kteří myšlenky sjednocení 

propagovali. K dalšímu růstu vědomí sounáležitosti přispěly oslavy k 500. výročí upá-

lení M. Jana Husa, které se konaly v r. 1915. Začaly se objevovat myšlenky na oddělení 

se od Rakouska a vytvoření samostatného státu. Evangelíci chtěli pomáhat v sociální 

a duchovní orientaci národa a chtěli při tom vycházet z odkazu české reformace. V roce 
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1916 diskutovali faráři i laici o sjednocení evangelických církví na různých schůzích. 

Propagátory těchto myšlenek na reformované straně byli superintendent Čeněk Dušek, 

senior Josef Souček, na luterské straně superintendent Ferdinand Hrejsa. Z laiků vynikl 

Antonín Boháč. 

15. a 16. května 1917  byla na schůzi zástupců obou církví sepsána rezoluce o zřízení české 

národní evangelické církve a byl ustaven Ústřední výbor pro českou evangelickou církev. 

Po vzniku republiky 28. října 1918 svolal Ústřední výbor do Prahy, do Smetanova sálu 

Obecního domu pražského na 17. a 18.prosince generální sněm českých evangelických 

církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jednomyslně byla přijata rezoluce, v níž jsou 

uvedena tato slova: „A proto nyní, kdy se navrátila českému národu vláda věcí jeho, obě 

církve evangelické na svém generálním sněmu v Praze 17. prosince 1918 usnášejí se jed-

nomyslně a slavnostně, že po třistaletém násilném odtržení  od svých otců vracejí se k nim 

a navazují na českou reformaci husitskou a na církev podobojí a Jednotu bratrskou“. Hlásí 

se k Českému vyznání z r. 1575 a k Bratrskému vyznání podle vydání Komenského z r. 1622. 

Následuje pak diskuze o tom, jak se spojená církev bude jmenovat. Je provedeno písemné 

hlasování po sborech a ty se sjednotily na jménu Českobratrská církev evangelická. 

Hranice rusavského sboru
Po roce 1781, kdy byl císařem Josefem II. vydán toleranční patent, vznikly na území našeho 

regionu dva evangelické sbory. Původně se počítalo s tím, že v této oblasti bude ustano-

ven jen jeden sbor, a to na Rusavě. Zdálo se, že pro vytvoření prusinovického sboru nebude 

dostatečný počet lidí, kteří by se do Prusinovic hlásili (toleranční zákony požadovaly buď 

500 lidí nebo 100 rodin). Nakonec pak přece i prusinovický sbor byl zřízen.

V tehdejší době bylo možno hlásit se jen ke dvěma světovým evangelickým církvím: 

buď k reformované církvi, anebo k církvi luterské či augšpurského vyznání. Oba sbory, 

rusavský i prusinovický se přihlásily k církvi luterské. V prusinovickém sboru se vystřídali tři 

luterští kazatelé. Poměry v tomto sboru byly však nestabilní a tak jeho třetí farář, shodou 

okolností Sloboda, avšak Ondřej, navrhl, aby prusinovický sbor byl připojen k Rusavě. Sám 

pak odešel do Hodslavic. Toto doporučení však členy prusinovického sboru pobouřilo 

a rozhodli se přestoupit k reformované církvi. Po deseti  letech své existence změnil tedy 

sbor svou konfesi. Po dalších deseti letech, od r. 1800 byl pak dvacet let neobsazen. Zdálo 

se, že zanikne. Přece však zůstal. 

Oba sbory, rusavský i prusinovický, žily pokojně vedle sebe. Jejich kazatelé se velice 

často navštěvovali, což je patrné z deníku Daniela Slobody.

V roce 1918, po vyhlášení Československé republiky, se obě církve sjednotily. Došlo 

k tomu 17. a 18. prosince 1918 na generálním sněmu v Praze. Obě církve tak vytvořily 

Českobratrskou církev evangelickou. Nyní, když mezi sbory přestaly platit konfesijní roz-

díly, bylo třeba vymezit hranice, v nichž jednotlivé sbory budou působit. Šlo o rozdělení 

území mezi sbory v Prusinovicích a v Rusavě. V archivu rusavské církve jsem našel seznam 

obcí z roku 1934, které náležely k tomuto sboru. Jsou to tyto obce: Bílavsko, Brusné, 

Chvalčov, Chvalčova Lhota, Rusava, Slavkov, Chomýž, Franckovice, Fryšták, Hostišová, 
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Kurovice, Horní Lapač, Lechotice, Ludslavice, Lukov, Lukoveček, Machová, Martinice, 
Míškovice, Mysločovice, Přílepy, Racková, Horní Ves, Dolní Ves, Vlčková, Záhlinice, 
Zahnašovice, Žeranovice, Žopy.

V roce 1936 rusavské staršovstvo však žádalo seniorátní výbor, aby k Rusavě byla 
přifařena také Bystřice p. H., která byla původně přidělena Prusinovicím. Senior upozornil 
rusavské staršovstvo, že k tomu, aby tato žádost mohla být předložena seniorátnímu 
výboru k rozhodnutí, potřebuje podpisy většiny evangelíků v Bystřici p. H., jimiž by bylo 
vyjádřeno, že s tímto přifařením souhlasí. Tyto podpisy seniorátní výbor nedostal, protože 
Bystřice p. H. zůstala u Prusinovic. V tomto dopise upozorňuje senior také na to, že musí 
být definitivně rozhodnuto o příslušnosti Chomýže a Bílavska, které rozhodnutím synodní 
rady ze dne 9. prosince 1920 byly přifařeny k Prusinovicím (v uvedeném seznamu jsou 
však zahrnuty mezi obce rusavského sboru).   

Prusinovický farář Jerie se k otázce Chomýže a Bílavska vyjadřuje ve svém dopise 
adresovaném do Rusavy a navrhuje, aby Chomýž patřila k Rusavě a Bílavsko ke kazatelské 
stanici v Bystřici p. H., a tím k Prusinovicím.

V prostoru, v němž působily sbor rusavský a prusinovický, se po roce 1918 vytvořily 
další sbory. A to v r. 1922 sbor přerovský, v roce 1935 sbor zlínský a v roce 1953 sbor 
kroměřížský. V roce 1950 sděluje synodní rada Rusavě, že Záhlinice přecházejí k Přerovu. 
Po roce 1922 se začíná rozvíjet práce ve Zlíně. Vzniká tam kazatelská stanice zádveřické-
ho sboru. A pracovníci této kazatelské stanice se již v roce 1933 dotazují Rusavy, zda by 
novému sboru, který se ve Zlíně vytvoří, byla ochotna předat obce Fryšták, Otrokovice 
a jejich okolí. Tenkrát však ještě k přefaření nedošlo. Došlo k němu až v roce 1969, kdy 
členové církve z Fryštáku (s Horní a Dolní Vsí) a Lukova požádali o přefaření ke Zlínu 
a Rusava s tím souhlasila. V Lukovečku evangelíci nebyli jednotni v tom, zda by chtěli 
ke Zlínu patřit, proto zůstávají u Rusavy. Nakonec však i oni přešli ke Zlínu. 

15. března 1971 sděluje na základě seznamu synodní rady seniorátní výbor ru-
savskému sboru seznam obcí, které k němu patří. Jsou to obce Brusné, Horní Lapač, 
Chomýž, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Míškovice, Racková 
– Franckovice, Rusava, Slavkov, Zahnašovice, Žeranovice, Machová, Mysločovice, Vítová 
a Vlčková. Podivné je, že ve srovnání se seznamem z roku 1934 nejsou zmiňovány obce 
Přílepy, Žopy a Martinice, Hostišová.

Lze to snad vysvětlit tím, že v oblasti prusinovického sboru vznikly kazatelské stanice,  
Bystřice p. H. a Holešov. Do působnosti zvláště holešovské kazatelské stanice postupně 
přecházely bez nějaké další dohody obce nacházející se v blízkém okolí. I když podle 
posledního seznamu, potvrzeného synodní radou i seniorátním výborem, patří k Rusavě 
i obce kolem Holešova, fakticky bychom mohli s příslušností k Rusavě počítat jen u obcí: 
Rusava, Chomýž, Brusné, Slavkov, Chvalčov, Chvalčova Lhota.

Podíváme-li se na mapu, pak je zřejmé, že hranicí mezi dvěma tolerančními sbory, 
které se v roce 1918 spojily do jedné církve, byla stanovena železniční trať z Holešova 
do Bystřice p. H. Obce, které byly před tratí, patřily k Prusinovicím a obce za tratí patřily 
k Rusavě. Bylo to rozdělení administrativní a Rusava možná na to doplatila, protože obě 
města – Holešov a Bystřice p. H. – byly již od počátku připojeny k Prusinovicím a Fryštácko 
požádalo o přefaření ke Zlínu.
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Je pravda, že jak v Bystřici, tak v Holešově jsou někteří členové církve, kteří se hlásí 

k Rusavě a také rusavskému sboru platí salár (= dobrovolný dar pro práci církve). Nikdo 

tyto lidi nenutí, aby přešli do prusinovického sboru. Mají možnost vybrat si společenství, 

které jim lépe vyhovuje a v němž mají své kořeny.

Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář

Monografie Rusava – život valašské dědiny
Od prvního vydání knihy Rusava – život valašské dědiny, ojedinělé monogra-

fie Františka Táborského s kresbami Adolfa Kašpara, uplynulo letos 80 let: vydal ji  

R. Promberger v Olomouci v roce 1928. Od doby jejího vydání se krajina a zvyklosti popi-

sované v knize natolik změnily, že by Rusavu ani dnešní zvyklosti autor nepoznal. Pro svou 

uměleckou hodnotu a profesionální zpracování se kniha brzy stala nedostupnou, před  

15 lety (v roce 1993) se proto uskutečnilo druhé vydání (reprint 1. vydání), tentokrát ve spolu-

práci Miloslavy a Milana Charvátových v nakladatelství Lípa – A. J. Rychlík  ve Vizovicích.

Kniha je pro mnohé věkem starší obyvatele Rusavy jedinečným prostředkem pro 

přiblížení prožitého dětství vlastním potomkům (dětem, vnoučatům, pravnoučatům), ale 

také připomínkou tradic rusavského lidu. Knihu lze zakoupit na obecním úřadě na Rusavě 

nebo zapůjčit v obecní knihovně.

Dana Gajdošová

Mlýny, pily, valchy a hamry na toku Rusavy

Vrchní pila v Rohu
Vrchní pila v Rohu brala vodu 

z potoka Ráztoka z náhonu 

Mraznice – voda tekla do ryb-

níka nad penzionátem a pak 

do zástavy. Když protekla 

mlýnem na Ráztoce, vtek-

la do potůčku, který teče 

od Obrázku. Náhon na pilu 

v Rohu začínal u Vitovských 

(Pavelců) a pokračoval 

po levé straně kolem cesty 

dolů do Rohu. Před Rohem 

vedl nad cestou zděným 

kanálem v zemi, dlouhým 

asi 20 metrů, a poté ústil 

do rybníka. Po protečení 

Pohled z Hrkávky na část Zákopanice. V pozadí je vodní pila a naskládané metry dřeva. Nad  ní stojí hájovna v Rohu. 
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pilou pokračovala voda náhonem kolem cesty po levé straně do Zákopanice, kde se 

spojila s potůčkem Macháň a vtekla do potoka Ráztoka. Náhon na pilu v Rohu měl přes 

300 m. Pila mohla být postavena kolem roku 1840 a  řezala a byla v provozu asi do roku 

1945. Neví se, byl-li to katr vertikál nebo listovka s horizontálním listem. Na pilu dohlížel 

od roku 1922 do roku 1932 hajný Zlatohlávek a do roku 1945 revírník Smetana. Pila patřila 

polesí Lukoveček, protože patřila do jeho katastru. Pila byla v druhé polovině padesátých 

let rozebrána a koryto náhonu, které vedlo šikmo na pilu, bylo zavezeno.

Josef Hudec Včelinský

Z historie Svatého Hostýna

1. část: Dějiny hostýnského chrámu
Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně byl postaven v letech 1721 až 1748 

na druhém, nižším vrcholku Hostýna v nadmořské výšce 718 metrů. Je to nejvýše položená 

stavba tohoto druhu na Moravě. Chrám postavil na svůj náklad hrabě František Antonín 

Rottál, majitel holešovského a bystřického panství. Stavitelem chrámu byl Tomáš Šturm 

z Holešova, nadaný a proslulý stavitel své doby (stavěl i kostel sv. Jiljí v Bystřici p. H.) a také 

dovedný sochař. Chrám byl postaven pravděpodobně podle projektu kroměřížského 

projektanta italského původu Ignáce Ciraniho.

Stavba chrámu byla zahájena 4. května 1721, kdy základní kámen položil Bernard 

Vanka, prelát premonstranské kanonie z Hradiska u Olomouce. Přítomen byl i hrabě  

F. A. Rottál a jeho manželka hraběnka Cecilie Marie, rozená Trautmansdorfová. Kostel 

byl postaven ve slohu novořímském, základy jeho zdí byly zapuštěny do vytesané skály. 

Do základů bylo použito kamene hostýnského.

Dlouhých 27 let trvání stavby hostýnského kostela mělo hned několik příčin, které 

vlastně navzájem souvisely. Už sama nadmořská výška nepříhodného místa byla první 

příčinou dlouhého trvání stavby. S tím souvisela i druhá překážka, kterou bylo nemilosrd-

né, drsné a proměnlivé horské podnebí. Třetí příčinou byly obtíže spojené s namáhavou 

a těžkou dopravou stavebního materiálu tehdejšími koňskými potahy po úzkých, klikatých 

a nerovných lesních cestách. 

V době, kdy se zdálo, že se stavba hostýnského chrámu blíží zdárně ke svému závěru, 

přibyla překážka čtvrtá, možno říci politická. V roce 1740 totiž zemřel císař Karel IV. a arcivé-

vodství rakouské, korunu uherskou a korunu zemí českých po něm zdědila nejstarší z jeho 

tří dcer, Marie Terezie. Nástup ženy do funkce představitele rakouské monarchie vyvolal 

v Evropě politické napětí, které brzy dozrálo ve válečné tažení proti Rakousku. Největšími 

nepřáteli Rakouska se stal pruský král Bedřich II. (i když mezi prvními uznal M. Terezii) a pak 

bavorský kurfürst Karel Albert (pozdější císař Karel VII.) K nepřátelům Rakouska se přidaly 

i Francie a Španělsko. Války trvaly několik let a protože státní pokladna nestačila na výdaje 

pro rakouskou armádu, musela finančně přispět i česká šlechta, tedy i F. A. Rottál. 

I přes tyto potíže byl chrám koncem r. 1747 téměř dostavěn a 24. února 1748 v něm 

byla sloužena první mše bystřickým kaplanem Janem Hübnerem, pozdějším starším 

beneficiátem na Hostýně. Slavnostní mše spojená se svěcením chrámu se však uskuteč-
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nila 28. července 1748 za účasti 30.000 poutníků a věřících, což byla jistě jedna z největ-

ších návštěv Hostýna do té doby. Svěcení chrámu provedl hrabě a kardinál Ferdinand 

Julius Troyer, 52. biskup olomoucký, který svou funkci zastával v letech 1745 až 1758 

(Arcibiskupství olomoucké vzniklo až v r. 1777).

Ještě v témže 18. století postihly chrámovou stavbou dvě smutné události. Při první 

z nich 24. září 1769 byl kostel poškozen požárem vzniklým od blesku. Poškozena byla 

střecha a věž a rozpustily se i tři ze čtyř zvonů, zatím co čtvrtý se po schodech zřítil bez 

poškození až dolů. Dovnitř stavby se oheň přes silnou klenbu nedostal. Do dvou let se 

sebralo tolik darů, že chrám mohl být obnoven ve své dřívější kráse.

Druhá smutná událost však nedala na sebe dlouho čekat. V r. 1787, v době osvíce-

necké, za vlády císaře Josefa II., byl hostýnský chrám odsvěcen a uzavřen. Odsvěcení 

provedl hrabě Tadeáš Trautmansdorf, děkan z Holešova a Josef Liver, farář z Domaželic, 

za velké účasti smutných poutníků a věřících. 

Vlastimil Doležel, Bystřice p. H.

Vítání dětí do života 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ ) připravil  

na jaře a na podzim  „vítání dětí do života“. 

Obřadní síň Obecního úřadu na Rusavě byla za slavnostního pochodu Luisiny polky 

zaplněna rodiči a ostatními příbuznými nově narozených dětí (19. 4. 2008) – Jaromíra 

Češka, nar. 7. 10. 2007; Venduly Pavelcové, nar. 25. 1. 2008  a (27. 9. 2008) – Milana Zachary, 

nar. 8. 3. 2008; Veroniky Škarpichové, nar. 5. 5. 2008; Václava Žaloudíka, nar. 15. 5. 2008; 

Lukáše Janečky, nar. 4. 7. 2008. 

Zde je už netrpělivě očekávali žáci ZŠ, členky SPOZ a pan starosta Bohumil Škarpich 

se slavnostním projevem. Při podpisu rodičovského slibu do pamětní knihy byl nový 

občánek uložen do kolíb-

ky a písničkou a říkankou 

přivítán do života malými 

valášky. Pak už jen násle-

dovaly gratulace a malé 

upomínkové dárečky pro 

děti. O fotodokumentaci 

obou slavnostních udá-

lostí se postaral pan 

Zdeněk Hradil.

