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OHLÉDNUTÍ ZA STAVEBNÍMI AKCEMI V ROCE 2017
Odbor Výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Rousínově má v gesci investiční akce
města a provádí veškeré činnosti spojené s realizací investičních záměrů města. Po schválení rozpočtu pro daný rok začíná pro odbor VŽP
práce v podobě výběrových řízení na zhotovitele
stavebních akcí, popřípadě zadání projektových
dokumentací. Souběžně jsou zpracovávány žádosti o dotace na různé dotační tituly – OPŽP,
JMK, MF, MZe dle aktuálních akcí. Po výběru zhotovitele stavební akce a vyřízení stavebních povolení začíná realizace stavby za dozoru odboru
VŽP. Tento předává staveniště, vede kontrolní
dny na stavbě, řeší technické a finanční záležitosti, přebírá stavbu po dokončení a následně
řeší vzniklé závady v rámci záruční doby.
Některé stavby přecházejí z roku na rok a jednou
z takových akcí byla výstavba splaškové kanalizace v ulici Za Záložnou a areálová kanalizace
objektů v Tyršově ulici. Stávající kanalizace byly
v havarijním stavu a koncepce odvedení vod byla
nevyhovující. Nově budované kanalizace v hodnotě cca 10 milionů korun byly provedeny oddílně. Splašková kanalizace odvádí vody z objektů
bývalého učňovského střediska a z objektů v ulici Za Záložnou přes napojení v ulici U mlýna do
čistírny odpadních vod. Dešťová kanalizace pak
odvádí vody z této lokality do Vítovického potoka v ulici U mlýna. Dalšími akcemi z minulých let
jsou Odbahnění rybníku ve Vítovicích a třetí rok
údržby ozelenění dálnice v oblasti Kroužeckého mostu. V rámci reklamace na akci „Výsadba
kolem cyklostezky v Čechyni“ bylo 32 stromků,
které uhynuly po napadení škůdcem, nahrazeno
novou výsadbou.
Nejnákladnější akcí roku 2017, která pokračuje
i v tomto roce, je akce „Energetická opatření objektu ZŠ Tyršova“. Tato stavba si díky svému rozsahu zaslouží samostatný článek v tomto vydání
Zpravodaje.
Z dalších stavebních akcí loňského roku je to
například rekonstrukce jednotné kanalizace
v uličce u semaforu. Nová kanalizace nahradi-

la stávající v havarijním stavu. Byly napojeny
všechny přilehlé objekty, uloženo nové vedení
veřejného osvětlení, osazena nová svítidla a vydlážděn povrch uličky. Dále dětské hřiště v Rousínovci poznamenané zubem času bylo částečně
obnoveno, byly odstraněny vadné herní prvky
a následně doplněny prvky nové, které splňují
současná kritéria na bezpečnost dětí.
Nejen děti, ale i dospělí, ocení nový sportovní
povrch v tělocvičně u ZŠ Tyršova. A nový taneční
povrch v sále mají žáci z tanečního oboru v ZUŠ.
Tyto povrchy provedla odborná firma Darien
s.r.o. ze Slovenska, a to včetně podkladních roštů, zajišťujících pružnost podlah. Z drobnějších
akcí byly realizovány drobné stavební úpravy
v ZUŠ. Z důvodu splnění hygienických podmínek
byl vybudován nový sprchový kout, umyvadlo
a sklad čisticích prostředků. Návaznost měl pak
přesun plynoměru a uspořádání plynoměrů v suterénu. Připojení Společenského domu ve Vítovicích na splaškovou kanalizaci a likvidace septiku
byly rovněž jedněmi z drobnějších akcí.
Poslední stavbou dokončenou v loňském roce
byla společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice – část D. Je to další etapa cyklostezek
spojujících místní části Čechyně a Slavíkovice. Tato stezka, která kopíruje tok Rakovce, má
zpevněné podloží a betonový povrch takový, aby
odolal případným zvýšeným průtokům vod v Rakovci. V současné době čeká stezka na kolaudaci
a doprojektování zbývající části do Slavíkovic.
Z akcí, které pokračují v tomto roce, to jsou veřejné osvětlení v Královopolských Vážanech, čítající
10 svítidel včetně kabelového vedení. Toto zatím
funguje s provizorním propojením a bude letos
dokončeno.
Bezbariérový městský úřad je stavbou, která
si rovněž zaslouží samostatný článek. Teď jen
okrajově - jedná se o stavební úpravy pro bezbariérový přístup do všech částí. Hlavním opatřením je vestavba výtahu. Tato vestavba s sebou
přináší konstrukční a dispoziční změny v objektu.
Jistou překážkou v plynulosti prací jsou zasta-
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ralé konstrukce, které je třeba vyměnit, absence
hydroizolace ve starších částech budovy, nesystémové úpravy v minulosti, týkající se vytápění,
kvality omítek a podlah. Tyto a další problémy je
nutno průběžně řešit tak, aby stavba pokračovala bez zdržení.
V závěru minulého roku byla započata rekonstrukce průtahu v Královopolských Vážanech.

