Informační zpravodaj

Města Rousínova
červen 2018

FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
– SBOR PUNTÍK Z MŠ ROUSÍNOV

www.rousinov.cz

ÚVODEM

strana 2

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končí jaro a začíná léto. To se dá říct snad pouze podle kalendáře. Letošní příroda je napřed
a o letním počasí a letních teplotách se dalo
mluvit téměř celý květen.
Doufám, že jste si jaro užili a že i léto, které je
spojeno s nejvíce dny volna, ať jde o dovolené či
prázdniny, si užijete ještě lépe a šťastněji a načerpáte sil do dalších měsíců.
Možná jste již mnozí z Vás zaznamenali, že je
otevřena zrenovovaná a zmodernizovaná budova městského úřadu na Sušilově náměstí. Již
skončila přechodná doba, kdy jste museli své
záležitosti vyřizovat na dočasně přemístěném
městském úřadě na Tyršově ulici v areálu bývalého učiliště.
Ve čtvrtek 10. května 2018 byla slavnostně přestřižena páska za účasti hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Bohumila Šimka, senátora p. Ing. Ivo Bárka a zástupce firmy STAVBROS,
která přestavbu realizovala. Tohoto aktu se zú-

častnili i pozvaní starostové okolních obcí, zastupitelé Rousínova a mnoho jiných hostů.
Všichni přítomní byli překvapeni, jak se rekonstrukce zdařila a jak se podařilo do velmi letité
budovy, jejíž historie trvá více než 200 let (přízemní část pochází z roku 1815) vtisknout moderní a praktický ráz interiéru. Především ti, kteří
znali a navštívili původní prostory městského
úřadu, byli udiveni změnou především přízemí,
které se opticky zvětšilo a nyní důstojně přivítá
návštěvníky.
Občané si mohli nové prostředí prohlédnout
v neděli 13. května, kdy byl den otevřených dveří pro veřejnost. Tuto příležitost využilo více než
100 obyvatel Rousínova. Mnoho z nich si vyzkoušelo i nový výtah. Od většiny návštěvníku jsme
slyšeli pouze kladné pocity z nového úřadu. A to
je důležité, protože přestavba směřovala především k tomu, aby úřad sloužil příjemně a důstojně pro občany, kteří si přijdou vyřídit potřebné
záležitosti.
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A ještě jedno téma bych chtěl otevřít.
Před nějakým časem jsem Vás informoval o přípravných pracích na omezení nákladní tranzitní dopravy přes Rousínov a to osazením tzv.
omezovacích dopravních značek. Mnoho z nás
zaznamenalo, že z důvodu rekonstrukce silnice
II/430 mezi obcí Tučapy a Vyškovem byl omezen
průjezd nákladní dopravy i přes Rousínov. Toto
nám všem v plné míře potvrdilo, že omezení nákladní tranzitní dopravy má smysl, a že si skutečně Rousínov částečně oddechl.
Ovšem jakmile bude stavba dokončena a toto
omezení zmizí, lze předpokládat opět nárůst vozidel. Přes naše mnohočetné dotazy a urgence,
jak je na tom SUS JMK s omezením nákladní dopravy od Slatiny až po Drysice, se nedozvídáme
nic pozitivního.
Projekt osazení omezujících značek sice prošel
přes Dopravní inspektorát PČR a odbor dopravy ORP Vyškov kladně již před několika měsíci,
ale jelikož akce zasahuje i do ORP Brno-venkov,
Brno-město a taktéž se musí vyjadřovat i Jihomoravský kraj, tak to dále vázne. Pokud máme
správné informace, tak odborem dopravy ve
Šlapanicích (ORP Brno-venkov) to také prošlo
s kladným vyjádřením a budeme dále pátrat, jak
je to s touto akcí na dalších úřadech.
Uděláme vše, nejenom my z Rousínova, ale také
z Komořan, Tučap a Vyškova (i když naše mož-
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nosti jsou omezeny díky tomu, že tato dopravní
tepna není v majetku obcí, nýbrž kraje), aby se
podařilo toto omezení naistalovat v okamžiku
otevření zrekonstruované silnice z Tučap do Vyškova.

Na závěr Vám chci ještě jednou popřát krásnou
letní náladu. Prožijte letní dny, podvečery, večery
i vlahé letní noci v příjemné společnosti, příjemné zábavě, bez stresů, nervů a sporů. Vždyť léto
od nepamětí slouží ke zklidnění a proslunění lidského života.
Ing. Jiří Lukášek
starosta města

NENECHTE SI UJÍT
15. 7., 28. 7. a 12. 8. a 24. 8. 2018
LETNÍ KINO V ZAHRADĚ ZA ZÁLOŽNOU
O výběru filmů můžete hlasovat na
www.rousinov.cz v sekci Anketa
zahrada za Záložnou
sobota 1. září
KAPELY POD LIPAMI
Účinkují kapely KCV, Touchwood, Majvely, K.R.
Banda, Přístav
Zahrada za Záložnou od 16 hodin
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neděle 2. září
ROUSÍNOVSKÉ TRHY S DOPROVODNÝM
PROGRAMEM
Stánky s řemeslnými a farmářskými produkty.
V doprovodném programu jsou připraveny hry
a soutěže pro děti, malování na obličej, prohlídka hasičské a záchranářské techniky, hudba,
ochutnávka speciálních druhů piv, občerstvení
a další.
Sušilovo náměstí 10 – 16.30 h
sobota 8. září
HURÁ NA KOLA aneb den nemotorové dopravy
v Rousínově
SDH Kroužek a Kruháčci pořádají tradiční závody
na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Připraven je i doprovodný program pro malé i velké.
S sebou závodní stroje a helmy!
náves v Kroužku ve 14 hodin

Městská knihovna Rousínov informuje občany, že v období letních prázdnin nebude provoz
knihovny omezen, otvírací doba bude stejná jako po celý rok

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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PŘÍSTUPOVÝ A STRAVOVACÍ SYSTÉM PRO ŠKOLY
V měsíci květnu a červnu tohoto roku probíhá
instalace jednotného přístupového a stravovacího systému, a to v objektech mateřské školy,
základní školy na pracovištích Habrovanská
a Tyršova a v základní umělecké škole.
Výhodou systému jsou uzavřené objekty a přístup do nich jednotným čipem. Každý objekt má
jiný provoz a proto povolení vstupu si naprogramuje každá škola sama. V ZŠ Habrovanská je
čipový systém rozšířen také na přístup do odborných učeben. Čipy budou ještě společné pro
stravovací systém, na terminálu si bude možné
objednávat jídlo. Na objekty ZŠ Habrovanská
a Tyršova budou osazeny vstupní kamery.
Vzhledem k tomu, že je to akce města a je podpořena dotací, budou čipy vydávány proti zálo-

ze na městském úřadu. Podrobnosti se dozvíte
na webových stránkách města a v srpnovém
zpravodaji. Tato akce je připravována dva roky,
její rozpočet je 1,5 milionu Kč a dotace získaná
z Jihomoravského kraje je ve výši 800 tisíc korun.
Po vybudování dvou nových tříd, odkanalizování objektu, novém povrchu v tělocvičně, zateplení školy s tělocvičnou, vše v areálu na Tyršové,
je to další posun v oblasti školství, tentokrát ve
všech školních objektech města.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezké prožití
léta a dovolené. A snad „někdy i deštivé dny“.
Zdeněk Šedý
místostarosta

