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Vážení spoluobčané,
dovolte mi využít této příležitosti a popřát Vám pevné zdraví, spokojenost, životní optimismus a mnoho úspěchů v novém roce.
Dovolím si předat Vám toto přání i jménem všech zastupitelů města a pracovníků městského úřadu.
Jsme na sklonku roku 2017, již ho zbývá necelý měsíc. Využijme tento čas k mírnému zpomalení našeho současného zběsilého životního tempa, abychom měli čas se ohlédnout
a zrekapitulovat vše, co se nám povedlo či nepovedlo.
Udělejme si čas na děti, rodinu, příbuzné a přátele, ať si je užijeme a oni nás.
Na závěr ještě jednou přeji krásné, příjemné a poklidné prožití vánočních svátků, příjemnou oslavu Silvestra, optimistické a radostné přivítání nového roku.
Jiří Lukášek, starosta města
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NENECHTE SI UJÍT

sobota 16. prosince
ROUSÍNOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
David Kříž a D.A.V.Aci vystoupí pod záštitou
Města Rousínova s vánočním programem
velký sál Záložny v 18 hodin

9. a 10. ledna 2018
ROK!
Novoroční představení muzikálu pro děti i dospělé autorů Drahomíra a Radka Dočkalových
sál ZUŠ vždy v 18 hodin

pátek 22. prosince
ŽIVÝ BETLÉM
Soubor D.A.V.A uvádí vánoční zpěvohru
velký sál Záložny v 17.30 h a v 19 hodin

neděle 14. ledna 2018
KONCERT SVÁTEČNÍ HUDBY
Účinkuje Martin Doležel a Ondřej Špaček
kostel sv. Maří Magdalény v 17 hodin

úterý 26. prosince
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT SPS SUŠIL
A HOSTŮ
Hosté Těžké harmonično Brno a MgA. David Kříž,
DiS., mluvené slovo Věra Otevřelová
kostel sv. Maří Magdalény v 16 hodin

Společenské plesy:
27. ledna
SPOLEČENKÝ PLES KDU-ČSL
A SPOLKU SVORNOST
sál TJ Spartak Slavíkovice

středa 27. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO PĚVECKÉHO
SBORU DANIELIS
Hostem bude dětská cimbálová muzika
Kalečníček
kostel sv. Václava v Rousínovci v 18 hodin
čtvrtek 28. prosince
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
sál spolku Svornost od 9 hodin
sobota 30. prosince
TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKÝ POCHOD
Pořádá TJ Spartak Slavíkovice
sraz u sokolovny ve Slavíkovicích v 9 hodin
pondělí Nový rok 1. ledna 2018
NOVOROČNÍ POCHOD NA KALEČNÍK
Pořádá město Rousínov a obce Mikroregionu
Rakovec, start dvou možných pěších tras buď na
návsi ve Vítovicích nebo u rybníka v Olšanech,
setkání obou skupin na Kalečníku
start ve Vítovicích a v Olšanech ve 13 hodin

10. února
MĚSTSKÝ PLES
Hraje Charlie’s K band Ludvíka Čihánka
sály Záložny
17. února
FOTBALOVÝ PLES
Pořádá fotbalový oddíl TJ Spartak Slavíkovice,
hraje Modul
sál TJ Spartak Slavíkovice
24. února
ŠKOLNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice
25. února
MAŠKARNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice od 14 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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SCHŮZKY OBČANŮ S VEDENÍM MĚSTA
Zveme všechny občany na každoroční schůzky s vedením města, které se uskuteční na začátku
nového roku 2018 ve všech místních částech v následujících termínech:
Místní část

Datum

Hodina

Místo

Kroužek

9. 1. 2018

17.30

škola

Rousínov

16. 1. 2018

17.30

Záložna

Rousínovec

23. 1. 2018

17.30

Svornost

Slavíkovice

30. 1. 2018

17.30

škola

Královopolské Vážany

6. 2. 2018

17.30

škola

Vítovice

13. 2. 2018

17.30

hasička

Čechyně

20. 2. 2018

17.30

škola

AREÁL ŠKOLSTVÍ NA ULICI TYRŠOVA
V loňském roce jsme podali žádost o dotaci na
ministerstvo financí na odkanalizování areálu na
ulici Tyršova. Práce probíhaly v zimních a jarních
měsících. Jejich obsahem byly nové rozvody dešťové a splaškové kanalizace mezi jednotlivými
objekty. Stávající byly již v havarijním stavu. Protože se jednalo o areál pro školství, podařilo se
žádost rozšířit i o další stavební část, a to o nový
povrch podlah v tělocvičně.
Celkové náklady této akce jsou 7,8 mil. Kč (kanalizace 6,7 mil. Kč + nový povrch do tělocvičny
1,1 mil. Kč). Přiznaná dotace z ministerstva financí je 4,3 mil. Kč.
V tělocvičně se výměna stávajícího povrchu podlahy včetně dřevěného roštu a vybourání podkladového betonu realizovala v letních měsících
a byla dokončena v září letošního roku. Nyní je
již tělocvična v plném provozu. Nový povrch je
umělý a je v podobné kvalitě jako ve sportovní
hale. Dobré je připomenout, že tělocvična má též
vyměněná okna a nový zateplený kabát. Toto je
součástí akce Energetická opatření ZŠ Tyršova,
která ještě probíhá.
Na odkanalizování v areálu navazovalo budování
nové části splaškové kanalizace v ulici Za Zálož-

nou, která je napojena do větve u mlýna. Celkové
náklady této akce jsou 3,6 mil. Kč, z toho dotace
od Jihomoravského kraje činí 2 mil. Kč.
Zmíněná dotace z ministerstva financí získaná
na základě zvyšování kapacity tříd základní školy navázala na dotaci z roku 2016 na rekonstrukci
tříd z bývalé dílny vedle tělocvičny, kde rozpočet
akce byl 10 mil. Kč a přiznaná dotace 6 mil. Kč.
Nyní připravujeme další etapu projektů a žádosti
pro roky 2018, 2019 na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny pro areál na ulici Tyršova.
Co se týká školství, tak je dobré zmínit základní
uměleckou školu. Na základě kontroly krajské
hygienické stanice byl udělán zápis o nevyhovujícím povrchu v tanečním sále a dále nedostatečném zázemí pro taneční obor (samostatná
šatna a sprcha…). V první polovině roku byla vypracována projektová dokumentace na vyvolané
úpravy a podána žádost o dotaci na Jihomoravský kraj. V září proběhla výměna povrchu i s podkladním roštem za nový taneční povrch. Ostatní
práce se v této době dokončují. Rozpočet těchto
úprav je 490 tis. Kč (nový povrch 140 tis. + šatna,
sprcha 350 tis. Kč). Na tuto akci je získaná dotace
z Jihomoravského kraje 200 tis. Kč.
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Vážení spoluobčané, závěrem dejme stranou
toto malé bilancování a dovolte mi v dnešní
uspěchané době vám všem popřát. Každý z nás
má své představy o osobním životě, o výchově
dětí, o pracovních cílech. Každému z nás se daří
své cíle plnit jiným tempem. I já Vám touto ces-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
tou přeji co nejvíce splněných cílů a v blížící se
době vánočních svátků co nejvíce klidu a rodinné
pohody.
Zdeněk Šedý
místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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TURNAJ V MINI VOLEJBALE NA SPORTOVNÍ HALE V ROUSÍNOVĚ
V neděli 26. 11. 2017 se konalo okresní kolo v barevném mini volejbale, které pořádal náš klub
V.O.V. Rousínov. Zúčastnily se týmy z Rousínova,
Vyškova, Křenovic, Bučovic, Hrušek a Šlapanic.
Žáci a žačky jsou rozděleni podle věku a mají
upravená pravidla, kdy hřiště jsou menších rozměrů, a hraje se načas. Při účasti 55 týmů, což
je přibližně 130 malých volejbalistů, se odehrálo
115 zápasů na 10 hřištích. Našim týmům se dařilo, získali jsme i nějaké medaile a byla to dobrá
příprava na další turnaje v šestkovém volejbale.
Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům této náročné akce, trenérům a také našim starším hráčkám a hráčům, kteří se chopili