Mgr. Jana Vávrová

Sbor pro občanské 

záležitosti

TA NAŠA RUSAVA
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80 let myslivosti na Rusavě
Krátce po smrti našeho člena Jaroslava Ševely mi jeho sestra Olga dala fotografii, na které 

jsou zachyceni rusavští občané s loveckými puškami a ve svátečním oblečení, což be-

zesporu znamenalo význačnou událost. Mnoho let jsem pátral po důvodu, neznal jsem 

datum této fotografované události, ptal jsem se pamětníků, mimo jiných také pana Josefa 

Kocfeldy  z čísla 49, jehož otec je rovněž na uvedené fotografii. Když jsem pak J. Kocfeldu 

v roce 2001 navštívil u příležitosti jeho 80. narozenin, věnoval mi pokladní deník, jejž vedl 

jeho otec. První záznam v deníku je z roku 1928 a z textu jednoznačně vyplývá, že toho 

roku bylo založeno honební společenstvo a následným nájmem střeleckému kroužku 

začala existovat myslivost na Rusavě. Ve stejném roce pravděpodobně vznikla i uvedená 

fotografie, protože jména se shodují také s textem v deníku. Patří tedy hlavní zásluha 

na určení význačného jubilea pro myslivost na Rusavě panu Josefu Kocfeldovi.

(Fotografie včetně jmen byla otištěna ve Zpravodaji č. XXV v r. 2001.)

Pokládal jsem za nezbytné 80. výročí založení střeleckého kroužku (tak zněl první 

název sdružení) důstojně oslavit. Přípravy oslav se zúčastnila většina členů rusavského 

mysliveckého sdružení a průběh oslav byl pro všechny časově náročný. Oslavy se konaly 

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a Obecního úřadu Rusava.

Součástí programu oslav, které se konaly 13. 9. 2008, byly dopolední dětské hry v are-

álu koupaliště a výstavka trofejí, obrazů a fotografií v sále Obecního domu. Od 15 hodin 

se potom konalo slavnostní zasedání členů honebního společenstva, členů Mysliveckého 

sdružení Rusava a dalších pozvaných hostů.
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Účastníci tohoto slavnostního zasedání mohli vyslechnout nejen nejstarší historii 

české myslivosti, jíž je přes 1000 let, ale také historii myslivosti na Rusavě. Toto vyprávě-

ní bylo doplněno ukázkami lovecké hudby při parforsních honech šlechty. Se slovním 

výkladem pana ing. Bartoška předvedli hudebníci, které zajistil pan JUDr. V. Vyhlídal, a to 

Sbor trubačů Holešov a Sbor trubačů Základní umělecké školy z Podštátu, jedinečný kon-

cert hry na horny. Panu ing. Karlu Bartoškovi a oběma sborům byly dodatečně předány 

pamětní listy a samozřejmě jim všem patří také náš dík.

Při tomto slavnostním shromáždění předal pan Jindřich Šimara našemu sdružení 

diplom Okresního mysliveckého spolku Kroměříž za příkladnou činnost při provádění 

zkoušek loveckých psů jakožto základu správné myslivecké činnosti. Jako host vystoupil 

také pan Dr. Ing. František Libosvár, předseda Mysliveckého spolku Zlín, s příspěvkem 

o budoucnosti české myslivosti. Součástí tohoto zasedání bylo i předání pamětních listů 

zasloužilým členům Mysliveckého sdružení Rusava. V rámci oslav vyhlásilo naše sdružení  

dětskou vědomostní soutěž Zajímavosti o obyvatelích lesa, a před slavnostním zasedá-

ním byla tato soutěž vyhodnocena panem ing. Bartoškem. Soutěžící byli přihlášeni z MS 

Křídlo, MS Blazice, MS Vítonice, MS Rusava zastupoval Michal Charvát, který po několik 

let maluje pro rusavský Zpravodaj obrázky k mým článkům. V průběhu slavnostního 

shromáždění byli všichni s výsledky této soutěže seznámeni a byla zdůrazněna dobrá 

znalost v soutěžích v myslivecké zoologii.

Závěr slavnostního shromáždění patřil opět trubačům obou sborů, kteří při výkladu 

pana ing. Bartoška znamenitě přenesli nádherné komorní skladby, zakončené na závěr 

zpívaným přípitkem. Slavnost byla ukončena večeří, kterou všem věnovalo naše sdružení. 

Večer pak pokračoval při cimbálové muzice.

Celý program oslav byl věnován všem, kdo mají pro rusavskou přírodu a myslivost 

otevřené srdce, a byl rovněž poděkováním členům Honebního společenstva Rusava 

za příkladnou spolupráci s našim sdružením, které si nesmírně vážíme.

Milan Charvát

Vítr v zádech všem drakům
Dobré počasí a skvělý  vítr pro letošní Drakiádu! Tak to bylo vysněné přání nejednoho 

organizátora z řad Aktivního klubu, již tradiční a úspěšné akce podzimních dnů na Rusavě 

– Grapech. Debaty o schopnostech připravených draků? „Mami, tati, že mi ten drak po-

letí!“  Tak to byl příběh nejedné rodiny, kdy se děti nemohly vysněného „leteckého dne 

draků“ dočkat. 

V neděli 18. října draci vzlétli k obloze  a malí, ale  i ti větší mysleli, že mají vyhráno. 

Vítr polevil a nejeden drak šel k zemi. Ale nikdo neztrácel naději a snažil se podporovat 

svého draka  znovu a znovu. Někteří dokonce i s podporou vlastní energie „s rozběhem 

z kopce“. Dalším majitelům a krotitelům draků se vyplatilo vyčkat na správný okamžik 

v místě, kde se vítr umoudřil  a  vdechl „život“ a sílu k letu takřka všem zbývajícím drakům. 

Pro načerpání energie „pozemních motorů“ – nosičů všech draků – organizátoři připravili 

čaj, špekáček, jablíčka pečená v ohni a pro dospělé „svařáček“. Pro malé i ty nejmenší  

majitele nejlepších „turbo draků“ byly připraveny ceny v podobě balíčků a sladkostí.
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 A že jediným vládcem Drakiády není vítr, ale dobrá nálada a šťastné okamžiky 

mnohdy i celých rodin přes děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky konče, tak o tom 

se přijďte přesvědčit příští rok na další ročník Drakiády! 

Dana Gajdošová

Zlínský kraj podpořil Dětský den

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu, podpořil finanční částkou 5 000 Kč Dětský 

den na Rusavě, který proběhl letos 1. června na koupališti. Akci pořádal Aktivní klub 

Rusava, o. s., a sumu získal na základě žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mládeže 

a sportu Zlínského kraje. 

Setkání s důchodci
Letošní setkání s důchodci se uskutečnilo 8. listopadu v Obecním domě na Rusavě, kde 

bylo  pro všechny zúčastněné připraveno pohoštění, které darovalo  pekařství z Roštění, 

a program, na kterém se podílel Valašský krúžek Rusavjan, základní škola, pozvaný host 

– kouzelník pan J. Bílek, hudba pana Ladislava Pavelce a radní obce Rusava.

O zahájení se postarala cimbálová muzika Rusava, pod vedením primáše Františka  

Stoklasy, a hned poté všechny přítomné přivítal pan starosta Bohumil Škarpich a popřál 

jim příjemné posezení. Nezapomněl však informovat o všem, co se za celý rok v obci 

událo a vydařilo.

Vyloudit spokojený úsměv na tvářích všech? Tak o to se vždy se zaručeným úspě-

chem postarají ti nejmenší z mateřské školy a základní školy z Rusavy. Vždyť právě ti 

nejmenší mají tu neuvěřitelnou schopnost svou bezprostředností předat jiným kus 

pozitivní energie, která je tak potřebná pro spokojené okamžiky každodenního života. 

Svým pásmem potěšil i Valašský 

krúžek Rusavjan se sólovým pě-

veckým vystoupením dívenky 

Anetky Trněné z Holešova,  která 

brala dech svým výkonem všem. 

„Srdečný dík za její krásný pě-

vecký zážitek,“ napsal nám pan 

Fr. Kužel ze Soliska. Obdiv patřil 

i šikovným rukám kouzelníka 

pana J. Bílka. Radní D. Gajdošová 

a P. Neumann si zase  pro naše 

důchodce připravili neobvyk-

lou prezentaci známých písní 

dokonce i s převlekem.
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Samotné posezení nabralo dobrou náladu a našli se i ti aktivnější , kteří si rádi za-

tancovali při živé hudbě pánů Ladislava a Miroslava  Pavelcových. 

Na  každoročním, již  tradičním  setkání s důchodci se Kulturní výbor při Obecním 

úřadě Rusava snaží o co největší spokojenost našich spoluobčanů v důchodovém věku, 

kteří si najdou čas pro připravené odpoledne.  Pan Fr. Kužel nám napsal: „Považuji za svou 

milou povinnost poděkovat vedení obce Rusava v prvé řadě za pozvání a dále za usku-

tečnění tohoto krásného setkání nás starších a za ocenění naší celoživotní práce“.   