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Upozorňujeme obyvatele na povinnost uhradit
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí do
31. 8. 2018.
Povinnost hradit poplatek je upravena v obecně závazné vyhlášce č. 3/2017. Od května 2018
je nově možno na pokladně MěÚ využít k platbám místních a správních poplatků platební
terminál pro bezhotovostní platby (akceptujeme platební karty: Master Card, Master Card
Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron). Poplatek je také možné uhradit převodem z Vašeho účtu na účet města vedený u České spořitelny, a.s. č.: 19-1561324309/0800. Variabilní
symbol je uveden na pokladním dokladu, který
jste obdrželi v minulosti při úhradě poplatku,
nebo Vám bude sdělen na pokladně MěÚ Rousínov, případně na tel. čísle 517 324 846 nebo

e-mailu: pekarikova@rousinov.cz.
V případě převodu na účet města je nutné
uvést variabilní symbol a do poznámky pro
příjemce: jméno, příjmení, rodné číslo (nebo
datum narození) plátce a počet osob (poplatníků), za které je poplatek placen.
Pokud plátce neuvede tyto údaje, vystavuje se
riziku, že platba nebude identifikována. Jakoukoli změnu v placení poplatku (např. změnu
počtu osob) nahlaste na pokladnu MěÚ.
Známky na popelnice jsou po úhradě k vyzvednutí na pokladně.
Markéta Pekaříková
odbor HS
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DUHOVÉ HŘIŠTĚ
Vážení občané, jistě neunikly Vašemu povědomí
probíhající stavební práce na bývalém volejbalovém a sportovním hřišti nacházejícím se v lokalitě za ISŠ na ulici Tyršova. Tyto stavební práce
souvisí s realizací projektu nazvaného „Duhové
hřiště“. Projekt byl předložen v lednu tohoto roku
Nadaci ČEZ s žádostí o finanční podporu. Městu Rousínovu bylo vyhověno a byla přislíbena
finanční dotace 400 000 Kč. Projekt „Duhové
hřiště“ se skládá z několika sportovišť a celkové
náklady činí 2 000 000 Kč.
Písková část bude sloužit převážně školním dětem, bude tvořena několika herními sestavami,
dvojhoupačkou, wourkoutovými prvky pro začátečníky, včetně nových prvků jako jsou přízemní
trampolíny zabudované přímo v zemi. Součástí
budou také sedací soupravy pro možné tvoření v
rámci školní družiny. Před montáží herních prvků
byla zapotřebí úprava celkové plochy, kterou již
od měsíce května provádějí Městské služby Rousínov. Firma Hras – zařízení hřišť, s. r. o., je realizační firmou dodávající tyto hrací prvky. Celkové
náklady na pískovou část činí 670 000 Kč.

Dále bude v měsících červen – červenec 2018
probíhat realizace nového víceúčelového sportovního povrchu na asfaltové části a nového
oplocení firmou JM Demicarr, s. r. o. Celkové náklady činí 1 320 546 Kč.
A poslední částí
je workoutový
prvek umístěný
vedle
nového
víceúčelového
hřiště. Jedná se
o workoutovou
sestavu, kterou
dodává
firma
Kovo-Art Poděbrady s. r. o. Celkové náklady budou 92 981 Kč.
Děkujeme za Vaši trpělivost a přejeme všem návštěvníkům aktivně prožitý volný čas a dětem
spoustu zábavy.
Petra Nohelová
odbor VŽP
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NOVÁ POJÍZDNÁ PRACOVNÍ PLOŠINA V MĚSTSKÝCH SLUŽBÁCH ROUSÍNOV
Na konci května letošního roku byla do Městských služeb Rousínov p. o. pořízena nová pojízdná pracovní plošina PNT 240 od firmy INREKA
PLOŠINY SERVIS, s. r. o. s dosahem 24 m. Touto

plošinou bude zajišťována především údržba
veřejného osvětlení a dalšího majetku města.
V případě volné kapacity bude nabídnuta k využití i pro občany.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA KOUPALIŠTI V ROUSÍNOVĚ
Během měsíce května probíhaly na rousínovském koupališti přípravné práce na novou sezónu. Její zahájení, bylo určeno na pátek 15. června
2018 na 14 hod. Ceny vstupného, zůstávají na
loňské úrovni.
Kč

od 15
hod. Kč

Dospělí

50

40

Mládež do 18 let, důchodci

30

20

Děti předškolního věku
do 6 let

10

5

Vstupné

Počet
vstupů

Dospělí - Kč

Mládež do 18 let,
důchodci - Kč

60

1 200

900

30

700

500

20

500

350

10

300

200

Rodinné vstupné – (2 rodiče + děti)
Celodenní - 80 Kč, po 15 hodině - 60 Kč
Rodinné pasy: 50% sleva na vstup o víkendech
během sezony
Provozní doba:
Červen:
Po – Pá 14.00 – 19.00 hod
		
So – Ne 9.00 – 19.00 hod
Červenec – srpen: Po – Ne 9.00 – 20.00 hod
Václav Hůlka
Městské služby Rousínov

ŠKOLY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUSÍNOV V KRAJSKÉM FINÁLE MCDONALD‘S CUPU
Letos proběhl 21. ročník MC Donald´s Cup - největší celorepublikový fotbalový turnaj. Do tohoto
krajského finále se dokázali probojovat mladší
žáci Základní školy Rousínov po absolutním vítězství v okresním přeboru ve Vyškově. Za zmínku stojí také naši starší žáci, kteří v okresním
přeboru vybojovali 2 místo.
Mladí fotbalisté v krajském kole předvedli dokonale sehraný tým a neokusili ani jednu porážku.
Kluci byli rozdělení do dvou skupin, ze kterých
pak postupovali do finálových zápasů. V tomto
pak ukázali, že si právem zaslouží titul krajský
přeborník a odvezli si 1. místo! Gratulujeme!!!
„Rousínov je tady, rozdrtíme vaše řady, bez
boje se nedáme, góly dneska rozdáme. Klička,

balon, patička, vstřelit gól je hračička. Hej, hej,
hej, Rousínov je nej!“. S těmito slovy se kluci loučili na hřišti.
Mgr. Zdeňka Vanderková, učitelka ZŠ
foto: archiv školy

ŠKOLY
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ROUSÍNOV V HALÁSZTELEKU
19. dubna se do školy v partnerském maďarském
městě Halásztelek vypravili žáci ZŠ Rousínov.
Svoje zážitky popsal jeden z účastníků:
Náš výlet začal v Rousínově v 6:05 ráno. Do Brna
jsme jeli 30 minut, tam jsme čekali asi hodinu na
autobus Student Agency směr Halásztelek, který
měl odjezd v 7:30. Cesta trvala 5 hodin. V Student
Agency měli dotykové obrazovky, na kterých
jsme si mohli vybrat: film, hry, hudbu nebo televizi. V Halászteleku jsme byli okolo 13:00, protože jsme měli zpoždění. Tam jsme chvíli čekali na
autobus. Ten si pro nás přijel v 13:15 a odvezl nás
přímo do jejich školy, kde jsme se měli seznámit
s těmi, co si nás „adoptovali“ na tři dny. Mně to
trvalo o trochu déle než ostatním, ale nakonec
jsme se s Tobiasem přestali stydět a skamarádili se. Potom se uskutečnil orientační běh, který
trval dvě hodiny. Pak si mě Tobiasova rodina odvezla k nim domů, kde jsme si trochu odpočinuli,
a pak vyrazili do Citadely, kde byl krásný výhled
na Budapešť. Když jsme skončili prohlídku, jeli
jsme na večeři do Burger Kingu. Dojedli jsme
a vrátili se k nim domů. Spát jsme šli o půl desáté.
Ráno jsme stávali v 7:30, nasnídali jsme se a jeli
k nim do školy. Tam se uskutečnilo bruslení a šermování. Po tady těchto akcích jsme šli na oběd.

ÚČAST NA DĚTSKÉ OLYMPIÁDĚ
V pátek 25. května 2018 se zúčastnilo 6 dětí naší
mateřské školy Olympiády v plavání ve vyškovském bazénu. Soutěž pořádala Plavecká škola
Aleny Konkolové. Z celkového počtu 9 družstev
se rousínovské děti umístily na pěkném 4. místě. V disciplíně jednotlivců v plavání na čas získal
Tomáš Mazel ze třídy myšiček 3. místo. Velkou
atrakcí bylo svezení dětí na kajacích členy kajakářského klubu z Vyškova.
Radka Němcová, učitelka MŠ
foto: archiv školy

Všichni se najedli dosyta a šli jsme na dračí lodě
a plavili jsme se po Dunaji. Já jsem udával rytmus, ale moc mi to nešlo, pozitivní ale je, že jsem
měl šanci si to zkusit. Doplavali jsme a jeli zpět
do školy, kde si nás potom rodiče vyzvedli. U Tobiase jsem si zahrál pár her na PC a pak jsme grilovali. Grilovali jsme spoustu věcí např. klobásu,
párky, žampiony a špek. Pak jsem se osprchoval
a šel spát. Ráno jsme se vzbudili, posnídali, oblékli a vyjeli jsme k nim do školy. Čekal nás výlet na horolezeckou stěnu. A povím vám, to bylo
něco! Já jistil kamaráda a on jistil mě a u toho
jsme se zasmáli. Jak jsme dolezli, museli jsme
chvíli čekat na autobus. Ten nás zavezl do Budapešti. Tam jsme šli nakupovat suvenýry. Potom
jsme jeli k autobusu Student Agency a už jsme
jeli zpět. S kamarádem jsme si tam dali nejméně
tři horké čokolády, protože byly úplně zadarmo
a měli jsme u toho srandu. Do Brna jsme přijeli
okolo 21:00 večer. No, a ani jsem nestihl říct švec
a byli jsme doma. Byl to super výlet a jel bych určitě zas.
žák 6. B