píšťalek a pomohli zajistit hladký průběh turnaje.
Dále bych rád zmínil, že jsme v loňském roce
udělali poprvé nábor chlapců na volejbal a podařilo se nám vytvořit tým, který se už prosazuje
v okresních soutěžích (viz. foto). Pro příští rok
chystáme opět nábor pro kluky, abychom navázali na práci trenérů a vytvořili další nový tým
mladších žáků.
Závěrem bych rád pozval veřejnost na další turnaje, které se budou konat v rousínovské hale.
Přesné termíny budou na webových stránkách
města Rousínova.
Petr Chromý

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
V souladu s obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2017 připomínáme občanům povinnost
uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 28. 2. 2017.
Poplatek hradí fyzická osoba, která má na území města Rousínova trvalý pobyt a dále fyzická
osoba, která vlastní nemovitost na území města Rousínova (dům či byt), ve které nemá žádná
fyzická osoba trvalý pobyt. V případě úhrady za
1. pololetí ve výši 300 Kč/osobu či nemovitost,
v případě úhrady za celý kalendářní rok ve výši
600 Kč/osobu či nemovitost. Poplatek bude
možné uradit na pokladně MěÚ Rousínov od
pondělí 8. 1. 2017 nebo převodem z Vašeho
účtu na účet města č. 19-1561324309/0800.
POZOR – v pondělí 22. 1. 2018 bude pokladna MIMO PROVOZ. V případě převodu na účet

města je nutné uvést variabilní symbol a do
poznámky pro příjemce: jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození) a počet osob,
za které je poplatek placen. 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 telefonním čísle 774 165 361 nebo
e-mailu: pekarikova@rousinov.cz.
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 hrazené bezhotovostně budou
vydávány na pokladně přednostně.
Ing. Růžena Řehořová
vedoucí odboru HS

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÉ OD 1. 1. 2018
Představenstvo společnosti na svém zasedání
22. 11. 2017 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny
u vodného o 1,50 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného
o 0,57 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro
odběratele obou služeb ke zvýšení o 2,07 Kč/m3
(včetně DPH), což znamená nárůst cen o 2,43 %.
Na jednoho průměrného odběratele obou služeb
bude mít zvýšení cen dopad ve výši cca 66 Kč za
Ceny platné od 1. 1. 2018

rok. Jsme přesvědčení, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou
ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.
Je současně nutné připomenout, že v minulosti úspěšně provedená konsolidace finančních
analýz dotovaných projektů u Státního fondu
životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů
umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu stočného
(v letech 2014–2017) a dva roky cenu vodného
(v letech 2016–2017).

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

39,72

45,68

Stočné

36,28

41,72

Celkem vodné a stočné

76,00

87,40

cena vodného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odebrané pitné vody
cena stočného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Spotřeba k 31. 12. 2017 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena
výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru
k 31. 12. 2017 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději
do 2. ledna 2018, a to výhradně prostřednictvím
webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného
a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného
místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31. 12. 2017. Odečty zada-
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né bez uvedených údajů nebo k jinému dni než
31. 12. 2017 nebudou zpracovány.
Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od
18. 12. do 29. 12. 2017 od 7.00 do 14.00 hodin.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2018.
Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

VÝVOZU ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE
52. týden - Pondělí 25. 12. 2017 nebudou probíhat
vývozy odpadu. Následující dny bude svoz posunut o jeden den.
1. týden - Pondělí 1. 1. 2018 nebudou probíhat vývozy odpadu. Následující dny bude svoz posunut
o jeden den.

Sběrné dvory budou 25. 12. 2017, 26. 12. 2017,
30. 12. 2017 a 1. 1. 2018 pro veřejnost uzavřeny.
Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat
v následujících dnech. Více informací je možné
získat na webových stránkách RESPONO.
Odbor VŽP

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
Městský rozhlas není v současné době kvůli rekonstrukci budovy MěÚ v provozu. Informace
občanům jsou zveřejňovány na webových stránkách města v sekci „Aktuality“ a ve vývěskách

v místních částech Rousínova. Předpokládáme,
že obnovení provozu městského rozhlasu bude
koncem ledna 2018.

MĚSTSKÉ SLUŽBY - NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městské služby Rousínov, příspěvková organizace, oznamují, že přijmou do trvalého pracovního
poměru 2 pracovníky na údržbu majetku města – drobné opravy, opravy chodníků, drobné zednické práce atd. a 2 pracovníky na údržbu veřejné zeleně – sečení trávníků, zalévání stromů, úklid
listí, práce je vhodná pro muže s řidičským průkazem. Nástup možný od března 2018.
Bližší informace získají zájemci na adrese:
Městské služby Rousínov, Sušilovo nám. 46, tel: 517 324 837, 605 454 965.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA
Městský úřad v Rousínově, matrika, dvakrát
ročně, v jarních a podzimních měsících, zve rodiče nově narozených dětí na malý společenský
obřad – vítání občánků do života. Naši noví malí
spoluobčánci jsou slavnostně za doprovodu
stálých hudebníků, zpěvaček a recitátorek přivítání představiteli města do života. Jejich rodiče
se zapíší do pamětní knihy a rodiče i jejich děti
obdrží drobné dárky. Poslední vítání proběhlo
v měsíci listopadu, kdy bylo pozváno 52 dětí na-

rozených v dubnu až říjnu 2017. Pozvání přijalo
35 rodičů s dětmi. Na jaře 2018 se budeme opět
těšit na další rodiče a jejich děti, kteří se tohoto
již tradičního obřadu zúčastní. Zároveň bychom
přivítali poskytnutí fotografií z minulých obřadů k uveřejnění na webových stránkách města.
Fotografie nám můžete zaslat na email:
radnice@rousinov.cz.
Odbor vnitřních věcí

INFORMACE O SLUŽBÁCH PORADNY PRÁH
Práh jižní Morava, z.ú., Metodické centrum Vyškov ve spolupráci s PIAFA Vyškov, z.ú. nabízí
možnost využití mini poradny pro osoby pečující
nebo žijící ve společné domácnosti s lidmi bojujícími s duševním onemocněním.
Poradna je poskytována zdarma.
Jsme sociální služba, nepodléháme městským
ani obecním úřadům. Poradíme Vám s komunikací a soužitím. Zprostředkujeme odbornou po-

moc psychologa. Společně budeme hledat řešení Vaší konkrétní situace.
Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle:
605 472 913
Jsme diskrétní, schůzku si domluvíme tak, aby
vyhovovala vašim možnostem.
Případné informace podá MěÚ Rousínov – oddělení sociálních věcí.
Oddělení SOCV

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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VÝSLEDKY VOLEB DO PS PČR KONANÉ 20. - 21. 10. 2017 VE VOLEBNÍM OBVODU
MĚSTA ROUSÍNOVA
okrsek č. 1
Čechyně

okrsek č. 2
Kr. Váž.

okrsek č. 3
Kroužek

okrsek č. 4
ZŠ

Počet zapsaných voličů

327

505

236

810

Účast

200

354

166

501

Účast v %

61,16

70,10

70,34

61,85

20

62

č.