Dana Gajdošová

Mikulášský jarmark 29. 11. 2008
Příspěvek o Mikulášském jarmarku bude uveřejněn v dalším čísle Zpravodaje.

Výsadba stromořadí kolem poutní cesty
Začátkem července tohoto roku byla u příležitosti velehradských slavností na základě 

společného projektu Matice svatohostýnské a Matice velehradské otevřena poutní cesta 

z Velehradu na Hostýn, která byla poměrně rychle realizována díky podpoře sponzorů 

z řad obcí, firem i jednotlivých občanů. Trasa poutní cesty vede z Velehradu přes Modrou, 

Jalubí a Sušice do Huštěnovic, odtud podél řeky Moravy do Napajedel a přes Zlínské vrchy 

do Zlína. Odtud  je možno pokračovat přes Fryšták, Lukoveček a Rusavu,ve které kopíruje 

nově vybudovanou cyklostezku v Grapech až na Hostýn. Celá trasa měří 50 kilometrů 

a je doplněna 25 informačními panely, které poutníka seznamují s historií, významnými 

církevními osobnostmi a přírodou míst, kterými poutní cesta prochází.

Už v období práce na tomto projektu i v průběhu jeho realizace  jsme se zabývali 

myšlenkou jejího zvýraznění v krajině pomocí výsadby stromořadí, které by lemovalo trasu 

v místech, kde prochází volnou krajinou bez souvislého lesního porostu. Aleje stromů  

spojených svými korunami budou vytvářet symbolické spojení dvou nejvýznamnějších 

moravských poutních míst a kromě toho budou významným biokoridorem poskytujícím 

ochranu a obživu mnoha živočichům a v budoucnosti vytvoří významné dominanty 



16 Zpravodaj obce Rusava

krajiny, často zdevastované předchozími nešetrnými zásahy a kácením stromů při roz-

šiřování cest. Aleje vysazovali v krajině už naši předkové, kteří si stromů nesmírně vážili 

a domnívám se, že je nutné v této činnosti pokračovat i v dnešní době, pokud je to jen 

trochu možné. Proto  se tvůrci poutní cesty s naučnou stezkou po prvních příznivých 

ohlasech začali zabývat myšlenkou výsadby aleje  už zcela reálně a díky vstřícnosti vedení 

obce Rusava byl vysazen první kilometr stromořadí právě kolem výše uvedené cyklos-

tezky v Grapech. Při vypracování projektu nám velmi pomohla Agentura ochrany přírody 

a krajiny ve Zlíně, jmenovitě vedoucí tohoto střediska ing Eliška Hoferková a dendroložka 

ing Ivana Pončíková, s jejichž metodickou pomocí jsme získali finance z Programu péče 

o krajinu a mohli tak udělat první krok k uvedení celého záměru do skutečnosti.

Na rusavském katastru bylo vysázeno zatím 120 ks mladých stromků, především 

jeřábů, doplněných javory a hrušněmi.Tento první krok nás naplnil optimismem a naučil 

nás připravovat projekty, které nám umožní udělat kroky další až do cíle na Velehradě 

(a možná ještě dál) i přesto, že hned na začátku vstoupil do projektu  lidský druh „Vandal“, 

který zlikvidoval ještě před kolaudací prvního úseku pět mladých javorů.

PaedDr. Jiří Troneček

soukromý přírodovědec, Chvalčov

Oprava místní komunikace 

„Za potokem“ a  „Za evangelickým kostelem“

Obec Rusava realizovala v září a říjnu 2008 investiční akci Oprava místní komunikace 

,,Za potokem“ a ,,Za evangelickým kostelem“, která řešila nevyhovující stav komunikací 

v centru obce. Cílem projektu bylo zlepšit stav a vzhled vozovky, zkvalitnit dopravní 

dostupnost a obslužnost lokalit, prodloužit životnost komunikací a zvýšit bezpečnost 

a plynulost silničního provozu.

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

Základní údaje k investiční akci:

Název stavby: Oprava místní komunikace ,,Za potokem“ a ,,Za evangelickým kostelem“

Investor: Obec Rusava

Dodavatel: Hlava – stavby, s.r.o.

Délka opravené komunikace: 1160 m2 

Poskytovatel dotace a návratné finanční pomoci: Zlínský kraj 

Program: Podprogram na obnovu venkova Zlínského kraje 2008

Struktura financování:

Celkové náklady projektu: 1,406.000 Kč

Výše dotace: 703.000 Kč

Výše návratné finanční pomoci: 240.000 Kč

Vlastní zdroje: 463.000 Kč
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Místní akční skupina Podhostýnska přerozdělila 

první peníze z Programu rozvoje venkova ČR

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. (dále 

jen MAS Podhostýnska), která sdružuje obce, 

podnikatele a neziskové organizace působící 

na Podhostýnsku, vyhlásila letos v srpnu 1. Výzvu 

k podávání žádostí o dotaci na projektové záměry 

na zlepšení vzhledu obcí, zkvalitnění občanských 

služeb a vybavenosti a na modernizaci zeměděl-

ství. Příjem žádostí byl ukončen k 17.  září. Celkem bylo v kanceláři MAS Podhostýnska 

zaregistrováno 13 žádostí o dotaci. Po administrativní kontrole projektů a kontrole jejich 

přijatelnosti bylo Výběrové komisi MAS Podhostýnska předloženo 11 projektů, které splnily 

FOTO PŘED A PO REALIZACI

Oprava místní komunikace

,,Za potokem“

,,Za evangelickým kostelem“  
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všechny stanovené náležitosti. Ve středu 15. října proběhlo zasedání Výběrové komise MAS 

Podhostýnska, kde byly všechny projekty prezentovány žadateli a následně provedli členové 

Výběrové komise jejich bodové hodnocení dle stanovených kritérií. Ve čtvrtek 16. října pak 

Programový výbor MAS Podhostýnska a Valná hromada MAS Podhostýnska potvrdily výběr 

projektů k finanční podpoře. Celkem bylo v rámci první výzvy přerozděleno přes 4,7 mil Kč.

V rámci FICHE 1 (opatření), která je zaměřena na zlepšení vzhledu obcí, zkvalitnění pod-

mínek pro bydlení obyvatel a zvýšení atraktivity území byly podpořeny tyto projekty:

Název projektu Žadatel Popis projektu

Turistické přístřešky 

v Podhostýnském 

mikroregionu

Podhostýnský 

mikroregion

Předmětem projektu je pořízení a insta-

lace turistických přístřešků vč. stojanů 

na kola v 15 obcích Podhostýnského mi-

kroregionu s cílem zpříjemnit cestování 

pěším i cykloturistům po Podhostýnsku 

a zatraktivnit tuto turistickou oblast.

Za odpočinkem 

a poznáváním 

do Slobodovy 

zahrady

Obec Rusava

Předmětem projektu je revitalizace farní 

zahrady u evangelického kostela sv. 

Trojice na Rusavě za účelem vybudování 

netradičního odpočinkového a naučné-

ho  zázemí v centru obce k setkávání lidí 

všech generací. 

Zkvalitnění vybavenosti 

lokality Chvalčov-Lázně

Obec 

Chvalčov

Projekt řeší dovybavení obce Chvalčov, 

resp. místní lokality Lázně bezdrátovým 

rozhlasem, odpočinkovým místem a no-

vou technikou na údržbu veřejné zeleně 

s cílem zvýšení informovanosti obyvatel 

a rozšíření nabídky služeb pro obyvate-

le, návštěvníky obce a turisty.

Více přírody s novou 

zelení

Tělovýchovná 

jednota 

Mrlínek

Předmětem projektu je osazení veřejné 

zeleně v obci Mrlínek s cílem zlepšit 

vzhled sportoviště. Součástí projektu je 

také nákup nové technologie na údrž-

bu stávajících i nových zelených ploch 

v obci.

V rámci FICHE 2 (opatření), která byla zaměřena na zkvalitnění občanské vy-

bavenosti a služeb v oblasti volnočasových aktivit, sportu, činnosti spolkových 

organizací a základní obchodní vybavenosti byly podpořeny tyto projekty:
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Název projektu Žadatel Popis projektu

Klub Rusava In 

– Rusavský ráj

Rusava In, o.s. 

V rámci projektu bude vybudováno 

nové zázemí – klubovna - pro realizaci 

vzdělávacích, kulturních a sportovních 

programů organizovaných neziskovou 

organizací Rusava In, která aktivně pra-

cuje s dětmi a mládeží. Součástí projek-

tu je také realizace nového sportovně 

zábavného hřiště s moderními herními 

prvky pro děti.