ÚVODEM
Zimní počasí dovoluje pokračovat v práci na obnově dešťové kanalizace, která předchází vlastním pracím na tělese komunikace. Celá stavba,
včetně nových chodníků, bude probíhat do konce měsíce června. Stavba přinese občanům této
místní části jistá dopravní omezení, o kterých
budeme včas informovat.
Odbor VŽP

NENECHTE SI UJÍT
24. února
ŠKOLNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice
25. února
MAŠKARNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice od 14 hodin
4. března
SETKÁNÍ
Kabaret s písněmi Voskovce a Wericha a s vlastními písněmi Divadélka 2-15. Účinkuje David Kříž
a hosté
Stará radnice Rousínov, 18 h
8. března
PAVLÍNA JÍŠOVÁ & ŠANY
Koncert jedné z nejlepších dam českého folku
s multiinstrumentalistkou Petrou „Šany“ Šanclovou. Jako host vystoupí René Souček. Předprodej vstupenek je v městské knihovně.
velký sál Záložny v 19 h
9. března
TŘI VETERÁNÍ
Vtipné pohádkové představení v podání divadla
Apollo Tučapy
velký sál Záložny v 19 h
12. – 23. března
VÝSTAVA „MATEŘSKÁ ŠKOLA DŘÍVE A DNES“
Výstava fotografií a prací dětí k 50. výročí otevření budovy MŠ na Habrovanské
výstavní prostory staré radnice,
otevřeno PO, ST, PÁ 10 – 16 h, NE 14 – 17 h
13. března
KONCERT FILMOVÝCH, MUZIKÁLOVÝCH
A POHÁDKOVÝCH MELODIÍ
sál ZUŠ F. Sušila v přízemí školy, 18 h
17. března
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ ROUSÍNOV
k 50. výročí otevření budovy na Habrovanské
Budova MŠ Rousínov, Habrovanská, 10 – 16 h