Název politické strany

1

ODS

12

33

2

Řád národa - Vlastenecká unie

0

1

3

3

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

1

0

1

4

ČSSD

21

22

18

54

6

Radostné Česko

0

0

0

1

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2

11

2

13

8

KSČM

22

32

15

47

9

Strana zelených

1

5

1

7

10

ROZUMNÍ - ….

1

7

1

1

12

Strana svobodných občanů

5

3

10

7

13

Blok proti islamizaci - Obrana domova

1

0

0

1

14

ODA

0

1

1

0

15

Česká pirátská strana

23

24

11

42

19

Referendum o Evropské unii

0

1

1

2

20

TOP 09

7

8

3

12

21

ANO 2011

52

102

35

126

22

Dobrá volba 2016

0

0

0

0

23

Sdružení pro republiku
- Republíkánská strana

0

1

0

2

24

KDU-ČSL

15

42

14

39

25

Česká strana národně sociální

0

0

0

1

26

REALISTÉ

0

3

0

2

27

SPORTOVCI

2

1

0

2

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

3

0

0

1

29

SPD - Tomio Okamura

31

48

29

72

30

Strana Práv Očanů

1

0

0

1

31

Národ Sobě
Celkem platných hlasů

0

0

0

0

199

346

164

499

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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okrsek č. 5
SOUN

okrsek č. 6
MěÚ

okrsek č. 7
Rousínovec

okrsek č. 8
Slavíkovice

okrsekč. 9
Vítovice

celkem

569

677

451

518

264

4357

407

340

302

343

183

2796

71,53

50,22

66,96

66,22

69,32

počet hlasů

64,17
celkem

pořadí

321

3.

74

42

32

37

9

2

0

0

0

0

9

1

0

0

0

1

4

44

35

24

27

17

262

0

0

0

0

0

1

11

8

7

6

6

66

27

27

24

43

12

249

9

4

5

6

5

43

7

2

0

3

0

22

8

9

5

0

4

51

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

4

33

23

19

19

15

209

0

1

0

1

0

6

19

9

13

13

6

90

99

96

87

82

61

740

0

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

9

27

32

39

49

9

266

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

9

1

0

1

1

2

10

4

0

0

0

1

9

36

44

39

54

33

386

0

0

1

0

1

4

0

0

1

1

0

2

405

338

300

342

182

2775

5.

6.

7.

1.

4.

2.

ŠKOLY
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PŘEDŠKOLÁCI Z MŠ ROUSÍNOV SE UŽ VODY NEBOJÍ
Každoročně se děti předškolních tříd z Mateřské
školy Rousínov účastní plaveckého výcviku, který zajišťuje Plavecká škola Vyškov, zastoupená
ředitelkou paní Alenou Konkolovou.
Výuka probíhá formou her, při kterých zkušení lektoři využívají řadu plaveckých pomůcek.
Cílem plavecké výuky v předškolním věku není
naučit dítě plavat, ale citlivým způsobem seznamovat děti s vodou, případně odstranit strach
z plavání, aby se pobyt ve vodě stal pro děti
příjemně stráveným časem. K dětem je přistupováno individuálně, neboť každé dítě má jiné
plavecké dovednosti. Podle své výkonnosti jsou

děti rozděleny do několika menších skupin, což
lektorům umožňuje zajištění bezpečné a zároveň intenzivní plavecké výuky. Děti s žádnými
nebo minimálními plaveckými dovednostmi se
pohybují zejména v malém brouzdališti, kde se
učí ponořit celé tělo do vody, namočit si obličej,
zadržet dech, potopit se, pohybovat se různými
způsoby ve vodě, to vše formou soutěží a her.
Do většího bazénu chodí zkušenější děti, které
se zde učí pohybovat v hluboké vodě, plavat pod
vodou, skákat do vody, plavat nebo se pohybovat ve vodě s využitím nejrůznějších pomůcek.
Pro většinu dětí má první lekce nádech neznámého dobrodružství, ale jakmile kouzlo plavání
objeví, následujících lekcí se již nemohou dočkat.
Všechny zúčastněné těší, jak velké pokroky děti
dělají již během prvních hodin plavání, neskrývanou radost potom předškoláci mají z mokrého
vysvědčení, které obdrží na závěr plaveckého
kurzu i drobné hračky na památku. Děkujeme
tímto Plavecké škole Vyškov za mnohaletou spolupráci při zajištění předplavecké výuky u našich
předškoláků.
Bc. Jana Břoušková
učitelka MŠ

PODZIMNÍ AKTIVITY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Málokdy je podzim tak krásný a slunečný jako
byl ten letošní. Však také přinesl dětem v mateřské škole spoustu radostí a poskytl inspiraci
k různým tvořivým aktivitám a událostem.
Pozorování přírody – zrání ovoce a zeleniny,
polní plodiny, barvící se listí, pouštění draka, to vše děti ztvárnily ve výtvarných pracích
pravidelně vystavovaných v prostorách školy.
Velkému zájmu dětí se těšila podzimní hra „Se
zahradníkem do zahrady“. Na jednotlivých stanovištích školní zahrady a blízkého okolí MŠ čekaly děti rozmanité úkoly s podzimní tematikou
a na konci i medaile a sladká odměna.

Už tradičně i v letošním roce proběhla v rámci
spolupráce školy a rodiny výstava „O nejzajímavější dýni“. V posledním říjnovém týdnu byla
hlavní chodba vyzdobena pěknými výtvory dětí
a rodičů. Ocenění a odměnu si zasloužili všichni,
kteří se akce zúčastnili.
V průběhu října a listopadu si přišli rodiče do
mateřské školy užít tvořivé odpoledne spolu
se svými dětmi. Některé třídy si kromě tvoření s rodiči nachystaly i krátké vystoupení, při
kterém děti předvedly něco málo z toho, co se
v mateřské škole naučily od začátku školního
roku.
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Příjemným zpestřením všedních dní v mateřince bylo vystoupení kouzelníka Katonase, který
zapojil do svého kouzlení i některé děti. Jeho
premiéra u nás byla oceněna bouřlivým potleskem.
Podzim se s námi rozloučil. Nám však ve školce smutno nebude. Už se těšíme na vše, co nám
přinese zima.
Helena Šmerdová
učitelka MŠ