ŠKOLY
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FINÁLE MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ
Školní rok 2017/2018 je u svého konce. Průběžně Vás, milí čtenáři, seznamuji s děním v ZUŠ
a ani tentokrát tomu nebude jinak. V minulém
čísle jste se dozvěděli o vynikajících výsledcích
našich žáků na soutěžích. Žákovské i pedagogické nasazení však pokračovalo dále. Taneční obor
se představil na svém každoročním vystoupení

ve velkém sále Záložny, mladší žáci potěšili maminky (a nejen je) na Koncertě ke Dni matek, proběhly dva absolventské koncerty a ve výstavních
prostorách Staré radnice absolventská výstava.
11. – 14. dubna nás navštívili žáci a pedagogové
hudebního oboru pod vedení Ákose Tótha z maďarského Halászteleku. Připravili jsme pro ně
velmi bohatý program. Započal hned po příjezdu
návštěvou zámku ve Slavkově u Brna. Následující den byl pro maďarské muzikanty koncertní
- čekal je nejprve výchovný koncert pro žáky ZŠ
a večer koncert pro rousínovskou veřejnost. Poslední den před odjezdem uspořádal MgA. Radek
Dočkal velmi zajímavý a pro obě strany podnětný
dopolední pěvecký seminář. Odpoledne jsme se
vydali na prohlídku Brna. Tam jsme nezapomněli
naše hosty seznámit s místem působení našeho
rodáka Františka Sušila, vystoupat k Petrovu,
ukázat pamětihodnosti na Zelném trhu, v prů-

jezdu Staré radnice představit Brněnského draka
a povědět jednu z pověstí o něm. Závěr brněnského večera patřil návštěvě koncertu Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru. Při
jejich ranním sobotním odjezdu jsme věděli, že
se neloučíme nadlouho. 16.- 19. května jsme totiž
byli zase my hosty v Halászteleku. A naši hostitelé nám připravili podobně
bohatý program, jaký zažili
u nás. Jelikož Halásztelek leží
nedaleko Budapešti, čekala
nás hned první den plavba
lodí po Dunaji a procházka po Margaretině ostrově.
Následující den byl, tak jako
v Rousínově, koncertní zase
pro nás - výchovný koncert
ve škole a večerní v kostele.
V pátek dopoledne pokračoval svou další částí pěvecký
seminář - tentokrát pod vedením maďarské pedagožky Beáty Bánfai. Odpoledne
jsme si v Budapešti prohlédli Hudební akademii
Ference Liszta (s malým, ale nádherným koncertem jen pro nás), skalní nemocnici a večer nás
čekal překrásný koncert umělců světové úrovně, kteří přednesli skladby pro klavír a orchestr
v historickém kulturním paláci Danube Palota.
Ráno jsme se s našimi hostiteli rozloučili, ale náš
program neskončil. Stihli jsme si ještě dopoledne
v Budapešti poslechnout klavírní sólový recitál
a pak se vydat k Rousínovu. Ale neukázat žákům
Balaton - perlu Maďarska, když můžeme naplánovat cestu kolem, to bychom nemohli udělat.
A protože bylo nádherně, zvládli si někteří pod
dozorem pedagogů i zaplavat. Plní dojmů jsme
se v pořádku vrátili a budeme se těšit zase na
další spolupráci - příští rok s oborem výtvarným.
S hudebním oborem jsme Maďarsko totiž navštívili již podruhé a opakovaně maďarští pedagogové chválili a obdivovali vysokou úroveň výkonů
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našich žáků, která je pro ně dlouhodobě inspirující
v jejich pedagogické práci.
Ihned po návratu jsme 22. května slavnostně
předávali našim absolventům při Absolventské
inauguraci pamětní listy a jen o dva dny později se zúčastnili již druhého ročníku celostátního
happeningu základních uměleckých škol ZUŠ
Open. Hlavním garantem je světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená. Letos jsme tuto krásnou
akci věnovali památce Františka Sušila, jehož

ŠKOLY
150. výročí od úmrtí si připomínáme. Název našeho projektu byl
tedy zcela logický: Život v písních
- pocta Františku Sušilovi. Žáci
zazpívali nebo zahráli lidové písně a MgA. Radek Dočkal seznámil
přítomné s jeho osobností v netradičním úhlu pohledu.
Žáci se již samozřejmě těší na
prázdniny, během kterých bude
školu čekat prázdninový režim
různých oprav. Některé jste zaznamenali i v průběhu školního
roku. Díky našemu zřizovateli městu Rousínovu - jsme získali
novou podlahu v tanečním sále
a také nové dveře ve vestibulu
školy. Čeká nás přechod na nové zabezpečení
budovy, ale o tom všem až příště.
Děkuji všem svým kolegům za celoroční spolupráci, nám všem přeji krásné a co nejvíce odpočinkové léto. Ve školním roce 2018/2019 se budu
těšit na další setkávání.
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila
foto: archiv školy
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PEZ OLYMPIÁDA
Projekt „PEZ Olympiáda“ je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti předškolního věku a zúčastnila se jí i naše školka.
Výtvarná soutěž nesla téma sport a pohybová
aktivita dětí – které měly děti ztvárnit ve svých
výtvarných dílech. Děti nejprve plnily dané
sportovní úkony na jednotlivých stanovištích na
školní zahradě a své zážitky s pohybem a sportem promítly do svých maleb a kreseb.
Soutěžní díla všech mateřských škol zapojených
do projektu byla umístěna na webových strán-

kách a v termínu 4. – 31. května 2018 probíhalo
hlasování veřejnosti. Rodiče takto mohli svým
hlasem ovlivnit výsledky hlasování. Vítězné práce čeká odměna v podobě různého sportovního
nářadí a pomůcek. Tato akce byla zdařilá, u dětí
měla úspěch a ještě si domů spolu se zážitky
odnesly i zdravé mlsání od společnosti PEZ.
Bc. Marta Chalupová, učitelka MŠ
foto: archiv školy
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MUZIKOTERAPIE V MŠ
V lednu naší školku navštívila externistka, která
děti přišla zahřát Africkou pohádkou, která byla
doprovázena prvky muzikoterapie. Děti poslouchaly zajímavý příběh o Africe, její flóře
i fauně a současně poslouchaly různé hudební nástroje, které napodobovaly zvuky, které
můžeme v Africe slyšet. Děti
při rytmické hudbě tancovaly,
relaxovaly a současně si mohly
hudební nástroje prohlédnout.
Ve dnech 21. - 23. května 2018
proběhlo další setkání, jehož
tématem byla opět muzikoterapie. Navázali jsme na lednovou Africkou pohádku, při
které se děti opět seznamovaly
s dalšími různorodými hudebními nástroji. Tentokrát nástroje nejen prohlížely a poslouchaly, ale došlo
i k jejich vyzkoušení, což se dětem velice líbilo,
jelikož se nejednalo o standardní hudební nástroje, které používáme při běžném dni ve školce. Mohly se setkat např. s mořským bubnem,
který napodobuje mořské vlny, s deštnou holí,
která připomíná déšť, s hromozvukem, který má
připomínat bouřku a dále s bubny různých velikostí, s chřestidly, dřevěnými žabkami a krokodýly, Tibetskými miskami, se zvonkohrami

a dalšími různorodými nástroji. Závěr pohádky byl opět spojen s relaxací dětí, která ovšem

předcházela velkému finále v podobě společné
africké písničky. Při této písničce děti zpívaly
a hrály na hudební nástroje, které si samy vyzkoušely v průběhu celého příběhu. Děti si tyto
návštěvy velice užívají, jelikož jsou pro ně zpestřením běžného dne v naší mateřské škole.
Bc. Monika Königová
učitelka MŠ
foto: archiv školy

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUSÍNOV
PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy během letních prázdnin přerušen na dobu
od 23. července – 10. srpna 2018. Mimo uvedenou dobu se v letních měsících provozní doba školy
nemění.
PERSONÁLNÍ ZMĚNA NA POZICI ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 16. května 2018 byla do funkce ředitelky rousínovské mateřské školy schválena Radou města
Rousínova Mgr. Tereza Vejdová s nástupem do funkce od 1. srpna 2018.