Obnovení opony v pa-

mátkově chráněném sále 

sokolovny

Tělocvičná

 jednota Sokol 

Bystřice 

pod Hostýnem

Cílem projektu je zkvalitnění vybavenos-

ti a zvýšení estetické úrovně sálu v soko-

lovně, která je významným střediskem 

tělovýchovy, sportu a kultury v Bystřici 

pod Hostýnem. V rámci projektu bude 

do sálu sokolovny pořízena nová deko-

rativní opona a textilní závěsy.

Záhorská scéna Město Bystřice 

pod Hostýnem

Předmětem projektu je pořízení nového 

mobiliáře – pódia se zastřešením a vel-

koprostorového stanu. Cílem projektu 

je zkvalitnění zázemí pro pořádání kul-

turních, sportovních a společenských 

akcí pro veřejnost na Podhostýnsku 

a zlepšení možnosti prezentace činnosti 

místních spolků a organizací.

Novostavba provozovny 

(prodejna) a garáž (hasič-

ská zbrojnice)
Obec Mrlínek

Předmětem projektu je 2. etapa výstavby 

základní obchodní infrastruktury pro oby-

vatele obce Mrlínek, garáže pro Jednotku 

dobrovolných hasičů Mrlínek a zázemí 

– klubovny - pro společenské aktivity 

místních neziskových organizací.

Všechny přijaté projekty byly po schválení v MAS Podhostýnska zaregistrovány 

na Státní zemědělský intervenční fond, kde proběhne jejich administrativní kontrola 

a následně potvrzení výběru projektů a uzavření Dohod o poskytnutí dotace se žadateli 

schválených projektů.

Vyhlášení dalších výzev se předpokládá v průběhu roku 2009. Bližší informace o čin-

nosti MAS Podhostýnska lze získat v kanceláři MAS Podhostýnska – Rusava 248 (budova 

obecního úřadu), tel. 573 330 684 a na webových stránkách www.mas-podhostynska.cz.

Mgr. Kateřina Zavadilová



20 Zpravodaj obce Rusava

Plánované akce  pro  rok  2009  v obci  Rusava

termín druh akce pořadatel

24.1. Valašský bál Valašský krúžek Rusavjan

leden Dětský karneval ZŠ

  7.2. Myslivecký ples hraje Orion Myslivecké sdružení 

21.2. Vodění medvěda ZŠ 

14.3. Maškarní bál Aktivní klub o.s.

21.3. Vítání jara na Pardusu Obecní knihovna

25.4. Pálení čarodějnic + Kuličkiáda Aktivní klub o.s.

30.5. Kácání mája Valašský krúžek Rusavjan

31.5. Dětský den Aktivní klub o.s.

25.7. Pytlácká noc Myslivecké sdružení 

25.7. Dětské odpoledne s myslivci 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. Adventní věnce 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
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Školní celodenní vycházka

Abychom dětem zpříjemnili ostrý pře-

chod z prázdnin k plnění školních po-

vinností, naplánovali jsme na středu  

3. září celodenní vycházku do přírody. 

Místo aktovek s učebnicemi a sešity do-

razily ráno děti ke škole s batůžky plnými 

dobrot a pití na dlouhou cestu. 

Protože ještě nezapomněly na prázd-

ninové výšlapy, nasadily hned z počátku 

ostré pochodové tempo. Za chvíli jsme 

všichni byli v lese. Pro skřítky, kteří se 

starají o pořádek v lese, děti vystavěly 

domečky jako díky za to, že náš les udr-

žují čistý a zdravý. A že jim to dá někdy pořádnou práci. 

Podle své vlastní fantazie použily děti na stavbu šišky, větvičky, malinké kamínky i velké 

kameny. Skřítkům se v domečcích určitě dobře bydlí. Cestou jsme si s dětmi povídali o tom, 

jak i my můžeme skřítkům pomoci udržovat les v pořádku. Po občerstvení u penzionu 

Rusava jsme se vydali na cestu zpět ke škole.  

Doufáme, že tento výlet trošku pomohl k tomu, aby si děti uvědomily, jak je důležité 

chránit krásnou přírodu, kterou máme v našem nejbližším okolí. 

Mgr. Alena  Maťová, učitelka ZŠ

Náš strom

Na zahradě mateřské školy roste strom.

Není jen tak obyčejný, je kouzelný, pro-

tože dovede spoustu věcí.

Na jaře nám krášlí zahradu svými květy 

a vůní.

V létě, když hodné svítí sluníčko, dává 

všem dětem stín, aby si mohly pod 

jeho větvemi odpočinout.

Na podzim dává dětem krásná červená jablíčka, která jim moc chutnají. Aby si 

děti jablíček užily, ochutnávají je na zahradě, ale i ve třídě.

Co jim nejvíce chutnalo? No přece kompot, který si samy přichystaly a s pomocí paní 

kuchařky uvařily. Byl slaďoučký, voňavý a moc dobrý. Jen jsme museli při krájení jablíček 

dávat pozor na jejich obyvatele.

NAŠE ŠKOLA
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„ Bydlím v malém jablíčku,

prokousám si chodbičku.

Lezu, lezu, nechodím

návštěvy si nevodím.“

V zimě strom zůstává na zahradě sám. Děti by řekly, že je smutný a opuštěný. Jen strom 

ví,   že odpočívá a chystá se na jaro, aby mohl dětem dávat radost.

Dana Válková, učitelka MŠ

Včely a naše zdraví

Ve výtvarných soutěžích jsme jako škola získali již mnohá 

ocenění. Tentokrát jsme se rozhodli poslat skupinovou 

práci našich druháčků do výtvarné soutěže, kterou vy-

hlásil Výbor Základní organizace včelařů Bystřice pod 

Hostýnem. Včelaři ze ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem 

zaštiťují včelaře ze širokého okolí města a pořádají 

v předvánočním čase pro veřejnost Medový den, jehož 

součástí bude nejen nabídka mnohých včelích produk-

tů a propagace včelařství, ale i výstava dětských výtvar-

ných a literárních prací od žáků z nedalekých škol. 

Vyhlášení soutěže pro nás znamenalo nejen zába-

vu při hromadné výrobě plakátu ve výtvarné výchově 

a v pracovních činnostech, ale měli jsme tím pádem 

možnost zamyslet se nad významem včel pro naši přírodu a zdraví. 

Mgr. Eva Kubišová, učitelka ZŠ

Návštěva divadla ve Zlíně  16. 10. 2008 (práce žáků ZŠ)

Dne 16. října celá škola jela do divadla. Pohádka byla O princezně, která ráčkovala. A líbila 

se mi postava chůvy, protože byla hezká a srandovní. A byla malá a měla takový klobouk 

a šaty. Měla syna Kryštofa.

Klárka Sehnálková, 3. třída

Byla jsem v divadle ve Zlíně a nejvíc se mi tam líbila postava rádce. Byl srandovní. Najal si 

zloducha, aby mohl zabít zahradníka. Měl červené šaty a neměl vůbec žádné vlasy.

Anička Dvorníková, 3. třída

Jeli jsme do divadla do Zlína a viděli jsme pohádku, která se jmenovala O princezně, 

která ráčkovala. Nejvíc ze všeho se mi líbil zahradník Kryštof. Byl velký, štíhlý a hodný. 

Měl zelené oblečení a pokaždé nosil košík. V košíku měl růže. A rád chodil do zahrádky. 

Měl rád princeznu Karolínku.

Lucka Křížková, 3. třída
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Přehled akcí základní školy od začátku školního roku
školní rok 2008/2009
Září
„Prázdninové lenošení „ – literární práce žáků  naší školy do místního časopisu
„Historie obce Rusava“ – soutěž pro žáky 2.-5. třídy na OÚ v muzeu obce
Sběr starého papíru –  nasbírali jsme 2700 kg papíru
Turistická vycházka do okolí obce-  ochrana a čistota přírody a vodních toků

Říjen
sběr kaštanů  pro Myslivecké sdružení Rusava  - 509 kg
Školní soutěž „ O nejhezčí jablíčko ze zahrádky“
16. 10. divadelní představení v divadle ve Zlíně „ O princezně, která ráčkovala“
Projekt - „ Co se mi vybaví, když se řekne podzim“  1. a 2. třída
Keramická dílna – vyrobení  vánočního  svícnu 
31. 10. HALLOWEEN – hravý den dětí v hodině anglického jazyka – 3., 4. a 5. třída
Výtvarná soutěž „ Včela, med a naše zdraví“ 

Listopad
Sportovní soutěž v přetahování družstev
Výtvarná soutěž „ Včela, med a naše zdraví“ 
Vystoupení žáků naší školy na besedě s důchodci s pohádkou „ Liška, zajíc a kohout“ – 8. 11.
Výuka plavání na bazéně  v Holešově

Prosinec
Přijde Mikuláš s nadílkou – 5.12.
Vystoupení dětí na Mikulášském jarmarku
Vánoční turnaj ve floorballu
Posezení u vánočního stromečku se soutěží ve zpěvu vánočních koled