ŠKOLY

ŠKOLY
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VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po celkově vydařeném podzimu na sebe nenechal
dlouho čekat čas adventu a přišlo krásné období
roku s připraveným bohatým programem pro naše
děti. I ony samy měly příležitost se v něm angažovat, a to jak v MŠ, tak i mimo ni.
Na první adventní neděli zazpíval rousínovské
veřejnosti pěvecký sbor Puntík při slavnostním
rozsvěcování vánočního stromu. Vystoupil také na
celoškolní akci při tradičním vánočním koledování.
V úterý 5. prosince navštívil školu Svatý Mikuláš,
který všem dětem za doprovodu anděla a čerta
přinesl sladkou nadílku. K tomuto tématu zahrály
učitelky dětem maňáskové divadlo.
Vánoční koncert dětí ZUŠ i divadelní představení
Vánoční kouzlo v Záložně nás všechny naladilo

k předvánoční atmosféře. Nevynechali jsme ani
možnost navštívit vánoční výstavu dětských prací
v místní Synagoze, do které se děti aktivně zapojily. Tam děti zhlédly maňáskové divadélko Příběh
o Marii. Ve všech třídách proběhnou vánoční besídky s programem pro rodiče i malé společné tvoření
rodičů a dětí.
Toto období je časem očekávání a radosti, všichni
se snažíme působit na emoce dětí. Nabízíme jim
nespočet různých činností, při kterých jsou přiměřeně svému věku průběžně seznamovány s dávnými lidovými zvyky a tradicemi.
Eva Skřivánková
učitelka MŠ

Ředitelství Mateřské školy Rousínov oznamuje, že provoz MŠ bude v době mezi vánočními
svátky (27. - 29. prosince) přerušen. Obnoven bude v úterý 2. ledna 2018.

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ Z PARTNERSKÉHO MĚSTA HALÁSZTELEK V ZŠ
Pošmourné listopadové dny na naší škole prozářila návštěva žáků ze školy z partnerského města Halásztelek, kteří zavítali do Rousínova 30. 11.
a strávili tu necelé 3 dny.
Společný projekt žáků se soustředil na historii
a kulturu našich zemí: žáci z Halászteleku, oděni

v historických kostýmech, předvedli ukázku ze života Maďarů v 19. století. Naši žáci představili dějinné události a osobnosti, které se vztahují k našim státním svátkům.
Maďarské děti ocenily hravost, s jakou se naši žáci
úkolu zhostili. Žáci naší partnerské školy shlédli
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poutavé prezentace, ale měli například i příležitost
projít životem Karla IV. při hraní hry, vyslechnout si
rozhovor dvou urozených dam o smrti Jana Husa
v Kostnici nebo si na vlastní kůži vyzkoušet, že psaní hlaholicí nebylo vůbec lehké.
Kromě práce nad historickými daty čekala žáky
i zábava: v pátek odpoledne si prošli slavkovský
zámek v doprovodu kostýmované průvodkyně
a pak přihlíželi obsazení města Slavkova vojskem.
V sobotu dopoledne měli možnost nakoupit si tradiční suvenýry na vánočních trzích ve Slavkově.
Ze Slavkova pak jeli na kopec Žuráň, kde je možná
víc než Napoleonova bitevní taktika zaujal čerstvě

NEZISKOVKY
napadaný sníh … Při rekonstrukci bitvy u Slavkova,
pak nejvíce vyhlíželi „jejich“ Husarskou jízdu (asi
46 registrovaných účastníků bitvy bylo z Maďarska). Domů pak odjížděli sice prokřehlí a z bitevního pole zablácení, přesto však nadšení z celého
pobytu u nás.
Chceme poděkovat rodinám, které u sebe žáky
ubytovaly, za jejich skvělou péči o mladé maďarské
hosty a za to, že pro ně doma vytvořily příjemné
prostředí.
Mgr. Petra Vazačová a Mgr. Eva Smejkalová
učitelky ZŠ

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V ZUŠ
Každoročně je předvánoční čas v naší škole naplněn radostným očekáváním, ale i tvrdou prací.
A to doslova. Kromě uměleckých činností probíhají v budově již od září stavební práce. Na základě výsledků kontroly krajské hygienické stanice
musela být vyměněna podlaha v tanečním sále,
která měla proběhnout dle slov hygieniček již
před deseti lety, kdy na špatný stav upozornily.
Také bylo nařízeno vybudovat sprchu a samostatnou šatnu, což obnášelo přestěhování kabinetu a skladu kostýmů do jiných prostor, které
musely být také zrekonstruovány. Vše se již ale
chýlí ke svému závěru a já spolu s naším zřizovatelem, jenž celou akci zajišťoval, věřím, že taneční sál a jeho přilehlé prostory budou žáci dlouho
s radostí využívat.

V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás zvala na
koncert „Soubůrek - GALA“. V něm se s velkým
úspěchem představili 31. října čtyři malí zpěváci - Terezka Lochmanová, Julinka Šeligová, Andrejka a Patrik Mahdalovi. Pod vedením svého
pedagoga Mgr. Radka Dočkala a v několika písních i ve spolupráci se svými staršími spolužáky
předvedli, že i takto malí muzikanti jsou schopni
kvalitních souborových výkonů. Všichni čtyři se
pak 28. listopadu představili i publiku v Besedním domě ve Vyškově. Naše škola již mnoho let
přispívá hudebním programem při předávání
zlatých a stříbrných medailí dárcům krve na
každoroční slavnostní akci Českého červeného
kříže. Děti předvedly část ze svého koncertního
repertoáru a soudě podle velkého potlesku si

Jak třídit odpad

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem ma
Třídění odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška obce

Bioodpad

Plast

Papír

Patří:

Patří:

Patří:

Zbytky jídel rostlinného původu
Zbytky ovoce a zeleniny
Zbytky pečiva a obilnin
Květiny
Kávový odpad vč. filtrů a ubrousků
Čajové sáčky
Tráva, plevel
Listí, seno, sláma

Nepatří:
Fritovací olej
Jednorázové pleny
Uhynulá zvířata
Skořápky od vajíček
Zbytky masa, kosti, kůže
Trus zvířat a psů
Zvířecí srst
Větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny)
Popel, písek, hlína, kamení
Cigarety
Kovy

Sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
Nápojové kartony - obaly (krabice)
od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie
Polystyren
Kelímky od másla, jogurtů a jiných
potravin
Plastové obaly od šamponů, mýdel,
čistících, mycích a pracích prostředků
CD/ DVD
Hliníkové plechovky od piva a nápojů
Kovové obaly (obaly od potravin př. konzervy)

Nepatří:
Linoleum PVC
Pryžové výrobky Koberce
Textil Pěnový polyuretan-molitan
Pneumatiky Videokazety
Kabely Sprejové lahve
Obaly od olejů, obaly silně znečištěné
zbytky jídla
Obaly od nebezpečných látek, barev,
chemikálií a léčiv

Noviny, časopisy
Školní sešity
Knihy
Brožury
Reklamní letáky
Katalogy
Psací a balicí papír
Čisté papírové obaly a sáčky
Rozložené krabice a kartony
Telefonní seznamy

Nepatří:
Znečištěný papír
Voskovaný papír
Obaly od másla
Nápojové kartony - obaly (krabice) od
mléka a nápojů
Zbytky tapet
Papírové kapesníky a ubrousky
Jednorázové pleny
Uhlový papír (kopírák)
Pauzovací papír
Papírová plata od vajec

Co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír a plast z barevných kontejnerů se sváží na dotřiďovací link
do Vyškova, kde se ručně odpady dotřiďují a připravují dle požadavků jednotlivých zpracovatelů k e
střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé a barevné) na překladiště, které se nachází v areálu sklá
u Vyškova. Odtud se sklo odváží k přetřídění na speciální třídící linky.