ŠKOLY
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ROZVOJ ARTIKULACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE: JAK S DĚTMI PRACOVAT NA LEPŠÍ
VÝSLOVNOSTI?
Řeč je unikátním způsobem dorozumívání. Převedení myšlenek do slov není jednoduchá disciplína a dítě si ji osvojuje postupně. Od zvuků
a citoslovcí přechází k pojmům a následně větám.
V předškolním věku dochází k výraznému rozvoji
řečových dovedností. Učení přejímáním je neobyčejně rychlé a fixace správného návyku účinná,
takže u předškoláků dochází k výraznému rozšíření slovní zásoby a také ke zpřesňování artikulace.
Pro rozvoj artikulace v praxi je důležité si nejprve pojmenovat, co přesně chcete s dětmi cvičit
a rozvíjet, na co se zaměříte. Není možné dělat
vše naráz. K tomu je zapotřebí si uvědomit, co
všechno se na správné artikulaci podílí. Bude to
spíše práce rtů, čelisti, lícních mimických svalů,
či jazyka? Každé dítě například zná zvuky čerta,
pusinku našpulí jako kapřík, napodobuje mlaskání koníka či se usmívá a mračí jako klaun.

Nervové centrum, které má na starost pohyb
špičky jazyka, je v mozku propojeno s jemnou
motorikou, a proto jsou k rozvoji řeči ideální aktivity, které propojují pohyb ruky a prstů s mluvením, to jsou různá říkadla a prstová cvičení.
Podle jemné motoriky poznáte hodně o artikulačních dovednostech dítěte. Schopnost dělat prsty nejjemnější úkony a pohyby skutečně
mnoho vypovídá o schopnosti vládnout špičkou
jazyka. Jeho aktivní, případně pasivní role se
projevuje zejména při výslovnosti hlásek L, R a Ř.
Rozvojem jemné motoriky, například výtvarnou
činností se zapojením prstů, zároveň posilujete
i artikulační schopnosti jazyka.
Bc. Renata Popelová, učitelka MŠ
foto: archiv školy

Vážení rodiče, milé děti, občané Rousínova a okolí,
měsíc červenec je mým posledním měsícem ve funkci ředitelky Mateřské školy Rousínov. Při odchodu z této pozice bych se s Vámi chtěla touto cestou rozloučit. V rousínovské školce jsem prožila
velký kus svého života a bylo pro mě ctí a potěšením podílet se tak dlouhou dobu na vzdělávání a
výchově Vašich dětí. Děkuji svým kolegyním současným i minulým za spolehlivost a profesionalitu,
a především děkuji všem dětem za jejich úsměvy, bezprostřednost a lásku, kterou mně dávaly.
Přeji Vám pohodové vztahy, úsměv na tváři a radost na každém kroku.
Bc. Helena Vysoudilová
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BADMINTON NA VOZÍKU
Badminton Sharks Brno uspořádal v sobotu
5. května Mezinárodní mistrovství České republiky v para-badmintonu za podpory Českého bad-

mintonového svazu a města Rousínov. Turnaje se
zúčastnilo 17 hráčů z Česka, Polska a Rakouska.
Brněnskou tréninkovou skupinu tvoří 3 junioři
a 4 dospělí. Vrchol sezóny si nenechalo ujít hned
6 z nich. Z Prahy dorazili i vítězové z loňska, Zdeněk Krupička a Zuzana Přibilová. Zdeněk dosáhl
na bronzovou medaili ve čtyřhře společně s Jakubem Sikorskim. Zuzka nestačila jen na Rakušanku,
která ji ve dvouhře i v mixu odsunula na 2. příčku.
Ve společné čtyřhře byly úspěšné i proti mužským
párům a celkově zvítězily. Českou sestavu doplnil florbalista Bohuslav Dvořák. Z Polska přijela
4 děvčata a dospělý reprezentant Jakub Sikorski Codi, kterého jsme považovali za
žhavého favorita na celkové vítězství
ve dvouhře, což se nakonec i potvrdilo. Jsme moc rádi, že se zapojili také
hráči z Rakouska. Henriett Koósz jako
nedávná stříbrná medailistka ze světového turnaje v Dubaji předváděla
hru na nejvyšší úrovni. Svým vystoupením nadchla všechny přítomné.
Henriett doprovázeli dva spoluhráči
z Vídně, Alexander Hanisch a Alexander Postl-Znidarcic. Děkujeme za
nasazení našemu brněnskému hráči

Luďkovi Benadovi, hraje teprve krátce a předváděl hrdé výkony i proti medailistům. Domácí Silva Chládková se těžko prokousávala turnajem
v singlu, ale ve čtyřhře s Ditou Brabcovou si spravila náladu. Nakonec holky
braly bronz. Ditka přidala 3. místo ve
dvouhře a po odděleném vyhlášení
mixů jí a Tomovi Grycovi viselo na krku
zlato. Tom odehrál sloučenou dvouhru
s děvčaty, ve které skončil na děleném
4. místě, ale po oddělení výsledků byl
1. Jirka Vrba se soustředí ve své sportovní přípravě především na basketbal.
Jirka má mnoho zkušeností i z tenisu,
které přenáší do hry s opeřeným míčkem. Ve dvouhře byl Jirka nešťastně
o jeden set čtvrtý, ale v deblu s Lukášem Šemberou uhájil 2. místo za párem Hanisch-Postl
z Rakouska. Lukáš ke stříbru ze čtyřhry přidal ještě jeden druhý nejcennější kov ve dvouhře, když
nestačil jen na celkového vítěze Jakuba Sikorského z Polska. Lukáš prokázal viditelné zlepšení.
Předvedl proti Kubovi daleko vyrovnanější utkání,
než v přátelském únorovém zápase na campu
v Polsku. Lukáš odehrál také smíšenou čtyřhru
společně s loňskou vítězkou Zuzkou Přibilovou
z Prahy. Na sety drželi krok s párem Koósz-Hanisch. Nakonec muselo tedy rozhodnout skóre a
to bylo o pouhý jeden míček vyšší u rakouského
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páru. Lukáš se Zuzkou byli vyhlášeni jako vítězové
mixu, ale po dohledání chyby v zápisu si bez velkého váhání vyměnili medaile. Díky za toto fair-play gesto oběma sportovcům. Lukáš tak přebírá
po Zdeňkovi Krupičkovi štafetu nejlepšího českého hráče. Lukáš nakonec obsadil ve třech disciplí-