Na začátku měsíce  října byla uspořádána v naší škole soutěž  „O nejhezčí jablíčko ze za-
hrádky “. Účastnily se děti ze všech tříd, samozřejmě i děti z 1. třídy a přinesly opravdu ta 
nejhezčí jablíčka,  která se urodila na stromech v našich zahradách. Jablíčko nezapomněly 
přinést ani děti z mateřské školy.
Jablka jsme vystavili na chodbu  a během přestávek jsme měli možnost si je pozorně 
prohlédnout. Ta vůně, která se linula po chodbě, nás velmi mile  překvapila. Vyhodnotit ta 
nejhezčí, bylo opravdu to nejtěžší ze všeho.
Během  měsíce září začaly na škole pracovat tyto kroužky:
Logopedický kroužek – provádí nápravu řeči pod odborným vedením asistentky logopeda
Dyslektický kroužek – náprava specifických poruch  čtení a psaní
Kroužek pohybových her – zaměřený na míčové hry
Kroužek informatiky – zaměřen na práci s počítačem
Kroužek výtvarné výchovy 
Kroužek anglického jazyka 

Mgr. Jana Podolová, ředitelka ZŠ
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Návrat k bylinám

Netřesk střešní  (Sempervivum tectorum)

Čeleď Tlusticovité (Crassulaceae)
V minulém článku jsem při pojednání o tlustici 

ani netušil, jak brzy opět ověřím její úžasné 

léčivé účinky. Má poslední zkušenost ukázala, 

že účinky si tlustice podrží až do pozdního 

podzimu, kdy se pomalu chystá k zimnímu 

spánku a zbavuje se své nadzemní okrasy. Při 

podzimním zahradním úklidu, aniž bych si 

toho v daném okamžiku všiml, jsem si zřejmě 

zapíchl do kolena trn, který už nebyl nejčer-

stvější. Teprve po několika dnech mne upo-

zornila bolest, abych si koleno pozorně pro-

hlédl. Kůže byla zarudlá, okolí černého flíčku 

zatvrdlé a horké. Šel jsem se s obavami mrknout, zda mi naše tlustice poskytne ještě nějaký 

léčivý materiál - bylo totiž 26. října, takže jsem nedoufal, že budu úspěšný. Našel jsem jeden 

z mála posledních, ještě částečně zelených listů. Rozdělil jsem jej na poloviny a použil jako 

obklad. Po hodině bolest ustala a když jsem si přikládal po asi 12 hodinách druhou polovinu, 

bílý hnisavý flíček, který nahradil původní černou sazi, mne signalizoval, že proces vymítání 

vnitřního zánětu probíhá úspěšně. Po spotřebování druhé poloviny listu jsem konstatoval, 

že rána se už hojí a zaceluje. Trochu jsem sice pozdržel zahájení nového tématu, ale dovolil 

jsem si toto malé bylinkové retro právě kvůli čerstvé informaci, že se k nám byliny zatím 

neobracejí zády, protože mají velkou trpělivost s našimi ekologickými hříchy…

Tentorát bych chtěl ještě zůstat v čeledi tlusticovitých a pojednat o dalším léčebně 

užitečném a esteticky výrazném členu této čeledi, krátce zmíněném v minulém pojednání 

ve výčtu různých příkladů z čeledi tlusticovitých. Jde o netřesk střešní, jež je členem užší 

skupiny různých okrasných odrůd, z nichž výrazně léčivá je pouze varieta nešlechtěná se 

zelenými dužnatými lístky přecházejícími v červenou špičku. Ostatní podobné odrůdy 

jednobarevně mnohobarevné plní jen estetickou funkci, která však na přírodně vnímavého 

jedince také působí hojivě a blahodárně, tedy alespoň vizuálně. Na přiložených barevných 

fotografich, vlastnoručně pořízených, je hezky vidět, jak se vzhledem liší lečivý druh od svých 

druhů okrasných.

Netřesk se může v různých pojednáních zmiňovat pod různými názvy a přezdívkami, 

především lidovými, třeba Netřesk zední. Netřesk se vyznačuje obrovskou až posedlou ne-

náročností na půdu, ve které roste. Jsou to právě místa na střechách a v okapech, kam vítr 

zanesl prach, písek a různé „smetí“. Zde se netřesku daří nejlépe, stejně jako mezi kamením, 

na zídkách a skalkách. Má rád  Slunce a teplo. Když ho zasadíte do kvalitní výživné půdy, 

bude strádat. Je to krásný příklad rostliny se striktní dietou. Pan Werich kdysi řekl,že netřesk 

v dobré půdě „zbařtipánuje“ podobně, jako lidé, co se došplhali tam, kam nedorostli...

PŘÍRODA KOLEM NÁS, EKOLOGIE ...
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Vzrůstem je netřesk až 30 cm vysoká trvalka s tlustým oddenkem. Plodem netřesku je 

zelený, chlupatý měchýřek, pukající většinou za deště.

Oblíbeným stanovištěm netřesku jsou skály, střechy, zdi. Pokud je pěstován v podob-

ných podmínkách jako okrasné rostliny, zplaňuje neboli „zbařtipánuje“. Netřesk je rozšířen 

v Evropě a Středozemí, nevylučuji, že i mnohde jinde, třeba v Himaláji nebo v New Yorku. 

Literatura udává jeho praktický význam jako okrasné květiny na skalkách s tím, že existuje 

řada vyšlechtěných odrůd. Také netřesku, podobně jako tlustici, přisuzují pověry schop-

nost ochránit před bleskem. Ani u netřesku jsem tuto vlastnost osobně netestoval, takže 

pokud vám roste na střeše, raději nesundávejte hromosvod, možná bude mít díky netřesku 

mnohem vyšší účinnost.

Léčivé účinky netřesku střešního jsou sporadicky zmiňovány v souvislosti s léčením 

zánětu středního ucha v době dávno minulé, kdy neexistovali moderní machři na ušní 

dírky, jak je opěvuje Ivan Mládek v jedné ze svých povedených písní. Naše praprababičky 

velmi pravděpodobně kapaly šťávu z netřesku do stonajících zánětlivých uší dětí a možná 

sporadicky také některých dospělých hospodářů, kteří se tak striktně nedrželi slivovice či 

jiné pálenky jako univerzálního všeléku.

Já jsem netřesk na bolesti v uchu také vyzkoušel, přičemž na výrobu šťávy posloužil 

kuchyňský ruční lis na česnek. Netřesk skutečně fungoval a po několika dávkách se bolest 

vytratila a nebylo třeba navštívit machra na ušní dírky. Samozřejmě, že bylo nutné použít 

netřesk hned v počátečním stadiu zánětu, protože promeškaný a rozvinutý zánět je již 

za hranicí schopností netřesku. Daleko největší účinek má však netřesk při léčení počátečního 

stadia angín, hnisavých angín a zachlazení provázených bolestivým zánětem nosohltanu. 

Tuto znalost jsem získal od jedné dámy z Valašska, která s celou rodinou trpívala pravidelně 

dvakrát ročně, na jaře a na podzim, hnisavými angínami s nutností nasazení antibiotik. Tato 

dáma po letech utrpení potkala sdílnou bylinářku a ta ji zasvětila do léčivých účinků netřesku 

střešního. Od toho dne přestaly pravidelné hnisavé angíny rodinu zmíněné valašské dámy 

sužovat a konzumace antibiotik se stala minulostí. Stačilo si osvojit preventivní užívání 

netřesku v kritickém období a při prvních příznacích onemocnění. Při začínajícím pálení 

a bolestech v krku je třeba neprodleně začít žvýkat lístky této skromně výkonné rostlinky. 

Chutná trochu jako šťovík, ale není to chuť nepříjemná - vždy mi připadala zajímavě trpká 

a osvěžující. Ani děti, soudě podle našich vlastních, nemusí mít odpor ke konzumaci. Právě 

naopak. Naše děti si tak osvojily tento léčebný rituál, že netřesky na sousedčině skalce 

spásaly ve velkém, zvláště v období zvýšeného výskytu nachlazení ...

A to je pro tentokrát všechno, snažte se, aby se vaše angíny nestačily zahnisat a vaše 

ušní záněty zapouzdřit. Třesky, plesky, plechy – Netřesky, neplesky, neplechy….

Petr Neumann, bylinářský učedník

Studánky na Rusavě a v okolí
O významu životního prostředí pro zdravý život v přírodě toho bylo napsáno mnoho. 

O studánkách a o péči, kterou zasluhují, nebude nikdy psaného slova dost. Ještě v nedale-

ké minulosti Rusavy byly studánky tím hlavním pro život občanů a jsou vlastně takovými 

dodnes, i když v podobě vodovodu. To jen ty nejbohatší prameny daly dostatek vody 

pro celou obec, i když stále se využívají mnohé další.
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Studánky však neslouží jen pro pitnou vodu v okolí pramene, ale nesou živou vodu 
dál do kraje. Dnes již nikdo nepochybuje o důležitosti její čistoty. Proto si myslím, že 
do nejbližší budoucnosti musí vstoupit trochu organizovanější úsilí o ochranu studánek, 
které jsou na počátku všech vod.