strana 4
17. března
DÁLKOVÝ POCHOD DRAHANSKOU VRCHOVINOU
43. ročník pořádá TOM Kačeny. Trasy 8, 17, 18, 21,
25, 35 a 50 km. Informace na www.dpdv.ic.cz
start u Hospůdky Na stadecu, Tyršova 23,
Rousínov
18. března
PATER FRANTIŠEK SUŠIL ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
Přednáška P. ThDr. PhDr. Hynka Šmerdy, Th.D.,
o osobnosti rousínovského rodáka Františka
Sušila, jehož 150. výročí úmrtí si letos připomínáme
malý sál Záložny v 17 h
24. března
VYSTOUPENÍ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PĚVECKÉHO SBORU PUNTÍK
K 50. VÝROČÍ MŠ ROUSÍNOV
velký sál Záložny ve 14 h
25. března
BÁSNIČKY ZA POLIBEK
Pásmo poezie ze zhudebněných veršů J. Řičánka
velký sál Záložny v 16 h
1. dubna
XIV. VÝSTAVA VÍN S DEGUSTACÍ
K tanci, zpěvu i poslechu hraje cimbálová muzika Denica ze Šardic
Sokolovna v Královopolských Vážanech,
9 – 22 h
11. - 14. dubna
KONCERT A POBYT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
PARTNERSKÉ ŠKOLY Z HALÁSZTELEKU (MAĎARSKO) V ROUSÍNOVĚ
program bude upřesněn
13. – 29. dubna
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „CESTA NA SEVER“
Skandinávie ve fotografiích Jaromíra Flösslera a
Vladimíra Bandoucha, vernisáž 13. dubna
výstavní prostory staré radnice
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ENERGETICKÁ OPATŘENÍ ZŠ TYRŠOVA
Největší investice roku 2017 pokračuje i v tomto roce. Jak jsme již informovali v minulém roce,
jedná se o snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a tělocvičny. Provádějící firma Vašstav
s.r.o. zahájila práce o prázdninách s vědomím,
že v průběhu školního roku bude muset omezit
stavební činnost tak, aby
nenarušovala vyučování.
Byla provedena montáž
lešení kolem celého objektu, probíhalo bourání
oken a dveří se současnou
výměnou za nová okna
a dveře. Tyto operace bylo
třeba provést tak, aby
po prázdninách mohlo
být zahájeno vyučování
a objekt školy mohl být
uzamykatelný. I po těchto
opatřeních byl školní provoz částečně omezován
v souběhu s prováděnými
pracemi.
V současné době jsou již
venkovní práce v takovém
stádiu, že už by neměly výuku omezovat. Je kompletně dokončena konstrukce zateplení střech,
je hotovo zateplení fasády včetně finální povrchové úpravy. Jsou nainstalována veškerá ocelohliníková okna a dveře. Zbývají pouze vstupní
dveře do školy a únikové dveře z tělocvičny. Jsou
nainstalovány rolety učeben z důvodu umožnění zastínění při silném slunečním osvětlení, jsou
zprovozněny rekuperační jednotky pro výměnu
vzduchu v učebnách. Tyto jednotky jsou vybaveny infračerveným čidlem, které hlídá obsah
CO2 a automaticky reguluje větrání v učebnách.
Odvětrání bylo doplněno v sociálních zařízeních
a skladech čistících prostředků. Součástí prací je
i nový domácí rozhlas, který je navržen jako poplachový v případě nebezpečí a splňuje náročná
protipožární opatření. Součástí je i příprava na
budoucí přístupový systém do budovy školy.

Samostatnou kapitolou prací je rekonstrukce
suterénu, který byl již v havarijním stavu z důvodu absence hydroizolací. Hydroizolace byly provedeny v kombinaci vrtaných injektážních clon
a hydrostěrek. Stěny pak byly opatřeny sanačními omítkami, podlahy hydrostěrkami a dlažbou.

Rovněž zde je zajištěna výměna vzduchu větráním. Tyto úpravy umožňují využití suterénních
prostor pro potřeby školy a umožňují bezprašný
provoz plynové kotelny, která se zde nachází.
Na zimní období byly práce pozastaveny a s jarním oteplením budou pokračovat venkovními
pracemi na zateplení suterénních a soklových
částí, včetně nových okapových chodníků. Budou
dokompletovány klempířské prvky, hromosvod,
napojení na stávající komunikace a na závěr terénní úpravy.
Dokončením této akce bude hotova další etapa
z revitalizace komplexu budov na Tyršově ulici.
Na tuto etapu bude vynaloženo celkem 26 milionů korun s přispěním Operačního programu životního prostředí ve výši 6 milionů korun.
Odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY VE SLAVÍKOVICÍCH
Vedení města Rousínova pořádá každoročně
setkání s občany jednotlivých místních částí. Začátkem loňského roku se taková schůzka
konala i v místní části Slavíkovice, kde zazněl
mimo jiné požadavky i podnět na „instalaci zpomalovacích prahů kolem Spartaku“.
Zástupci města spolu s odborníkem na dopravu z příslušného
dopravního inspektorátu ve Vyškově
vyhodnotili tento
podnět jako opodstatněný a rozhodli
se dopravu na ulici
Hlinky řešit. Jak jste
si jistě všimli, v prosinci minulého roku
se v dané lokalitě
objevily nejen svislé dopravní značky
„ZÓNA 30“, ale i tři
kusy zpomalovacích prahů. Věříme,
že toto bezpeč-

nostní opatření v hodnotě 70 000 Kč přispěje
hlavně k větší ochraně dětí, které se pohybují
v okolí tělocvičny Spartaku a fotbalového hřiště.
Ing. Dušan Pekařík
vedoucí odboru VŽP