dy z domácností

u

Pøedcházejte vzniku odpadù
Tipy:
Odpady tøiïte hned, jak vzniknou, zvlášť do košù nebo tašek
 Do barevných kontejnerù dávejte jen to, co do nich opravdu patøí
 Pøed vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím


ateriálů



Sklo bílé

Sklo barevné

Směsný komunální odpad

Patří:

Patří:

Patří:

Veškeré bílé obalové sklo
(láhve od nápojů bez kovových
či plastových uzávěrů,
skleněné nádoby)

Nepatří:

Nepatří:

Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televizní obrazovky a PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

ku RESPONO, a. s.
expedici. Skleněné
ádky v Kozlanech

Veškeré barevné obalové sklo
(láhve od nápojů bez kovových
či plastových uzávěrů,
skleněné nádoby)
Tabulové sklo

Porcelán
Drátosklo
Varné sklo
Televizní obrazovky a PC monitory
Zrcadla
Automobilová skla
Lahvičky od léčiv
Zářivky a výbojky
Běžné žárovky

Sáčky z vysavačů
Zbytky masa, ryb, uzenin, kosti, skořápky od vajec
Trus zvířat a psů
Běžné žárovky (nikoliv úsporné zářivky
a výbojky)
Popel (bez žhavých zbytků)
Použité čistící utěrky, houby
Keramika
Hygienické artikly, vata, vatové tyčinky
Jednorázové pleny
Silně znečištěné nebo ne zcela
vyprázdněné obaly

Nepatří:
Bioodpad Papír, lepenka Kovy
Skleněné láhve Plasty, CD/DVD
Odpady obsahující škodlivé látky (barvy,
laky, rozpouštědla, chemikálie, léky)
Staré elektrické a elektronické přístroje
Velkorozměrový odpad, dřevo, korek
Stavební odpady
Úsporné zářivky a výbojky

DEJTE ODPADU ŠANCI K DALŠÍMU VYUŽITÍ – MÁ TO SMYSL. DĚKUJEME.
RESPONO, a.s.
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov
tel.: 517 810 010, www.respono.cz

ŠKOLY

strana 18

ocenění dárci krve svůj hudební dárek náležitě
vychutnali.
Vraťme se teď ale o jeden den zpět. 27. listopadu
byla vernisáží zahájena Podzimní výstava výtvarného oboru. Žáci všech ročníků pod vedením
svých pedagogů Bc. Veroniky Jánské a Mgr. Jana
Nohela zde představili svá výtvarná i keramická
díla, na kterých pracovali od začátku školního
roku. Oba vyučující všem přítomným sdělili, čím
vším se se svými svěřenci zabývali a jaké volili
výtvarné techniky. O hudební část se postarali
žáci ze tříd Marcely Otčenáškové a Mgr. Jaromíra
Graffeho.
V době, kdy tento text vzniká - tedy v čase předadventním, toho máme před sebou ještě mnoho.
V neděli 3. prosince zahájíme advent rozsvícením vánočního stromu na náměstí a zároveň
pozveme všechny zúčastněné k procházce přízemím naší školy, kde se mohou ohřát a zároveň
si ještě naposledy prohlédnout již výše zmi-

ňovanou výstavu. Pokud by si někdo myslel, že
to už je před vánočními svátky vše, tak se mýlí.
Adventní koncert mladších žáků, dopolední vánoční vystoupení pro MŠ Rousínov, podvečerní
v D-CHB a Vánoční koncert - to vše nás ještě
čeká. A jak zahájíme nový rok? Obnovenou premiérou novoročního muzikálu pro děti i dospělé
ROK!, jehož autory jsou Drahomír a Radek Dočkalovi. 9. a 10. ledna jste samozřejmě srdečně zváni
do koncertního sálu naší školy!
Milí čtenáři, rodiče, prarodiče, žáčci bývalí i současní, vážený zřizovateli naší školy - k vám všem
nyní míří poděkování za celoroční podporu naší
školy. Přeji vám, aby radost z chvil strávených
s těmi, které máte rádi, nebyla pouze součástí
vánočních svátků, ale aby vás provázela po celý
rok 2018!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

Soubůrek - GALA a hosté (foto H. Jánská)

Nová podlaha v tanečním oboru (foto H. Jánská)

Podzimní výstava výtvarného oboru
(foto H. Jánská)

Vystoupení pro Český červený kříž ve Vyškově
(foto A. Lochmanová)
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DRAKIÁDA A PRŮVODU SVĚTLUŠEK VE VÍTOVICÍCH
V kulisách příjemného barvami zářícího podzimního dne vypustili 14. 10. pestré draky po větru
do ještě teplé sluneční náruče. Výhled měli nejen

Průvod světlušek
Ve Vítovicích u rybníka
v sobotu to hezky bliká
měsíc vešel do úplňku
a světýlka lampionků
na hladině se odráží
– barevný průvod vyráží.
Dobrodružství začíná nám právě,
když světlušky hledáme si v trávě.
Tisíce bludiček nás trochu mate
– my nehledáme světlo bílé, ale zlaté!
Bludičky bílé chytají nás do své sítě,
však světlušku zlatou si našlo každé dítě
– do ruky ji vezmeme,
vesnici obejdeme.

draci ze svých nebeských výšek, ale i všichni zúčastnění - z polí nad Vítovicemi bylo vidět kromě

Světelně je označená celá trasa
a tanec bludiček u lesa je velká krása!
Občas se dítko malinko splaší,
když dýně světlem svým tak trochu straší.
Průvod se blíží do cíle
na všechny čeká přemilé
a příjemné překvapení
– do domečku uložení
všech světlušek k spánku
– teplo už má na kahánku.
Nás zahřeje teď teplý čaj,
tak broučci, ahoj zjara,
kdy zas bude tepla ráj
a jaro se postará,
že bude vonět celý kraj…

blízké krajiny a zářících kostelů v Habrovanech
a Pozořicích až na Pálavu. Jednoho z posledních
teplých dní si tak všichni vrchovatě užili a domů
nás zahnalo až zapadající slunce.O tři týdny později, dne 4. 11. 2017, si už pod rouškou tmy a ve
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světlech lampionů děti zažily malé dobrodružství, když klamány bludičkami, každý hledal svou
světlušku - a takto dvojitě světelně vybaveni
obešli sokolíci slavnostně i strašidelně nasvětlenou trasu přes Vítovice. V cíli každý světlonoš
uložil svého broučka do společného domečku
k zimnímu spánku, zahřál se teplým čajem a zamlsal si v pohádkově světelné atmosféře.
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Za zdařilou organizaci děkujeme všem organizátorům v čele s paní Seroiszkovou a světelným
mágem Karlem Šubertem.
					