Rusava je velmi bohatá na spodní vody, ze kterých studánky vodu získávají. Téměř 
každá z nich získala své pojmenování. Je však velmi mnoho studánek bezejmenných, ze 
kterých pije jen zvěř a jejíž vody se vmísí do stejně bezejmenných potůčků posilujících 
hlavní, po létech již zviditelněné potoky. Několikrát jsem se o studánkách ve svých člán-
cích zmínil a nyní vám je ještě jednou připomenu.

A – Nejznámější, uvedené v turistických mapách:
 Hurbanova, Veverkova, Táborského, Vodní pramen, Machova, Fons Theodori

B – Tvořící Rusavský vodovod:
 Pod Ondřejovskem, Mléčná

C – Veřejnosti více známé:
 Hladná, Stříbrná, Zbojnická, Hrbová, Česneková, Sirková

D – Studánky patřící k obytným domům:
 Jantuláků kadlůbek, Ozefátů kadlůbek, Provázků kadlůbek, Zbranečků kadlůbek, 
 U Jandíků, U Karlů, U Kůtných, U Petrů, U Vojáčků, Zbrančákova, Macíkova

E – Studánky a její potůčky:
 Bílkova – Bílků potůček
 Ferenčákova – Ferenčák
 Kratinohova – Kratinohů potůček
 V Milíři – Milíř
 Ščůrka – Ščůrka
 Hrabůvka – Hrabůvka
 V Lipové – Lipový
 Cigánská – Cigánský
 Rusavská – Rusava

F – Ostatní:
 Pod Bečkou, U třešinek, U žídla, U Valacha, Štrklávka, U Mozolového koryta, Sněženková, 

Žopská, Kratochvílka, Sviňárka, Žabská, U červenéj hliny, Blažejáčka, Na Potočkovéj 
pasece, Pramen pod lomem, U stolečka, Dřevěná, U rýnky.

Pokud by se organizátorům z obce Rusava podařilo dát zelenou studánkám například 
formou veřejných akcí nazvaných „Otevírání studánek“ nebo získat pro každou studánku 
svého patrona – stálého opatrovníka, byla by to velmi záslužná činnost. Zvlášť ceněna 
by byla tato činnost ve škole v rámci environmentální výchovy. 

Milan Charvát
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Zajímavosti o obyvatelích lesa – Skorec vodní
Jediný z ptáků dovede nejen chodit pod vodou, ale také dobře plavat. Je to pták hor-

ských bystřin s prudce tekoucí vodou. Pro přírodovědce je indikátorem čistoty vodních 

toků. Vybírá si prostředí se zalesněnými břehy potoků, v nichž je písčité dno a z vody 

vyčnívající kameny. Hnízdo mívá nízko nad vodou v nějakém temném místě. Staví jej 

oba ptáci v páru již v únoru. Hnízdo je veliké, kulovité s postranním vchodem. Je zhoto-

veno z mechu a listí. Staví samička a sameček nosí materiál. Někdy svoje hnízdo umístí 

za vodopádem a k hnízdu proletují clonou padající vody. Na regulovaných tocích mají 

hnízdní možnosti omezeny. Může se jim pomoci připevněním polobudky pod mostem 

na nejvyšším a nejtemnějším místě.

Ve hnízdě mívá 4 až 6 čistě bílých vajíček, na nichž sedí sama samička 16 dní. Po vylíhnutí 

krmí mladé oba rodiče asi 3 týdny. Po této době se velice rychle naučí potápět a plavat.

Živí se vodním hmyzem jako jsou pošvatky, chrostíci a podobně. Dospělí ptáci jsou 

oba stejně zbarvení, jsou tmavohnědí s bílou náprsenkou, mají krátký vzhůru vzpřímený 

ocásek a dlouhé silné nohy. Mladí 

ptáci jsou břidlicově šedí a světlé bři-

cho mají příčně proužkované. Skorci 

létají frčivým letem nízko nad vodou 

a při letu se ozývají ostrým „crrr“ 

nebo „cit“.

Na rusavsku jej můžeme spatřit 

v neregulovaných částech potoka 

Ráztoka. Jeho revír je přibližně 1 km 

dlouhý a ten si brání před ostatními 

skorci. Je velikosti drozda a tvarem 

se podobá střízlíkovi a také se tak 

svým potřásáním chová. V červnu 

až červenci hnízdí podruhé. 

Milan Charvát

Cyklisté čistili hory po turistech
Členové Rusava bike teamu se pod vedením Mirka Ševčáka rozhodli reprezentovat obec 

Rusavu a svůj tým i v době, kdy závodní tratě přikrylo listí a někde dokonce už i sníh. 

Na neděli 26. října totiž domluvili úklid části Hostýnských vrchů od odpadků po cyklis-

tické a jak se později ukázalo, především po turistické sezóně. Sešla se nás přesně půlka 

týmu. Mohli jsme se tak ve dvou skupinách po dvou, vyzbrojeni pytli a taškami, vydat 

na kolech po stopách lidského nešvaru a bezohlednosti. Hostýnské vrchy jsme si rozdě-

lili spravedlivě, což potvrdilo téměř totožné množství odpadků, které jsme o tři hodiny 

později házeli na Trojáku do kontejneru. Na fotce je vidět jen torzo „úlovku“. Byl jsem totiž 

jediný, komu se to chtělo dovézt až domů na fotodokumentaci.

Obrázek namaloval Michal Charvát (14 let)
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A až se vypravíte na pro-

cházku do „našich“ malebných 

hor vy a narazíte tam na něja-

ký „zbylý“ odpadek, budeme 

vám vděčni, když ho snesete 

do údolí do tříděného odpa-

du. Bude to vítězství nejen 

pro Rusava bike team, ale pro 

nás všechny. 

S díky váš Rusava bike 

team.

 Tomáš Neumann

Dorost
Po pěti letech Rusava opět přihlásila svůj tým 

do dorostenecké soutěže. Více než polovinu 

mančaftu tvořili kluci, kteří ještě na jaře hráli 

v žákovské kategorii. Proto před sezonou existovaly obavy, jak se vyrovnáme s fyzickou 

převahou soupeřů (výška – dlouhý krok, robustní postava – výhoda v osobních soubo-

jích). Po první polovině sezony můžeme s uspokojením konstatovat, že náš výběr držel 

krok se všemi soupeři (vyrovnanou partii jsme sehráli i se suverénním Roštěním - 2:4). 

Povedly se oba zápasy se Žalkovicemi (škoda inkasované branky v poslední minutě 

na půdě soupeře na 2:2, přezimovali bychom o příčku výš). Dvakrát jsme suverénně 

„spláchli“ Prusinovice 8:1 a 4:0. Mrzela prohra doma s Pravčicemi (5:8), kdy jsme měli 

zraněné oba gólmany. V celkovém hodnocení náš dorost obsadil šesté místo ziskem 

deseti bodů při skóre 25:26. 

Pod vedením Petra Pavelky st. a Vl. Pekníka nastupovali: Tomáš Bednář, Juraj 

Benkovič, Václav Pavelka, Vladimír Vašík (3 góly), Tomáš Zbranek (6 gólů), Kamil Zbranek, 

Petr Janek, Tomáš Vaculík (12 gólů), Libor Juřica, Lukáš Mrázek (2 góly), Vladimír Češek 

(1 gól), Milan Sedlák, Martin Ševčák, Pavel Ryška, Lukáš Gacho, Jan Havránek a Jakub 

Havránek (1 gól). ¨

Nejlepším střelcem týmu se stal Tomáš Vaculík, nejlepším gólmanem označil trenér 

Petr Pavelka Tomáše Bednáře a nejlepším hráčem Libora Juřicu.

Daniel Krajcar

Muži A
Máme za sebou první polovinu sezóny 2008/2009 a bohužel musím konstatovat, že se 

zatím vyvíjí jako ta loňská. Po polovině podzimní části jsme na konci tabulky.  V posledních 

kolech došlo ke zlepšení a nakonec je z toho 11. místo za 13 bodů a skóre 15:32  (nechali 

SPORT
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jsme za sebou s náskokem 5ti bodů Bylnici a Malenovice a hlavně k naší velké radosti 

přezimujeme před „úhlavními rivaly“ ze Slavkova). 

Nejlepší zápasy jsme odehráli ve Fryštáku (2:0) a ve Slavkově (1:1). Naopak totálně 

„zpackaný“ byl domácí duel s Myškovicemi (0:2) a první poločas se Štítnou nad Vláří 

(1:4). Mimoto jsme ještě utrpěli dva těžké debakly. S Těšnovicemi (0:7) a ve Slavičíně 

(0:8). Nejstabilnější výkony podával Marián Románek, slušný standard drželi snad ještě 

Štefek, Kamil Vaculík a David Krajcar v brance (samozřejmě také Bílek, který ale bohužel 

odehrál necelou polovinu zápasů). 