nách 2. místo za zahraničními soupeři. Nejlepší
českou hráčkou zůstává Zuzka Přibilová z Prahy.
Vítězové dospělých:
Henriett Koósz, Jakub Sikorski Codi
Vítězové juniorů: Julia Bolibrzuch, Tomáš Gryc.
Vítězové čtyřhry: Henriett Koósz a Zuzana Přibilová, Alexander Hanisch a Alexander Postl-Znidarcic
Vítězové mixu: Henriett Koósz a Alexandrem Hanischem
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Nejlepšími českými hráči byli Zuzana Přibilová
a Lukáš Šembera v dospělých a Dita Brabcová
a Tomáš Gryc mezi dětmi.
Jako čestný host přijel z japonského velvyslanectví v ČR pan Toru Furugori. Děkujeme panu Furugori za slavnostní předání medailí a za odvahu
zapojit se do přátelského zápasu. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům z Badminton
Sharks Brno, speciálně Honzovi Brabcovi za řízení
turnaje a Pavle Grycové za organizaci. Dále děkujeme vrchní rozhodčí Tereze Chumchalové z Olomouce, Pekárnám Blansko za krásné a výborné
turnajové muffiny, městu Rousínov za poskytnutí
tělocvičny a příspěvku na ceny, Tiskárně LUK za
precizní přípravu turnajových hrnečků a Českému badmintonovému svazu za míče a špičkově
zpracované svazové medaile, které dodaly turnaji
obrovskou porci prestiže.
Hned po turnaji hledíme kupředu. Na konec června jsou pozváni naši dospělí hráči na víkendový
camp do Vídně. Na srpen chystáme v Brně letní
para-badmintonové soustředění, na které pozveme všechny hráče z turnaje. Pokud to bude možné, rádi bychom v září vyslali z České republiky
zástupce na Mistrovství Evropy ve Francii.
Text i foto: organizační tým turnaje
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Léto se nám blíží
a naše volnočasové
kroužky se ubírají ke
konci. Již druhým rokem jsme MC Pohádku, která je věnována
těm nejmenším dětem, rozšířili právě o Volnočasovky, které jsou věnovány školkovým a školním
dětem. V tomto školním roce děti zase pokročily
o krok dále a zdokonalily se, ať už v pohybu, kreativitě, hudebním i jazykovém vzdělání.
Kroužky, akce, které pod námi fungují a nadále
vznikají i nové, zaštiťuje KVS Svornost a město
Rousínov převážně z dotací a sponzorských darů
od rodičů nebo firem.
Naši lektoři kroužků vymýšlí pro děti stále nové
a zajímavé věci a můžu říci, že s obětavostí a trpělivostí věnují dětem mnoho času, což vidíme
i na výsledcích a pokrocích na dětech. Chtěla
bych zmínit velký úspěch Aerobiček Berušek pod
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vedením Terezy Zatloukalové. Holky získaly na
pohybové soutěži v Blansku 1. místo. Dále děti
z kroužků navštěvují různé akce, kde vystupují.
Mezi volnočasové kroužky patří: Aerobik Včeličky a Berušky, Výtvarka Tvořilky, Výtvarka Šikulky, Výtvarka pro nejmenší, Patchwork, Bujinkan,
Flétna, Kytara, Klavír, několik skupin Angličtiny
pro děti a pro dospělé.
Během školního roku pořádáme různé workshopy a akce nejen pro děti: soustředění pohybových kroužků, Dýňobranní, Drátkování, Tvoření
vánočních věnců, Planetárium, Mikulášskou akci,
kurz keramiky, Vánoční akci, Canesterapii, Jarní
akci s aranžmá, Hrnečkování, vystoupení dětí na
různých akcích. Poslední akcí tohoto školního
roku bude Návrat do pravěku.
Iveta Bukovská
foto: archiv spolku
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XXIV. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA BARTÁKA
V sobotu dne 5. května 2018 se sjeli mladí hasiči
do Rousínova - místní části Kroužek, aby zde na
návsi změřili své síly a dovednosti. Mladé hasiče v jejich klání přišli pozdravit a podpořit: místostarosta města Rousínova Zdeněk Šedý, kronikářka města Ing. Jana Božeková, Jaroslav Bejlek,
za OSH Vyškov Aleš Krahula a další funkcionáři
Okresního sdružení hasičů Vyškov. Při nástupu přivítala všechny přítomné Jitka Fabiánová
a předala slovo hostům, kteří krátce promluvili
a všem závodníkům popřáli mnoho úspěchů.
Z celkového počtu 340 účastníků, bylo 253 mladých hasičů, kteří byli zapojeni do soutěžních
disciplín: požární útok PLAMEN – přípravka (děti
do 6 let), přihlášeno 6 družstev, mladší kategorie
14 družstev a starší kategorie 12 družstev, požární útok CTIF absolvovalo 17 družstev – soutěž probíhá bez kategorizace dle mezinárodních
pravidel.

Celkem se do Kroužku sjeli mladí hasiči z 15 sborů dobrovolných hasičů okresu Vyškov – Drnovice, Dražovice, Hostěrádky-Rešov, Kobeřice
u Brna, Kroužek, Luleč, Milešovice, Pustiměř, Topolany, Moravské Málkovice, Křižanovice, Bošovice, Lovčičky a Tučapy. A z Moravskoslezkého
kraje z okresu Opava přijelo družstvo SDH Dolní
Životice.
Vítězství si domů odvezli následující družstva:
Požární útok Plamen přípravka:
1. místo Luleč Myšky, 2. místo Milešovice,
3. místo Pustiměř, 6. místo Kroužek
mladší kategorie:
1. místo Moravské Málkovice, 2. místo Luleč Broučci, 3. místo Kobeřice - Ohniváci 1A
starší kategorie:
1. místo – Drnovice 1, 2. místo Pustiměř 1, 3. místo
Hostěrádky-Rešov
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Požární útok CTIF:
1. místo Kobeřice u Brna - starší, 2. místo Drnovice 1, 3. místo Hostěrádky-Rešov - starší,
13. místo Kroužek
Při vyhlašování výsledků předali ceny těm nejmenším Zdeněk Šedý a Miroslav Hladil st.
Ostatním kategoriím předali ceny Jaroslav Bejlek, zástupci SH ČMS a Jitka Fabiánová.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Kroužek dě-

kuje všem zúčastněným soutěžícím, rozhodčím,
vedoucím mládeže za účast, obecenstvu za podporu závodníků. Poděkování všech soutěžících
a pořadatelů patří sponzorům, kteří tuto akci
podpořili a pomohli zajistit zdárný průběh celé
soutěže.
Výbor SDH Kroužek
foto: archiv spolku

CO SE DĚLO OD NOVÉHO ROKU VE „SLÁVKÁCH“?
Slávky – no přece Slavíkovice…
Opravdu jsme se tu nenudili. Plesovou sezonu
jsme protančili, i když se na účasti podepsala
chřipková epidemie. Ale i tak se všechny plesy,
pořádané postupně KDÚ-ČSL, fotbalovým oddílem TJ Spartak i ZŠ Rousínov, vydařily. Vyzvednout se sluší krásná polonéza v podání sličných
dívek a mládenců 9. tříd na slavnostním zahájení
školního plesu, nejveselejší byl ale ten poslední, maškarní, který pro děti připravily cvičitelky
místní TJ.
Zato Moranu jsme letos na Smrtnou neděli nevynesli. Mínus 6° C, vítr o síle 70 km/hod. – přednější je přece zdraví dětí – tak v sobotu přišly na
řadu moderní komunikační technologie a Smrtná
se prostě zrušila.

Tancovalo se i koncem března. Oddíl sportovního tance TJ Spartak pořádal na ukončení sezony
svoji Tančírnu – společenský večer, na kterém si
přibližně 50 účastníků pod vedením tanečních
mistrů manželů Lerchových zopakovalo všechny
standardní i latinskoamerické tance.
Pálení čarodějnic bylo další zdařilou akcí. Ježibab i černokněžníků se sešlo jako vždy kolem
70. I když nám probíhající soutěže a hry přerušila
jarní přeháňka, nakonec sluníčko déšť zahnalo
a děti i dospělí si mohli vyzkoušet chůzi na chůdách, opéct připravené špekáčky, spálit všechna
košťata i makety čarodějnic, skákat přes oheň.
A u ohně se sedělo a povídalo až do půlnoci.
Májovou Oldies Party uspořádal fotbalový oddíl
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v sobotu 5. května. Hudba hrála pěkně, přítomní
hosté byli velmi spokojeni, jen ta návštěva byla
malá – pouhých 87 platících…
Jarní měsíce jsou pravidelně spojeny s účastí
dětí TJ Spartak Slavíkovice na různých závodech.
Na krajském přeboru ve sportovní gymnastice
obsadila teprve pětiletá Violka Jančušová v silné
konkurenci velmi pěkné 8. místo. Gratulujeme.
První máj jsme oslavili místním kolem závodu
mládeže v přírodě pod názvem Medvědí stezkou.
Tento náročný branně-orientační postupový závod dvoučlenných hlídek je u dětí velice oblíbený.
Nejlepší z nich se zúčastní regionálního, krajského a nakonec republikového kola. Proto se musí
již v l. kole všichni snažit. A účast na mistrovství
republiky je opravdu velkým, i když nelehkým cílem.
Děti si letos vedly velice úspěšně. Dokazuje to
umístění v krajském závodě: 1. místo ve své věkové kategorii získaly hlídky Adam Bartošek-Radek Žemla, Elena Gajdová-Eliška Vráblíková, Damián Buchta-Vojtěch Vráblík, Martin Jandl-Adam
Šlimar, Michaela Šlimarová-Tereza Vymazalová,
2. místo Tereza Pechová-Kateřina Trněná, Michal
Bartošek-Lukáš Jandl, Klára Šeligová-Miroslava
Vymětalová. I benjamínci Ilona Mezihoráková-Julie Šeligová obsadili pěkné 5. místo. Hlídka
Adéla Šeligová-Eliška Vymětalová měla velikou
smůlu. Během závodu si jedna z nich těžce zranila koleno, nemohla pokračovat dále, takže do
cíle doběhla pouze jedna z hlídky a byla dle pravidel závodu zařazena na konec výsledkové listi-
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ny. Všem dětem blahopřejeme a přejeme nejlepší výsledky na mistrovství republiky.
Začátkem května se také uskutečnil kontrolní
závod TJ Spartak ve sportovní gymnastice předškolních dětí a mladšího žactva. I na tomto klání jsme viděli srdnaté výkony. Prostná, přeskok,
nízká kladina, hrazda – se všemi nářadími se děti
musely poprat a převést to nejlepší, co dovedou.
Odměnou jim byly diplomy, sladký perník, drobná věcná cena a pro nejlepší i skutečná medaile.
To bylo radosti!
V květnu se pořádá také spousta běžeckých závodu. Tří z nich se zúčastnili i sourozenci Jančušovi. V Černé Hoře Violka vyhrála a Vilém skončil
9., Brně-Komárově a také na minipůlmaratonu
v Brně-středu obsadili oba vždy krásná 3. místa.
To stojí za pochvalu.