JARO UŽ KLEPE NA DVEŘE - ANEB POSEZENÍ U KÁVIČKY …
Zima v plném běhu je tu, ale jaro už klepe na dveře. Můžeme jen vzpomínat na rozsvícení vánočního stromu 2017, který patřil, podle mého názoru, v Rousínově mezi ty nejhezčí.
Ale, … na téma počasí psát nechci. To bývá záchranné téma pro ty, kteří nemají o čem psát.
Roční dobu a počasí my lidé naštěstí ještě ovlivnit neumíme. Můžeme však jako občané, a hlavně lidé, dokázat jiné, důležitější věci.
Všichni asi vítáme, když můžeme v létě i v zimě
chodit po čistém a schůdném chodníku. A když
se v zimním období stane, že ne všechny chodníky jsou schůdné, a současně je i špatně schůdná
i silnice, je to horší.

O co je pak větší riziko úrazu pro pěší, a to zvláště
v zimě, když někteří řidiči neoprávněně zaparkují
svá vozidla na chodník nebo na společnou stezku pro chodce a nemotorová vozidla (nedělám
v tomto případě termínový rozdíl, zda se z pohledu evidence pozemků v katastru nemovitostí
jedná o chodník nebo jinou či „ostatní“ plochu).
Termín „zaparkuje“ uvádím záměrně. Protože
nebude asi velkým prohřeškem, když na chodníku zastaví kdykoliv třeba i větší vozidlo za účelem manipulace s nákladem nebo nástupu či výstupu posádky. Parkovacích míst je obecně málo.
Okolnosti někdy opravdu neumožní jiné řešení,
než na chodníku auto zaparkovat. Takové řešení
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by ale lidé měli volit jen v krajním případě a prostor pro chodce zabírat pouze v části chodníku
co nejblíže k vozovce. Je nepochopitelná bezohlednost řidičů, kteří zneužívají situace a odstaví
auto na střed chodníku nebo dokonce na jeho
část nejdál od silnice. Poté si odejdou na oběd
či na ono posezení u kávičky. Takové jednání pak
oprávněně vzbuzuje smutek nebo i zlost spoluo-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
bčanů. Proto vás prosím, parkujme ohleduplně.
Tak, aby bezpečnější část chodníku zůstala vždy
jen chodcům.
S přáním pevného zdraví do nového roku a poděkováním za pochopení mých slov
František Brtník
předseda kontrolního výboru

BONUS PRO ROUSÍNOV
V letech 2015 – 2017 jsme vybudovali v místních
částech nová sběrná místa. Účelem bylo, aby
v každé místní části Rousínova a také na sídlišti byla možnost odkládat tříděný odpad všeho
druhu. Jednou z komodit je drobný elektroodpad
a baterie. Červené kontejnery jsou vlastnictvím
firmy Asekol. Aktuálně je v celém Jihomoravském kraji rozmístěno 346 kusů těchto kontejnerů, z toho v Rousínově 9 kusů.

V tradiční sběrové soutěži „My třídíme nejlépe
2017“ předávala společnost ASEKOL ocenění
ve sběru elektrozařízení nejlépe třídícím obcím
a městům v kraji. V hlavní kategorii se na prvním
místě umístilo město Rousínov, které získalo poukaz na 20 000 Kč.
Vítězové jednotlivých kategorií se určovali podle
hmotnosti vytříděných elektrozařízení, která občané odevzdali do červených kontejnerů.
Občané Rousínova sebrali skoro 4 tuny drobných
elektrozařízení, které by jinak s největší pravdě-

podobností skončily bez využití ve směsném
komunálním odpadu. Jen připomínáme, že větší
elektronický odpad, jako např. monitory, patří na
sběrný dvůr.
Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli na
tomto úspěchu našeho města. Částka bude použita na další propagaci třídění, případně pro nákup sběrných nádob.
Zdeněk Šedý
místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ROUSÍNOVA
Pečovatelská služba je určena:
Seniorům a osobám se zdravotním postižením.
K základním nabízeným službám patří:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Kde a kdy je pečovatelská služba poskytována:
Pečovatelská služba města Rousínova poskytuje své služby v domácnostech klientů na celém
území města Rousínova v pracovní dny v čase 7:00 hod – 18:00 hod.
Na koho se obrátit:
Vedoucí pečovatelské služby: Júlia Havířová
tel: 724 571 836, 517 326 180
e-mail: jhavir@seznam.cz, www.rousinov.cz