Docela slušně se nám dařilo na venkovních hříštích. 8 přivezených bodů není špatná 

vizitka. Bohužel bilance na domácí půdě (5 bodů) je otřesná! Jelikož se říká, že góly jsou 

kořením fotbalu, nám se „dařilo dochutit“ naši hru jen zřídka. Nejlepšími „kuchaři“ byli 

v tomto směru Bílek a Zelený se čtyřmi zásahy, 3x se trefil Sumec. Po fotbalové stránce má 

mužstvo na lepší umístění. Pokud ovšem hráči nepřidají v tréninku (třeba i individuálně), 

budeme mít na jaře problém vůbec soutěž zachránit. 

Daniel Krajcar

Muži B
Čtvrtý rok fungování naší rezervy jen potvrzuje vzestupnou tendenci týmu. A to jak 

postavením v tabulce, tak vyšším bodovým ziskem. Tým pod vedením Tomáše Lipolda 

přezimuje na osmém místě při zisku 17 bodů a skóre 30:30. 

I díky příznivému losu jsme se po sedmi kolech s jedinou porážkou drželi dokonce 

v popředí tabulky. Ale těžký závěr jsme bodově nezvládli. Přesto můžeme konstatovat, 

že nás žádný tým vyloženě „nepřejel“, nejvíc mrzí prohra v Mysločovicích (celý zápas 

jsme hráli pouze v 10 – stará bolest, utkání se křížilo s áčkem, nebyli hráči). A v Kostelci 

(po zranění jsme taktéž dohrávali v 10).

Sestava se často opět rodila velmi dramaticky. Přesto i v tomto ohledu došlo k mír-

nému zlepšení (a to díky částečnému zapojení dorostenců Benkoviče, Tomáše Vaculíka, 

Vašíka, Vaška Pavelky a Bednáře). 

Velmi dobře tým zahrál proti Pravčicím (5:2), Žalkovicím B (2:0), Komárnu (6:1) 

i Ludslavicím (3:3). Velký obrat se povedl proti Zahnašovicím (za 13 minut z 0:2 na 4:2). 

Na hřišti se o dobré výsledky nejvíce zasloužil Lukáš Kocman, který na podzim střelecky 

doslova explodoval (11 zápasů – 12 gólů). 

Největším přínosem béčka by měla být možnost „otrkávání“ dorostenců v mužském 

fotbale. Proto doufám, že na jaře toho naši mladíci odehrají v béčku ještě víc. Také pro naše 

skalní fanoušky, kteří v neděli ráno rádi zajdou na fotbal, bylo béčko dobré na spravení 

nálady po sobotních neúspěších áčka. Navíc jim naše rezerva většinou nabídla útočný 

fotbal a hodně vstřelených branek. Negativem zůstává, že hlavní význam rezervy – do-

plňování hráčů do áčka – nadále příliš nefunguje. Kromě závěru podzimu, kdy za A-tým 

nastupoval Gomola. 

Daniel Krajcar
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Cyklistika – Bike Team Rusava 

Jedovnice 2008 aneb závěr sezony ve znamení defektů

Do Jedovnice jsme se těšili všichni, startovní výstřel slyšeli jen tři z nás a na výsledkové 

listině jsme se našli jen dva, ale k tomu až za chvíli. 

Závod GT Challenge 2008 (dříve Merida Bike Tour) znamená každý rok pro většinu 

bikerů uzavření sezóny nebo minimálně poslední závod v krátkém rukávu. Z obou 

zmiňovaných důvodů to tedy bývá příjemný závod. A to jsem ještě ani nezmínil sympa-

ticky rychlou trať, pořadatelsky zvládnutý závod nebo malebné prostředí Moravského 

krasu, hlavně pak okolí rybníka Olšovec. No a kdybych ještě vzpomněl hodnotné dárky 

ke startovnému (letos k tradičnímu triku navíc baterie plechovkového piva), tak věřím, že 

bychom se potkali příští rok minimálně na startu i s vámi. Podobně jako se tam letos sešli 

Mira Ševčák, Ota Kutňák a Tomáš Neumann. Sice ne doslova, protože první dva jmenovaní 

se vydali na štreku, která se pro představu rovná například vzdálenosti Rusava – Brno, 

tedy 100 km. Já bych při podobném příměru dojel na kratší trati do Ivanovic na Hané, 

což je také prima výlet, ale o 46 km kratší. Po závodě jsme ale nakonec měli shodné téma 

úplně všichni – defekt. Ota přidal „do placu“ dokonce dvě defektní historky. V rámci té 

druhé pak ukončil závod o možné umístění v kategorii. Mirek měl defekt už tradičně, 

a díky svým dřívějším těžce nabytým zkušenostem dokázal dohnat peloton a ze 143 

startujících tak mohl dokončit závod na skvělém 18. místě, v kategorii  byl dokonce 14! 

Já jsem se naopak těšil, že tradičně mít defekt nebudu, ale… ono to muselo někdy přijít. 

A když už, tak pořádně. V celkem slušně rozjetém závodu, kdy jsem se z 606 účastníků 

držel někde kolem 50. místa, jsem se musel nechtěně seznámit s nadšencem, který závod 

uzavíral. On jediný měl totiž náhradní duši se silničním ventilkem. (Já tu svoji bezděčně 

daroval neznámé krásce na Trojáku tři týdny před závodem a doma si pak omylem 

vzal duši s auto ventilkem.) Defekt se mi stal na 20. km a na pomoc jsem čekal hodinu, 

takže je asi snadné si představit, jakou ztrátu jsem nabral, pokud mi závod například 

loni trval 2 hod. a 18 min. (vítěz 1:55). Za zmínku stojí dozajista i téměř nadpozemská 

postava onoho zachránce. Dotyčný byl i přes celkem teplé počasí navlečený do zimní 

bundy, zateplených kalhot, zdobily ho všechny možné chrániče a hlavu skrýval v něčem, 

co připomínalo horolezeckou přilbu. Tuto anticyklistickou výbavu korunoval kufrem 

s nářadím, který kromě náhradní přehazovačky nebo všech možných klíčů obsahoval 

i slzný plyn – prý na divou zvěř. Bavil jsem se náramně, a tudíž mi nakonec 478. místo 

vůbec nevadilo a 128 závodníků jsem taky ještě nikdy nepředjel. Pro příští rok bych ale 

měl pro jistotu asi uvažovat o podobné mobilní dílně. O čem neuvažuji, to je účast, ta 

je – dá li Bůh zdraví – 100%. Vám všem přeji také 100% stav, těla i kola. A v sezóně 2009 

se budeme těšit na viděnou, váš Rusava bike team.

Tomáš Neumann
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Praktická lékařka  

MUDr. Hana Neumannová

Ordinační hodiny 

Rusava

tel.: 573 392 007

PO, ČT, PÁ 6.30 –   7.15

ÚT 16.30  – 17.30

Bystřice pod Hostýnem

tel.: 573 381 997

PO, ÚT, ČT, PÁ 7.30 – 12.00

ST 11.30 – 16.00

Provozní doba: Po - Ne: 9.00 - 20.00
Každé pondělí dopoledne je vyhrazeno 

servisu lanovky. 
Lyžovat začínáme až od 13 hodin!

Kontakty: e-mail: info@rusavaski.cz
www.rusavaski.cz

webkamera v provozu
Tel: 606 737 967, 603 835 908

ZAJÍMAVOSTI
Balónek až z Německa
V rekreačním zařízení Jestřabí byl koncem 

léta nalezen balónek, který doputoval až 

z Německa – z městečka Rietberg. Pan 

Karel Režňák poslal do Rietbergu dopis 

s pozdravem a propagačními materiály 

RZ Jestřabí i obce Rusava. Z Německa již 

došel dopis, který obsahoval propagač-

ní materiály a pozvání do malebného 

městečka Rietberg (u řeky Ems). 

Oprava 
Ve  Zpravodaji 3/2008 je v článku Vzpomínka na mého otce na str. 5 chybně uvedeno: 

Celé toto období zpracoval až do padesátých let, kdy ve vedení kroniky již dále nepo-

kračoval. Oprava: pokračoval.

Poděkování 
Děkujeme za pomoc při jazykových korekturách v tomto čísle Zpravodaje Mgr. Janu 

Urbanovi a Mgr. Karle Urbanové z  Gymnázia L. Jaroše Holešov.

Areál nabízí tři lyžařské vleky na sjezdové trati 
se sklonem 11 stupňů, která je vhodná ze-
jména pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře 
nebo snowboardisty, ale vzhledem k členitosti 
terénu je vhodná i pro pokročilé lyžaře. Ve stře-
disku je v provozu lyžařská škola, půjčovna lyží 
a snowboardů i každodenní večerní lyžování. 
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