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Z Noveho Jicina udamy się do celu naszej wyprawy, 
do wsi Rusava.

Valasska wieś Rusava leży w sercu Hostynskych Vr-
chu, najsłynniejszym jej miejscem jest szczyt Svary 
Hostyn, najbardziej odwiedzane miejsce przez ma-
rianskich pielgrzymów na Morawie i jest to drugie 
najstarsze miasto po Velehrade.  

Pierwsze wzmianki o Rusave pochodzą od księcia 
Jana z Rottalu, który w połowie 17 wieku wydal de-
kret o powstaniu osady. Pierwszymi  obywatelami byli 
Valasi, ich surowy żywot próbował zmienić etnograf  
z kościoła ewangelickiego D.Sloboda. Spokojną 
wieś,  bogato ukwieconą upodobały sobie osobis-
tości życia kulturalnego tacy jak pisarz Fr. Taborsky, 
malarze A.Kaspar, F.Ondrusek i L.Schneiderka.

Obecnie wieś Rusava ma 600 mieszkańców,  
w gminie jest 600 rekreacyjnych domków i 10 w peł-
ni wyposażonych, z całorocznym zakwaterowaniem 
i kompletem usług w zakresie ruchu turystycznego.

Okoliczne szczyty sięgają od 400 do 736 m nad 
poziom morza, najwyższy szczyt to Svaty Hostyn. 
Spokojna wieś i jej okolice jest odwiedzana przez 
miłośników przyrody. Można tu uprawiać turystykę 
sportową  zarówno w porze letniej jak i zimowej, ze 
znakomitymi warunkami dla narciarstwa biegowe-
go i zjazdowego. Tutejszy klimat jest porównywalny  
z klimatem Wysokich Tatr, a lekarze polecają tu pobyt 
pacjentom z problemami astmatycznymi. Do atrakcji 
turystycznych należą naturalne kąpieliska ogrzewane 
własnymi bateriami słonecznymi , rozlegle kąpieliska  
i miejsca do łowienia ryb, miejsca kempingowe, bo-
iska do piłki nożnej i tenisa, a zimą wyciąg narciarski 
ze sztucznym oświetleniem.

Odwiedzający wieś mogą także odwiedzić szczyt 
Svaty Hostyn, ruiny zamku Kridlo, jaskinie Cechrin-
ku, i wiejskie muzeum.

W salach wystawowych  muzeum można  obejr-
zeć dzieła malarzy A.Kaspra, J.Kobzane, F.Ondrus-
ky, L.Schneiderky, M.Gardavske, S.Stanovskeho, 
M.Makovske.
Dalsza część muzeum poświecona jest kulturze lu-
dowej, pokazane są narzędzia domowego użytku, 
ubiory, stanowiska tkackie, kroje valsskie, rysunki 
na szkle, drewniane wyposażenie wnętrz, narzędzia 
rolnicze, i inne wyroby z drewna, których używała 
ludność rusavska.
Muzeum Rusava stara się wiernie odtworzyć dzieje 
historii i kultury wsi, muzealne eksponaty znajdują się 
w budynku urzędu miejskiego. 
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