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME SI V ROUSÍNOVĚ
Město Rousínov se opět plánuje aktivně zúčastnit celostátní úklidové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – ukliďme si v Rousínově,
kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Hlavní celostátní úklidový den je vyhlášen
na sobotu 7. dubna 2018. K tomuto datu se chceme přidat i my v Rousínově, a proto vyzýváme
k účasti širokou veřejnost. S dobrovolníky se rádi uvidíme
v sobotu 7. dubna 2018 v 9 hodin před budovou Městského úřadu na Sušilově náměstí.
Můžete se také přidat k úklidům v jednotlivých místních částech,
o kterých vás budeme dále informovat. Kontaktní osoba Ing. Dušan Pekařík, vedoucí odboru VŽP,
tel: 734 752 399, e-mail: pekarik@rousinov.cz
odbor VŽP
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OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, to
vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu
programu Doprava 2014-2020 (OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013
(OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.
Rekonstrukce koleje č. 2 v km
30,650 - 38,616 tratě Brno - Havlíčkův Brod

a snížení negativních vlivů železniční dopravy na
obyvatelstvo.
V oblasti silniční dopravy byly například rekonstruovány vybrané úseky D2. Došlo tak ke kompletní rekonstrukci vozovky D2 v úseku Brno –
Břeclav.
Nejen dobudování dálnice
V následujících letech dojde v brněnském regionu k elektrizaci a modernizaci vybraných tratí.
Bude se jednat o úseky Brno-Zastávka u Brna,
Hrušovany u Brna-Židlochovice, Šakvice-Hustopeče u Brna a Boskovickou spojku. Hlavním cílem
staveb je zkvalitnění příměstské železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy.
D1 Modernizace - úsek 22 EXIT 162
Velká Bíteš - EXIT 168 Devět Křížů

Nové silnice a modernizované železniční tratě
v Jihomoravském kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Jihomoravském kraji pak bylo
prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů
týkajících se dopravy, jejichž prostřednictvím bylo
zrekonstruováno 17,45 km železničních tratí
a zmodernizováno 54,35 km dálnic a silnic sítě
TEN-T. Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.opd.cz/opd1.
Díky elektrizaci traťového úseku Šatov-Znojmo došlo k přímému železničnímu spojení Wien-Znojmo bez nutnosti přestupu v železniční
stanici Retz. Bylo dosaženo vyšších rychlostních
parametrů trati a s tím spojené zkrácení jízdní
doby vlakových spojů. Kromě zvýšení rychlosti
a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu

Mezi další významné dopravní projekty v Jihomoravském kraji bezesporu patří modernizace
D1, konkrétně se jedná o úseky 25 (EXIT 178 Ostrovačice - EXIT 182 Kývalka) a úsek 22 (EXIT 162
Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů).
Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.
opd.cz/jiznimorava nebo můžete navštívit Eurocentrum, které má pobočku také v Brně.
Odbor fondů EU
Ministerstvo dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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7.

Miloš Zeman
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212
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54,80

1.

9.

Jiří Drahoš
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45,20

2.

Celkem voličů 222

367

167

561

447

366

324

391

197

3042 100,00

Pořadí

Účast v %

%

Vítovice

325

Celkem

Slavíkovice

okrsek
č. 9

Rousínovec

okrsek
č. 8

Stará radnice

okrsek
č. 7

okrsek
č. 5
ZŠ Tyršova

okrsek
č. 6

okrsek
ZŠ
Habrovanská
č. 4

okrsek
č. 3

okrsek
č. 2

Kroužek

Účast

Kr. Váž.