Maminky měly svátek
Vítáme vás, mámy milé,
k naší malé slavnosti.
Oči naše štěstím září,
všude plno radosti.
Zacvičíme, zazpíváme,
protože vás rádi máme…
Tak přivítaly předškolní děti své maminky na letošní tělovýchovné akademii, kterou uspořádala
TJ Spartak Slavíkovice druhou květnovou neděli
u příležitosti oslavy Dne matek.
A děti skutečně svůj slib splnily beze zbytku. Nejdříve však oficiálně akademii zahájil předseda TJ
pan Miroslav Křivánek. Maminky, babičky i tetičky přišel také pozdravit a poblahopřát k jejich
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svátku vzácný host starosta města Rousínova
pan Ing. Jiří Lukášek.
Pak už se střídalo cvičení s recitací i zpěvem.
Na žíněnkách, přeskoku a kladince jsme viděli
děvčata i chlapce z oddílu sportovní gymnastiky, rodiče a děti nám předvedli ukázku cvičební
hodiny a předškoláci zacvičili na lavičce. Každé
z přítomných dětí mělo připraveno pro svou maminku či babičku přáníčko v podobě básničky či
písničky. Za ně sklízeli malí gratulanti velký potlesk od všech diváků.
Tělovýchovná akademie však připomněla svým
obsahem také ještě jeden významný svátek –
100. výročí vzniku samostatného novodobého
československého státu. Oslavou této významné události našich dějin bude i letošní XVI. všesokolský slet v Praze. Do nácviku 7 z celkem
11 hromadných skladeb, které se budou na sletu cvičit, se zapojilo také 66 našich členů. A tak
mohli diváci shlédnout náročné cvičení s netradičním nářadím i náčiním a s ještě náročnější
choreografií - rodiče a děti ve skladbě Méďové,
předškoláky ve skladbě Noty, mladší žactvo ve
skladbě V peřině, starší žactvo ve skladbě Cirkus, ženy a muže ve skladbě Spolu a seniory ve
skladbě Princezna Republika. Bouřlivý ohlas přítomných určitě vlil všem cvičencům ještě více sil
a elánu do dalšího účinkování ve Vyškově a Brně
a začátkem července i v Praze.
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Tělovýchovná akademie byla nejdůležitějším bodem plánu činnosti v letošním cvičebním roce.
Vystoupilo tu 88 účinkujících, organizační zabezpečení zajišťovalo 16 dobrovolníků. Chtěla
bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem
účinkujícím za předvedené výkony, chtěla bych
popřát cvičencům, aby se jim i další vystoupení
podařila nejméně tak, jako na akademii. Díky patří i trenérům, cvičitelům a cvičitelkám, kteří se ve
svém volném čase bez nároku na odměnu věnují
dětem a mládeži. Velké poděkování si zaslouží
také všichni organizátoři, bez kterých by se taková akce nemohla pořádat.
Dobroslava Mezihoráková
foto archiv organizace
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MLÁDEŽNICKÝ VOLEJBAL V ROUSÍNOVĚ
Volejbalový oddíl Vítovice, který trénuje děti ve
spolupráci se ZŠ Rousínov a za podpory Městského úřadu v Rousínově, právě končí další herní sezónu. Jaká byla?
V tomto školním roce se naši volejbalisti zapojili do několika dlouhodobých soutěží. Družstva

starších děvčat a chlapců bojovala v okresním
přeboru a v Poháru Jihomoravského kraje 7. tříd.
Mladší děvčata i chlapci se pravidelně účastnili
turnajů okresního přeboru v minivolejbale a zakusili tak první vítězství i porážky v soutěžních
utkáních. Při těchto turnajích naše družstva
pravidelně obsazovala stupně vítězů.

Kromě dlouhodobých soutěží jsme v rousínovské sportovní hale uspořádali i 3 velké turnaje v minivolejbale, jichž se účastnila družstva
z celého kraje. Při těchto turnajích hala skutečně ožila, neboť se jich vždy zúčastnily téměř dvě
stovky dětí.
A co nás čeká dál? V zapojení mladších dětí do
pravidelného sportování chceme pokračovat
i v příštím školním roce, kdy rozšíříme svou činnost o oddíl míčových her pro děti z 1. stupně
ZŠ. Tréninky tohoto oddílu se budou zaměřovat
na všeobecnou pohybovou průpravu a základy
míčových her.
Na druhý a třetí prázdninový týden potom plánujeme sportovní příměstský tábor na koupališti v Rousínově, který bude zaměřený na
pohybové aktivity na hřišti i ve vodě. Koncem
prázdnin potom uspořádáme volejbalové soustředění v Jeseníkách, abychom tam zahájili přípravu na příští volejbalovou sezónu.
Pavla Hermanová, trenérka
foto: archiv spolku
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FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
Zahrada za Záložnou v neděli 10. června patřila souborům, které svým vystoupením připomněli sběratelské dílo P. Františka Sušila
a 150. výročí jeho úmrtí. Na podiu se vystřídalo
přes 160 účinkujících z rousínovských i z hostujících uskupení včetně dětského souboru z maďarského Halászteleku. Akce byla podpořena
i z finančních prostředků Jihomoravského kraje.
Sám Sušil vzpomínal, že první popud od Františka Čelakovského jej dostihl už v roce 1824
a byl začátkem jeho prázdninových sběratel-

ských akcí – nejdříve za studií, později vedle
výkonu povolání kněze a profesora teologie.
Písňové sbírky, vydané postupně v letech 1835,
1841 a nakonec v definitivní podobě v roce 1860,
zajistily Sušilovi v kulturních dějinách českého
národa na Moravě nesmazatelné místo. A ani
v jeho rodném Rousínově na něj nezapomeneme.
Přinášíme malou fotoreportáž z festivalu.
foto: NEO STYLE
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PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA O I. SVĚTOVÉ VÁLCE
Kolem vzrůstá vřava. Tvůj rozmach a letí granát. Někdo volá a běží k tobě. Nerozumíš mu
a hodíš mu pod nohy další granát. Padneš na
zem. Zdvihneš hlavu a tvoji sousedé se zvedají a běží vpřed. v tom slyšíš kulomet. a postavy
padají a padají i další za nimi...
15. června 2018 uběhlo sto let od poslední rakousko-uherské ofenzívy na Piavě. Po pěti
dnech bylo u Rakušanů 11 643 padlých, 80 582
raněných, 25 527 nezvěstných a 24 508 nemocných. Celkem
142 280 mužů. To byla Velká válka.
Byl jsem požádán, abych sestavil výstavu týkající se událostí, které předcházely vzniku Československé republiky a abych zavzpomínal
s Vámi na Rousínov začátku 20. století. Na dobu,
která je nesrovnatelná s dneškem, na dobu,
která naplňuje představy o tzv. dlouhém století,
jak je se také 19. století nazýváno.
Nový Rousínov byl městysem s nejmenším katastrem na Moravě. Dělil se na obec křesťanskou s
1 019 obyvateli na obec židovskou, ve které žilo
498 Čechů a 48 Němců židovského vyznání. Hygienické poměry západní části náměstí, tedy židovského města, připomínaly spíše středověk.
Absenci dvorků, a tím i chybějící suché záchody,
kritizoval starosta křesťanské obce MUDr. Bohumil Vepřovský. Byl lékařem a politikem a obýval krásný dům na náměstí, dnes č. 20.
Po letech jsem znovu pročetl jeho zápisy
v obecní kronice. Pro nás jsou mnohem schůdnější zápisy v kronice obce Slavíkovice, která si
udržela samosprávu až do konce další války.
Vedení obvykle patřilo k povinnostem pana učitel, který měl k této činnosti přece jen blíž.
Ale zpátky k chystané výstavě. K jejímu sestavení chci využít především svoje sbírky, které
jsem využíval při výuce historie na bučovickém
gymnáziu. Jedná se především o dědictví po
mém dědečkovi, kapitánu Františku Vlachovi.