Hana Richterová

OZNÁMENÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE K DOTACÍM Z ROZPOČTU MĚSTA ROUSÍNOVA
Upozorňujeme zástupce neziskových organizací, že vyúčtování dotací poskytnutých
z rozpočtu města Rousínova v roce 2017 je nutno předkládat nejpozději do 31. ledna 2018
na MěÚ Rousínov, odbor školství.
Programové dotace na činnost organizací budou vyhlášeny nejpozději 2. ledna 2018 s tím,
že žádosti se budou přijímat od 1. do 28. února 2018.
Žádosti o individuální dotace na akce, na výkonnostní sport a na obnovu majetku se mohou
podávat od 2. ledna do 31. března 2018.
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SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ

Okresní sdružení České unie sportu Vyškov
uspořádalo dne 26. 10. 2017 ve sportovní hale
v Rousínově „Sportovní den seniorů“. V hale se
sešlo 30 seniorů, někteří v doprovodu svých
vnoučat. Přišli si zacvičit a zasoutěžit senioři
nejen z Rousínova, ale také z Vítovic, Slavíkovic,
Křižanovic, Královopolských Vážan, Vážan nad
Litavou a Komořan.
Akci zahájil předseda Okresního sdružení ČUS
pan Jiří Moudrý a popřál všem příjemné sportovní zážitky. Po malé rozcvičce, vedené zkušenou cvičitelkou paní Magdou, si senioři vyzkoušeli své dovednosti ve slalomu s floorbalovým
míčkem a hokejkou, v hodu indiánským míčkem
na dálku, hodu míčkem na cíl a postřeh v chytání míčku do síťky. Svaly si protáhli při cvičení
s pružnými lany.
Seniory přišel také podpořit a trochu si zacvičit
místostarosta města pan Zdeněk Šedý.
Zájemci si mohli vyzkoušet hru petanque a finskou hru Mölkky. Celé dopoledne proběhlo v přátelském sportovní zápolení.
Sportovní výkony i to, že senioři na akci přišli,
ocenil na závěr předseda Okresního sdružení
ČUS. Každý aktivní soutěžící obdržel od pana
Moudrého pamětní list, medaili a malý dárek od
města Rousínova.

Podobné akce „Senioři v pohybu 2017“ pořádané
městem Brnem v místní části Ořešín se zúčastnilo 8 rousínovských seniorů.
Naším přáním je, aby příští podobné akce přilákaly k pohybu více seniorů.
Ing. Jana Božeková
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FLORBALOVÁ MLÁDEŽ SE DOČKALA
Letos poprvé přihlásil místní florbalový klub
FBC Rousínov soutěž i pro mládežnický oddíl,
do kterého chodí kluci i dívky ve věku od 10 do
14 let. Konkrétně klub přihlásil soutěž starších
žáků pořádanou organizací Orel, která na rozdíl
od soutěží pořádaných Českým florbalem sebou
nenese tak vysoké finanční zatížení pro klub
a jiné zbytečné administrativní úkony, nicméně
tento fakt nikterak nesnižuje kvalitu soutěže.
Tým, který se poctivě dvě sezony připravoval,
prošel řadou změn, především kvůli velké fluktuaci dětí. Některé děti nevydržely a tým opustily, mnoho nových tváří přišlo a stále přichází.
V soutěži starších žáků se FBC Rousínov potká
s favorizovanými týmy z Vyškova a Boskovic,
dále pak s týmy z Velatic, Brna, konkrétně s týmem z městské části Židenice, a s týmem ze
Žďáru nad Sázavou. I přes zisk 4 bodů z 12 možných je na týmu vidět velká chuť vítězit a jejich

čas určitě ještě přijde. S každým dalším zápasem získává mládežnický oddíl více
a více zkušeností, které jej
posouvají dále.
Jako motivaci klub pořídil
kompletní novou sadu dresů a kompletní vybavení pro dva brankáře, aby se kluci i holky cítili
jako praví profesionálové. O tým se stará a jako
trenér jej vede Jakub Němec, který od začátku
působí jako předseda celého klubu FBC Rousínov.
I přes relativně dobrou finanční situaci je klub
stále závislý na sponzorech. Největším podporovatelem klubu je město Rousínov, dále pak
společnost EURO NÁŘADÍ s.r.o., reklamní a grafické studio NEO STYLE s.r.o., e-shop s florbalovým vybavením eflorbal.cz a značka sportovního oblečení JERSEY 53.
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POCHVALA PRO SOUBOR D.A.V.A
Sezónu 2017/2018 zahájili D.A.V.Aci velice aktivně. Kromě reprízy vydařených „Pověstí“ (15. září
2017) zvládli uvést premiéru zpěvohry „Velký
den“ (14. října 2017). Po premiéře nám přišel písemný ohlas od našich pravidelných diváků:
Začali jsme neodbytně a s obrovským zájmem
navštěvovat Vaše představení. Příčinou jsou
nesmírně silné citové zážitky, které si po shlédnutí odnášíme domů. Taková upřímnost a opravdovost dojmů, které člověk prožívá v kontaktu
s Vašimi herci a příběhy, to už se dnes hned tak
nedá nikde spatřit a prožít. Vaše práce s dětmi
v tolika věkových skupinách od prvňáčků až po
nejstarší školáky je nevysvětlitelně nádherná,
přirozená. Je patrné, že to děti baví, s radostí
a zájmem se věnují této činnosti, kterou prožívají jako úspěšnou. Tady je snad nejvíc znát, jak
je důležité v dětství odhalit talent v souvislosti
se seberealizací a následnými prožitky z vlastní
činnosti. Jsou to počátky šťastného života člověka. Vaše práce s dětmi je klasická škola hrou, jak
by řekl J. A. Komenský. Co se týká zpěvu a dramatizace, nebojíme se říct, že jsou Vaši malí Daváci

už „malí profesionálové“. Na Vašich dospělých
hercích si užíváme také doslova všechno. Přirozenost, originalitu každého z nich. Ten Olšaňák
(Jakub Líbánek pozn. red.) nám bere dech. Ale
nejenom on. Nechápeme, jak se amatérští herci
mohou tak odborně a profesionálně uplatnit i ve
zpěvohře, kterou rovněž bez problému, se stejnou profesionalitou realizujete. Nemáme slov na
to, abychom mohli všechny tyto prožitky z Vašich představení komentovat.
Pane režisére, dramaturgu, spisovateli, hudební skladateli, textaři, prostě - PANE Kříži! Vaše
činnost je velkého obdivu hodná. Rousínovsko je
nádherná lokalita, i my tam máme kořeny. Svojí prací vytváříte podmínky, aby k sobě lidé měli
blíž, aby se rozvíjely krásné vztahy naplněné
vzpomínkami na dobu minulou, ale rovněž prožitky v současnosti při sledování vašich představení lidi spojují. Moc Vám děkujeme a těšíme se
na další Vaše aktivity a představení.
(Manželé Seďovi – Praha 5, Barrandov)

Po premiéře zpěvohry Velký den. Foto: Miroslav Růžička, archiv D.A.V.A

Mgr. Jan Žáček
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VÝSTAVA ROUSÍNOVSKÁ KERAMIKA
Od 26. listopadu do 10. prosince měla veřejnost
možnost shlédnout v prostorách staré radnice
keramické práce pod souhrnným názvem Rousínovská keramika.

Návštěvníci mohli vidět to nejlepší, co vzniklo
v průběhu více než dvaceti let převážně v Základní umělecké škole F. Sušila. Nejednalo se
však o práce dětí, ale dospělých, z velké části rodičů žáků výtvarného oboru, ale i bývalých
žáků, respektive žákyň, výtvarného oboru ZUŠ.
Některé vystavované práce třiadvaceti autorů

mají velmi dobrou výtvarnou úroveň a snesou
i docela přísná měřítka. Pozoruhodná je zejména pestrost a rozmanitost vystavených prací,
která zároveň dokazuje, jaké nepřeberné možnosti práce hlínou nabízí. Bylo zde možné vidět
ryze sochařské pojetí např. v plastikách Olgy
Mrázové, Pavla Zugara nebo Renaty Vejrostové
a na druhé straně spíše dekorativní zpracování
s působivým využitím glazur, které ve svých dílech vyznávala většina vystavujících autorů.
Této shrnující výstavě předcházelo několik dřívějších výstav ať už v prostorách ZUŠ F. Sušila, staré radnice nebo i v podzemí zámku ve
Slavkově. Tam se z iniciativay Heleny Jelínkové
uskutečnila v roce 2006 působivá výstava rousínovské keramiky. V roce 2011 ve výstavním sále
Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově byla výstava keramiky Dobrušky Flösslerové a dalo by se
pokračovatv v tomto bohatém výčtu. V průběhu
zhruba 25 let si kouzlo práce s hlínou vyzkoušelo
několik desítek zájemců a pro mnohé z nich se
stala neodmyslitelnou součástí jejich aktivního
života.
I když tato výstava byla určitým předělem
a ukončením jedné etapy, přesto je potřeba věřit,
že keramika bude i nadále tvořit nedílnou součást výtvarného života Rousínova jeho okolí.
Mgr. Pavel Malý
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TRIUMF HLÍNY A ŠIKOVNÝCH RUKOU
V jednom oboru na staré radnici v Rousínově
ještě nikdy nevystavovalo dvacet tři výtvarníků,
pro které je základním materiálem hlína, která
v jejich rukou získává rozličné tvary reálného
i abstraktního umění.
Převážnou inspirací je pro ně příroda, pohádkové bytosti, užité předměty, reliéfní pohledové
dekorace a umělecká konstrukce objektů. Nelze
opomenout figurální a portrétní tvorbu.
Nepřísluší mně analyzovat výtvarné snažení
a jeho hodnocení jednotlivých účastníků už proto, že žánrová zaměření jsou velmi rozmanitá se
škálou technologických dovedností.
Veřejností je výstava přijímána velmi příznivě,
její autoři se vyjadřují svou tvorbou i k aktuální
době adventu a samotných Vánoc.

Práce s hlínou má u nás bohatou tradici. Její úroveň povýšená z řemesla na umění nastala za
vyučování a posléze i ředitelování Mgr. Pavla
Malého na Základní umělecké škole v Rousínově. Otevíral svým žákům možnosti svobodného
uplatňování jejich nápadů. Vedl i skupinu výtvarně nadaných zájemců v tomto oboru.
Pavel Zugar je výtvarníkem, jehož intuitivní vidění spočívá v tom, že veškeré své vnitřní i vnější
podněty dokáže výtvarně vyjádřit. Na této výstavě jsou jeho práce poučné, a proto mají hloubku
s patřičným rozsahem.
Od těchto dvou protagonistů se odráží i úroveň
práce jejich následovníků.
Ing. Václav Hlaváč

ADVENTNÍ VĚNCE
Apoštolská církev Rousínov a Mateřské centrum
Pohádka naladily babičky a maminky s dětmi na
předvánoční atmosféru a každý si vyrobil svůj
adventní věnec. Ve středu 29. listopadu jsme se
dozvěděli něco z historie o adventních věncích,
zazpívali jsme si, pro děti bylo připraveno i malé
pohoštění a všichni si domů odnesly krásné ad-

ventní věnce. Samozřejmostí by mělo být, a to
nejen o Vánocích, že by každý z nás měl něco
malého vyrobit nebo koupit pro radost druhým.
Touto akcí i AC Rousínov si pro maminky přichystalo krásnou vánoční pozornost.
Iveta Bukovská
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

O první adventní neděli 3. prosince 2017 se
na Sušilově náměstí rozzářil nově ozdobený

vánoční strom. Letos jej věnoval městu pan
Mokruša z Čechyně a ozdobili jej pracovníci
Městských služeb.
Scénář slavnostního programu připravil David
Kříž, bezchybné ozvučení zajistili pánové Ševčíkovi, moderovali Jiřina Posoldová a Daniel Horčička. Početným návštěvníkům zazpívaly děti
z Puntíku pod vedením učitelek Olgy Terebieniecové a Terezy Vejdové a úspěšnou premiéru měl
obnovený sbor Slavíček ze základní školy, kterého se ujala paní učitelka Zdeňka Vanderková.
Nemohli chybět zpěváci ze ZUŠ F. Sušila a ze
souboru D.A.V.A pod vedením Davida Kříže. Děti
z R-klubu připravily vánoční dekorace a nabídly
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je všem zájemcům. Mnozí také využili možnosti zahřát se v prostorách staré radnice, kde si
mohli prohlédnout výstavu keramiky nebo si
udělali adventní procházku večerní ZUŠkou.

Tak ať nám svítí nejen strom na náměstí, ale
i světýlka v očích při radostném očekávání Vánoc!
Eliška Škrobová
Odbor školství a kultury

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROUSÍNOV
Provozní doba v knihovně během vánočních svátků:
22. 12. 2017 pátek: 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
27. 12. 2017 středa: 8.30 - 15.00
29. 12. 2017 pátek: 8.30 - 15.00
Krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2018 přejí knihovnice Městské knihovny Rousínov

OPRAVA STŘECHY KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
Po delší době chystání a příprav se nám v letošním roce podařilo zařadit kostel sv. Maří
Magdalény do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Tento
program poskytuje dostatečné množství financí, aby bylo možné zahájit opravy.
Předmětem oprav je v první etapě oprava
střechy věže kostela. Bude provedeno nové
oplechování střechy věže a výměna poškozených tesařských prvků (hniloba, škůdci, holubi).
Oplechování bylo značně poškozeno průstřely a také ve spojích, za hranicí životnosti byly
i ramenáty, krokve, hrotnice a římsové díly jed-
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notlivých segmentů věže. Byly zde také značné
nánosy holubího trusu.
Dále bude opraven kříž a nově provedena makovice. Obojí bylo z bezpečnostních důvodů ze
značně poškozené hrotnice věže sejmuto horolezci po bouři již v roce 2008. Do makovice budou opětovně vloženy dokumenty.
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Opravu střechy provádí firma Tesařství Břetislav Kocián. Oprava bude prováděna na etapy,
první etapa opravy střechy věže probíhá v roce
2017, druhá etapa opravy střechy v následujícím
roce.
Financování oprav je vícezdrojové – Ministerstvo kultury, město Rousínov a vlastní prostředky farnosti. Celkové náklady na opravu
střechy věže jsou cca 2 500 000 Kč. Náklady pro
letošní etapu jsou 1 600 000 Kč, z toho poskytlo
Ministerstvo kultury 1 200 000 Kč.
V návaznosti na množství získaných finančních
prostředků v roce 2018 bude oprava pokračovat
dokončením opravy střechy věže případně i zahájením prací na opravě fasády věže kostela.
P. Michael Macek
farář
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POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELÍCH VE SPRÁVĚ FARNOSTI ROUSÍNOV
– VÁNOCE 2017
sobota 23. 12.
18.00
Podbřežice
18.00
Habrovany
19.00–20.00 Habrovany – předvánoční setkání
v kostele s Betlémským světlem
neděle 24. 12. Čtvrtá neděle adventní
– Štědrý den
9.00
Rousínovec – sv. Václav
9.00
Komořany
„půlnoční“ – s Betlémským světlem
15.30
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
(pro rodiče s malými dětmi)
20.30
Kr. Vážany
22.00
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
22.00
Velešovice
pondělí 25. 12. Narození Páně
7.30
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.00
Rousínovec – sv. Václav
9.00
Komořany
10.40
Kr. Vážany
10.45
Velešovice
úterý 26. 12. Sv. Štěpána
9.00
Rousínovec – sv. Václav
9.00
Podbřežice
10.45
Habrovany
10.45
Velešovice
sobota 30. 12.
8.00
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
18.00
Habrovany