Mrzí mě, že řada jeho věcí skončila ve sbírkách
muzeí našeho okresu. Omlouvám se dopředu,
že události I. světové války budou dokumentovány především osudy tohoto jejího účastníka.
Vystavím jeho dopis zaslaný z Anglie, ve kterém
píše, že se těší na službu v československém
vojsku. Rukoval při první mobilizaci a bojoval
v rakousko-uherské armádě, po zajetí v legiích
ruských a později v 21. pluku legií francouzských. Přežil několik zranění, onemocnění španělskou chřipkou. Po návratu ještě sedm měsíců bojoval s Maďary na Slovensku.
Ve svém dětství jsem potkával vzpřímeného
pána se stříbrnými vlasy, kterého jsme oslovovali „pane generále“. Byl to brigádní generál
Antonín Skřivánek, původně učitel, který jako
ruský legionář absolvoval celou sibiřskou anabázi. Před lety jsem viděl vzpomínkové fotoalbum z této cesty. Moje současné pátrání po
tomto dokumentu je zatím neúspěšné. Stejně
tak jsem zatím neuspěl při pátrání v archivech.
Moje představa o tom, že shromáždím jména
všech rousínovských odvedenců v době války,
naplněna nebude. Pracovnice archivu mě nejprve nabudily, že existuje seznam všech rekrutů
z Rousínova od roku 1850 až do roku 1938. Těšil
jsem se na něj. Ale když jsem jej měl před sebou,
nastalo zklamání. Jsou tam všichni s výjimkou
doby I. světové války. Škoda, budu pátrat dál.
Třeba při cestě severní Itálií v okolí v úvodu zmiňované Piavy.
Vloni jsem na skútru projel území jedenácti bitev na řece Soča (Isonzo). Útrapy našich předků v těchto bitvách si nedovedeme představit.
Opuštěné kříže na válečných hřbitovech nás
vedou k zamyšlení o nesmyslnosti válek, Ke
stejnému výsledku by měla vést i naše výstava,
která bude na podzim letošního roku otevřena
na staré radnici.
					
Mgr. Boris Vlach
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LETNÍ NOC 2018
Druhý červnový víkend žil nejen folklorem, ale
i hudbou muzikálovou, populární a diskotékovou. V sobotu večer na podiu zazněla retrospektiva celoročního vystupování mladších
i starších členů soboru D.A.V.A, kterou soubor
zakončil letošní divadelní sezónu. Milými hosty
večera byli žáci ze školy v maďarské Halászte-

leku, kteří své skladby interpretovali na trochu
neobvyklé bicí nástroje. A potom se všichni vrhli
do víru tance. Výbornou atmosféru připravil DJ
Jimmy a teplá letní noc nechtěla své hosty pustit domů.
Foto: NEO STYLE

INFORMACE PRO ČTENÁŘE A AUTORY ČLÁNKŮ VE ZPRAVODAJI
25. května 2018 vešlo v platnost Nařízení
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Upozorňujeme jednotlivé přispěvatele, že odpovídají za obsah svých příspěvků v souvislosti

s výše uvedeným nařízením. Dále sdělujeme
občanům, že údaje, které v souvislosti s vydáváním informačního zpravodaje shromáždíme,
budou použity pouze v souladu s platnou legislativou.
Jitka Grecová
pověřenec GDPR
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O KULTURNÍCH AKCÍCH V ROUSÍNOVĚ
Sušilův víkend
V sobotu 7. dubna 2018 se sešli zájemci o působení P. Františka Sušila na Moravě. Obsažnou
přednášku si připravil o tomto našem rodákovi
profesor PhDr. Radomír Malý, který svou publikační prací již objasnil život a dílo v kontextu
složitých národnostních poměrů Sušilovy doby.
Úsek přednášky o dětství a mládí byl nejzajímavější. Výklad pana profesora byl rozdělený do
dalších významných kapitol curricula vitae. Zaznělo také několik písní ze sběratelské tvorby,
které ve svém badatelském nadšení P. František Sušil zaznamenal. Za doprovodu pedagoga
Davida Kříže na klavír je zazpívaly svým břitce
melodickým hlasem Adéla Coufalová a Eva Kyjovská.

Všichni významní zájemci o počátky Národního kulturního obrození na Moravě, přítomní na
staré radnici v Rousínově, své nadšení a spokojenost vyjadřovali potleskem. A to především
proto, že získali poznatky nové, dosud nikde
nepublikované.
Víkend věnovaný Sušilovi vyvrcholil nedělním
koncertem v kostele sv. Maří Magdalény. Varhany se rozezněly pod rukama Alfréda Habermanna, Dvořákovy Biblické písně přednesl David Kříž
a několik skladeb zaznělo od příležitostného pěveckého sboru mladých z Rousínova.

Výstava Cesta na sever
To je název výstavy fotografického umění na
staré radnici v Rousínově, zahájené vernisáží
v pátek 13. dubna 2018. Vystavovali umělci Jaromír Flössler z Čechyně a Vladimír Brandouch
z Liberce. Sešli se v severních oblastech Dánska
a na Islandu, kde je hostila krajina s teplotami
až –30°C. Během čtrnácti dnů zde vytvořili bohatý cyklus záběrů, které činí dojem mnohem
delšího pobytu, co do jejich unikátnosti. Všechny fotografie jsou zde svědectvím, že severská
krajina je dobrodružnou a exotickou. Každý fotografický obraz skýtá v sobě dynamiku s akčními prvky. Je patrná i pohotovost záběrů i jejich
pozdější příprava pro prezentaci, adjustace fotografických obrazů je příkladná.
Návštěvníci si odnesli i kulturní hudební zážitky
od tříčlenné folkové skupiny, která si rozdělila
svou produkci do celé vernisáže, ale příznačně
zahájila lyrickoepickou baladou zaměřenou na
putování v pustinách severu.
Výstavu uváděla Eliška Škrobová, která požádala o několik slov oba protagonisty a také Mgr.
Dobrušku Flösslerovou, která se svými přáteli,
mezi něž patřili i studenti Vinařské střední školy
ve Valticích, připravila bohatou tabuli dobrot pro
všechny návštěvníky. Během vernisáže převažovalo mínění, že laťka hned na začátku kulturní
sezony na staré radnici v Rousínově byla nasazená hodně vysoko.
Beseda nad knihou Krvavý měsíc nad horou
Liliavou
Motto: „Co uvážlivost politická a dalekozrakost
státnická zbudovaly, to zničila vášnivost stranická.“ (Karel starší ze Žerotína)
Označení besedy Mgr. Josefa Špidly je převzaté
z názvu jeho románu, v kterém tvůrčím způsobem řeší historicky diskutabilní události v rozmezí let 1599 – 1628. Beseda s autorem proběhla v malém sále Záložny ve středu 11. dubna
2018.
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Připadalo nám, že beseda je spíše než spisovatelem, tak malířem obrazů této doby. Svou
dlouholetou badatelskou činností nám dokázal
odkrýt mnoho míst, která byla různými stranami v historických dobách zastíněná.
Účel přednášky byl podtržen nutností odhalování pravdy a to přesto, že jde o těžkou práci
trvající někdy i několik staletí. V historii nelze
udělat tlustou čáru a hledět jen kupředu, takto
se dají řešit snad jen manželské konflikty. Hledání vztahů a souvislostí mezi událostmi se nemůže bagatelizovat slovy: „Co bylo, nedá se již
napravit ani změnit“. Tato poslední slova vyjadřují, jak jsou historické vědy důležité. Staví před
nás dávná hospodářská a politická rozhodnutí
a zároveň ukazují jejich důsledky pro národ, někdy dokonce i pro národy. Obracet se k historii
by mělo znamenat nedělat chyby předků, které
nelze již mnohdy společensky napravit.
Třicetiletá válka ve svých důsledcích změnila
uspořádání v celé Evropě. S Mistrem Josefem
Špidlou jsme se loučili neradi. Jeho přednáška
se stala podnětem pro mnoho dotazů, které
byly všechny odborně objasněné. Děkujeme!
Stalo se tradicí
Již po třetí vítáme absolventy výtvarného oboru
Základní umělecké školy Františka Sušila na staré radnici v Rousínově. Je pondělí 30. dubna 2018,
sály se zaplnily i těmi, kteří přišli zavzpomínat na
začátky Lidové umělecké školy v roce 1961, kdy
v Rousínově bylo zřízené detašované pracoviště
této školy ve Vyškově. V roce 1967 byla škola ustanovená pro Rousínovsko. Jejím prvním ředitelem
byl Miloslav Strejček, který předával své žezlo už
pod názvem Základní umělecká škola, Mgr. Pavlu
Malému. Ten ho v nedávné době předal Haně Jánské. Každý z nich přispěl k výuce něčím novým, co
přineslo její zpestření a rozšíření o celé další obory tak, jak je veřejnost vyžadovala.
Vernisáž byla vedena důstojným a slavnostním
způsobem. Zahájila ji paní ředitelka, která zdůraznila účelnost podchycení veškeré populace
mládeže podle předpokladů se umělecky vyjadřovat. Jde o systematické pátrání po talentech,
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za účelem odborného vedení. Mgr. Jan Nohel,
vedoucí výtvarného oboru, postupně představil
všech šest absolventů, kteří během svého školení
nalezli vlastní vyhraněný zájem výtvarných dovedností, které dokáží záměrně rozvíjet.
Jan Herynek, se zaměřil na automobilový design zpracováním trojrozměrných modelů spolu
s náčrty grafických návrhů doplněných barvou.
Tereza Vráblíková, mistrně vyjádřila vyčerpávající
škálu perspektivních pohledů na geometrická tělesa krychlí a kvádrů, která zaplnila objekty z živé
přírody i nejrůznějšími předměty v citlivém akvarelovém rozlišení.
Michaela Trněná, jímavou kompozicí vyjádřila
a znázornila dynamiku svého oblíbeného živočicha, delfína v jeho životním prostředí.
Michaela Šlimarová, využila symboliku stromů,
do jejichž koruny vkládala symboliku různých civilizačních aplikací, které se dotýkají přírodních
jevů. Její práce vyjadřují společenskou závažnost.
Kateřina Bradáčová, jde po přírodním detailu, který vyjadřuje s důrazem na prostorové řešení barvou. Přiřazuje k němu atributy přírodních vztahů
stejnou malířskou technikou. Obdivuhodný je
smysl pro pohyb a přesnost vyjádření. Jde o moderní prvky akčních obrazů ve vztazích s přírodními objekty s inspirací klasické tvorby.
Sofie Přibylová, ve své portrétní tvorbě usiluje
o vtisknutí psychických vlastností a dává jim
přednost před podobou. Nahromaděním předmětů, u kterých pomíjí řád a systém se snaží
o znázornění náhody a chaosu, s kterým se obvykle nepočítá, ale přesto mění svět.
Tito protagonisté se usnesli, že jeden z nich je
všechny představí pro informaci a pochopení, co
je vede k žánrovému zaměření tvorby a proč je výtvarná činnost baví.
Začátek a konec vernisáže byl lemován hrou na
kytaru Hanou Durajovou, která je rovněž žákyní ZUŠ hudebního oboru. Vybrala si dvě obtížné
orchestrální skladby, které přednesla bez jediné
chybičky a zároveň tím dokázala jak mocným hudebním nástrojem je kytara.
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ZUŠ Open – Pocta Františku Sušilovi
Koncertem Život v písních – pocta P. Františku
Sušilovi, se uskutečnilo kulturní představení za
účasti početného obecenstva v Základní umělecké škole Františka Sušila 24. května 2018. Vystupovali na něm žáci hudebních oborů všech věkových kategorií hrou na hudební nástroje a zpěvu
pod vedením svých pedagogů, Marcely Otčenáškové, Štěpánky Puchelové, Veroniky Morgošové,
MgA. Radka Dočekala, DiS., Mgr. Jaromíra Graffeho MgA. Davida Kříže. Šlo převážně o folkový
zpěv s hudebním doprovodem a přednes samostatných hudebních partů. Veškerá hudební produkce byla výborně secvičená a tím i dokonale tj.
bezchybně provedená. Slavnostní ráz koncertu
byl zdůrazněný společenským vystupováním
všech účinkujících. Vážnost a úctu nejslavnějšímu rodákovi vyjádřili i společenským oblečením.
Po stopadesáti letech, které letos uplynuly od
jeho odchodu, je jeho dílo nevyčerpatelnou folklorní studnicí a pro výuku hudebního umění
základním inspiračním programem. Bylo patrné,
že žáci, kteří se mohou potěšit melodií a rytmem
písní, mají ze své tvorby příjemné pocity a působí
jim radost. Seznamují se i se čtením hudebního
notového záznamu, což je nezbytné pro další
hudební vzdělávání.
V krátkém, ale hluboce promyšleném proslovu
vedeném akční formou, se MgA. Radek Dočkal
se soustředil na otázku, proč je František Sušil
i dnes aktuální. Svou prací se obracel k pramenům lidové tvorby, zachycoval nejen jazyk písní,
ale i na notové osnově jejich melodii.
Sám o sobě Sušil napsal:
„Dvé krásek spanilých duše mé
ovládnulo stánek, zemská jedna,
druhá z výšiny pošla nebes,
církev a vlast,
ty v mojich milují sestersky se ňadrech,
každá půl, každá má moje srdce celé“.
Toto vyznání se nachází na všech vzpomínkových artefaktech v Brně a také v Rousínově na
jeho pomníku.
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Význam tvorby Františka Sušila je zdůrazněn
i tím, že se k němu obrací i moderní věda. V Ondřejovské hvězdárně byla L. Šarounovou 22. září
1995 objevená planetka v pořadí již 21 229. a na
návrh L. Vašty byla věnovaná našemu rodákovi
pod názvem SUŠIL. Tento návrh podpořil RNDr.
Jiří Grygar, CSc., astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie a astrofyziky
a vztahů vědy a víry. V komentáři tohoto počinu se uvádí: „František Sušil (1804 – 1868) byl
velkým sběratelem moravských lidových písní.
Publikoval jich 2 400 ve svém sborníku Moravské národní písně Putoval po celé Moravě, sbíral
a zapisoval texty a nápěvy přímo od místních
lidí.“
Je příznačné pro Moravu, že podíl melodií značně
převažuje nad počtem textů. Intonace písní byla
jemnější než na půl tóny. U moravských písní
jsou rozličné stupnice a změny rytmu.
Leoš Janáček se ve svých poznámkách označuje,
že studoval Sušilovi národní písně, sdílel z nich
hudební obohacení a čerpal i melodická řešení.
Ředitelka ZUŠ Františka Sušila pohovořila o významu této umělecké pedagogické instituce pro
malý národ, který tkví v tom, že neunikne žádný z talentů uměleckého zaměření. Seznámila
účastníky s názory naší světově proslulé mezzosopranistky Magdaleny Kožené (1973). Se zpěvem začínala v dětském sboru Kantiléna v Brně
pod vedením Ivana Sedláčka. Náš vzdělávací
systém v hudebních oborech považuje za světový unikát, který mnoho národů nezná a ani se
k němu nepřibližuje. Systematicky jsou žáci
vzdělávaní podle osvědčených pedagogických
zásad a výsledky celého týmu odborníků jsou
patrné i v Rousínově. Jsou nám známí hudebníci,
kteří již překročili regionální meze.
Za krásný umělecký zážitek děkuje všech 96 návštěvníků koncertu.
Ing. Václav Hlaváč
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825 732 319 065

Telefon

Mobil

lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz

Odbor vnitřních věcí
matrika, trv. pobyt,
Czechpoint, přestupky

Hrachovinová Petra

517 324 838 778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Škvarková Hana

517 324 820 733 539 138

skvarkova@rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz

773 114 857

E-mail

matrika, trv. pobyt,
Czechpoint

Hladká Markéta

517 324 821

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830 778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180 724 571 836

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698 rehorova@rousinov.cz

733 539 138

hladka@rousinov.cz
vykydalova@rousinov.cz
havirova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823 770 120 759

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 839 770 120 759

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

517 324 822 770 120 759

starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823 770 120 759

navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846 733 539 138

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833 734 752 399 pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

517 324 847 778 435 983 kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847 733 373 554 nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840 733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 841

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827 739 454 692 horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing. 517 324 832 739 454 695 mezihorakova@rousinov.cz
Ryšánek Jiří, Ing.

517 324 836 739 454 690 rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826 733 539 133

skrobova@rousinov.cz

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

konecna@rousinov.cz

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667

Doleželová Dana, Ing.

hlášení poruch
Městská policie Rousínov

JSDH

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

770 120 758

polak@rousinov.cz

778 411 251

dolezelova@rousinov.cz
kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429 haizler@rousinov.cz

mobil se záznamníkem

770 120 758

Kučera Pavel, Ing.

517 324 831 770 127 000

kucera@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831 778 760 002

janeckova@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

Procházka Petr

517 324 831

778 417 821

prochazka@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz

777 681 605

jsdh@rousinov.cz

Marišler Vlastimil
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Město Rousínov

517 324 820
517 324 821
Fax:
517 324 845
E-mail:
radnice@rousinov.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek
IČ:
292281
Telefon:

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