neděle 31. 12. Svaté rodiny
– konec kalendářního roku
bohoslužba s obnovou manželských slibů
9.00
Rousínovec – sv. Václav
9.00
Komořany
10.40
Kr. Vážany
10.45
Velešovice
16.00
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
(mše sv. na poděkování za uplynulý rok)
23.00
Rousínovec – sv. Václav
(novoroční modlitba)
pondělí 1. 1. Matky Boží, Panny Marie
– Nový rok
9.00
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.00
Komořany
10.40
Kr. Vážany
10.45
Velešovice
úterý 2. 1.
18.00
Podbřežice
sobota 6. 1. Zjevení Páně – Tří králů
9.00
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
(bohoslužba s žehnáním vody,
kadidla a křídy)
18.00
Habrovany
neděle 7. 1. Křtu Páně
7.30
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.00
Rousínovec – sv. Václav
9.00
Komořany
10.40
Kr. Vážany
10.45
Velešovice
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VÁNOČNÍ POZDRAV Z CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Milí čtenáři, všichni lidé dobré vůle,
letošní advent jsme začali prožívat první prosincovou neděli. Poslední - čtvrtá, neděle adventní
- bude zároveň Štědrým dnem. Do západu slunce
je neděle adventem a při východu první hvězdy
začne noc narození Páně. Po celé zemi se rozezní
píseň: „Tichá noc, svatá noc…“
Tolikrát jsme ji slyšeli a sami zpívali. Víte, jak
vznikla?
V malé rakouské vesničce Oberndorf žil kněz,
pan farář Moor. Právě uděloval dětem z farního
sboru ponaučení, jak mají na Štědrý večer zpívat.
Pod klenbou se šířilo veselé štěbetání a chichotání. „Klid, buďte zticha. Začínáme!“ Ale jak pan
farář Moor zmáčkl klávesy, z varhan vyšly podivné zvuky. „To je divné,“ kroutil hlavou mladý
kněz. Otevřel dvířka a z varhan vyběhlo několik
myší jako když střelí, a za nimi kočka. Chudák
farář Moor. Co teď? Varhanní měch byl na několika místech prohryzaný od myší. Farář Moor
byl smutný a bezradný. „No nic, obejdeme se
bez varhan,“ pomyslel si. Jenomže děti se vrhly
za myší a kočkou a v kostele nezůstala ani noha.
Tu si vzpomněl na svého přítele Franze Grubera,
který učil v místní škole a uměl hrát na kytaru.
Když farář Moor zaklepal na dveře, Franz Gruber
opravoval školní práce v chabém světle lucerny. „Musím vymyslet něco nového na půlnoční bohoslužbu. Nějakou jednoduchou písničku,
při které bys mě doprovázel na kytaru. Už jsem
dal dohromady text. Teď potřebuji, abys k němu
složil hudbu… Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“
Jakmile za farářem Moorem zapadly dveře, vzal
Gruber do ruky kytaru, prohlédl si text a začal
hledat vhodnou melodii. Byla tichá noc a sněhové vločky jako by se zastavily u jeho oken,
aby si tu píseň mohly lépe poslechnout. Přesně
o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný
lidí. Hlavní oltář zářil do tmy ve světle lampiček
a svíček. Farář Moor sloužil půlnoční bohoslužbu. Když slovy Lukášova evangelia oznámil narození Spasitele, zamířil s mistrem Gruberem
k jesličkám a rozechvělým hlasem za doprovodu

kytary zanotovali: „Stille Nacht, Heilige Nacht“
(Tichá noc, svatá noc). Píseň dozněla a v kostele
zavládlo ticho. Ale vzápětí je s nimi opakovala ke
slávě Ježíšově celá vesnice jako zástup andělů,
o kterém se píše v evangeliu podle Lukáše. A od
té doby se tato píseň zpívá nejen v Oberndorfu,
ale po celém světě.
Kéž je pro nás tento příběh velkým povzbuzení.
Velké požehnání se rodí z malých začátků! Dokonce naše prohry Bůh promění ve velkou výhru!
Lidskýma očima viděno - tam, kde si farář Moor
nevěděl rady, Bůh už měl připravené to nejlepší
řešení! Jenom jej přijmout, hledat a uposlechnout. Tak jak to bylo s písní Tichá noc, tak je tomu
se vším v našich životech. Přeji nám všem prožívat a zakoušet s Bohem tuto každodenní zkušenost.
Požehnaný čas, modlím se za Vás a těším se na
každého z Vás.
bratr farář Martin
BOHOSLUŽBY ve sboru – kostele Cyrila a Metoděje (bývalá synagoga na Trávníkách)
Srdečně Vás osobně VŠECHNY BEZ ROZDÍLU
věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící,
zveme na sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské v Rousínově:
v neděli 17. 12. v 17 hodin
adventní, svátost pokání a veřejná zpověď
v neděli 24. 12. ve 13 hodin
Štědrý den s rozdáváním vánočních oplatků
v pondělí 1. 1. 2018 ve 17 hodin
Novoroční s udílením požehnání pro L.P. 2018
v neděli 7. 1. ve 17 hodin
Zjevení Páně – Tří králů, rozdávání křídy
Těším se na setkání s každým z Vás. Věřím, že využijete čas k povzbuzení a pěknému prožití této
krásné doby. Požehnané Vánoce a šťastný rok
L.P. 2018 Vám přeje
Váš farář Martin Kopecký
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

E-mail

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

773 114 857 sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing.,MBA

724 982 860 tlcik@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra

778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Hladká Markéta

733 539 138

hladka@rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz

732 319 065 lukasek@rousinov.cz

matrika, trv.pobyt, czechpoint Jánská Božena

733 539 138 janska@rousinov.cz

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 jhavir@rousinov.cz

Odbor hospodářsko-správní Řehořová Růžena, Ing.

vykydalova@rousinov.cz

739 454 698 rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

770 120 759 mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

770 120 759 skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

770 120 759 starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

770 120 759 navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

774 165 361 pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby a životního
prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

734 752 399 pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

778 435 983 kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

733 373 554 nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

733 539 137 mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

778 411 252 karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

731 651 359 vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

739 454 692 horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

739 454 695 mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

739 454 690 rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

Polák Pavel

517 371 667 770 120 758 polak@rousinov.cz

733 539 133 skrobova@rousinov.cz

Doležalová Dana, Ing.

778 411 251 dolezalova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Haizler Vlastimil

konecna@rousinov.cz

kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz
778 439 429 haizler@rousinov.cz

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

Městská policie Rousínov

Minařík Petr

517 324 831 778 417 821 mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831 778 760 002 mpolicie@rousinov.cz

Kučera Pavel, Ing.

517 324 831 770 127 000 mpolicie@rousinov.cz

JSDH

Marišler Vlastimil

770 120 758

777 681 605 jsdh@rousinov.cz
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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