Počet
zapsaných
voličů

Čechyně

okrsek
č. 1

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB 26. - 27.01. 2018 VE VOLEBNÍM OBVODU
ROUSÍNOVA

Zápis do 1. třídy
Základní školy Rousínov, okres Vyškov, se uskuteční
ve dnech 4. a 5. dubna 2018 na pracovišti ZŠ Tyršova 18, Rousínov.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012.
Podrobnosti o zápisu budou uvedeny na stránkách školy www.zsrousinov.cz

OZNÁMENÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE K DOTACÍM
Z ROZPOČTU MĚSTA ROUSÍNOVA
Programové dotace na činnost organizací jsou vyhlášeny s tím, že žádosti se budou přijímat do
28. února 2018.
Žádosti o individuální dotace na akce, na výkonnostní sport a na obnovu majetku se mohou
podávat do 31. března 2018.
Formuláře k žádostem včetně pravidel pro poskytování dotací jsou na www.rousinov.cz v sekci
Servis pro občany – Formuláře ke stažení.
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NAŠE ZUŠ ZVLÁDÁ MNOHÉ
Milí čtenáři, v každém čísle Zpravodaje vám
předkládám malou retrospektivu toho, co se za
uplynulé období v naší ZUŠ událo. A opět toho
nebylo málo. Prosinec jsme věnovali našim tradičním předvánočním aktivitám, ale ne pouze
jim. Mezi ty tradiční patří Podzimní výstava výtvarného oboru, vystoupení pro Český červený
kříž v Besedním domě ve Vyškově, rozsvěcení
vánočního stromečku na našem náměstí spojené s adventní návštěvou ZUŠky, dvě dopolední
vystoupení pro MŠ Rousínov, samozřejmostí
je i krásné setkávání s lidmi v D-CHB a dva Vánoční koncerty. Mohlo by se zdát, že je toho na
jeden měsíc opravdu mnoho, ale musím také
přidat akci zcela mimo rámec těch předchozích.
V sobotu 2. prosince se pět žáků z pěvecké třídy
Mgr. Radka Dočkala rozjelo do Olomouce, kde
se v ZUŠ Žerotín zúčastnilo celostátní pěvecké
soutěže Olomouc 2017. Před porotou složenou
z hudebních vysokoškolských pedagogů a pedagožky konzervatoře (Ostrava, Hradec Králo-

vé, Brno) předvedli krásné výkony. Karel Procházka a Tomáš Nguyen získali čestná uznání,
Michaela Svobodová 3. místo, Tereza Lochmanová 2. místo. 1. místo a titul absolutní vítězky své kategorie získala Julie Šeligová. Ta také
svým zpěvem zahájila večerní Koncert vítězů
celé soutěže v koncertním sále Reduty - sídle
Moravské filharmonie. Myslím, že na tento zážitek ona, ale ani my, kteří jsme jí drželi pěsti,
nikdy nezapomeneme. Všem ještě jednou velmi
gratuluji a posledně jmenovaným dvěma malým slečnám je také určen krásný text, se kterým se ony i vy můžete seznámit na stránkách
města Rousínova v sekci „Co se nevešlo do tištěné podoby Zpravodaje“.
Při všech těchto akcích jsme se také pilně připravovali na zahájení nového roku 2018 obnovenou premiérou muzikálu Rok (9. a 10. ledna).
Ten napsal přímo pro naši školu Mgr. Radek
Dočkal a na některých textech se podílel také
jeho tatínek Ing. Drahomír Dočkal. V průběhu
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prosince žáci výtvarného oboru pod vedením
Mgr. Jana Nohela opravili nebo znovu vytvořili kulisy. S pomocí p. Michala Svobody je na-

instalovali do sálu, kde i v průběhu vánočních
prázdnin probíhaly zkoušky sólistů a orchestru.
Ta generální - již s účastí pěveckého sboru, který připravoval MgA. David Kříž, proběhla v sobotu 6. ledna. Při ní se žáci stejně jako vloni
setkali s naprostou profesionalitou hlavního
představitele postavy „Rok“. Byl jím p. Vilém Čapek - herec brněnského divadla Radost. Osvětlení opět výborně zajistili dva Václavové (tatínek
a syn) Ševčíkovi. Ke všem,
kteří se jakkoliv na přípravě
a realizaci tohoto představení podíleli, míří moje velké poděkování. Patří i rodičům, kteří své děti na
zkoušky vodili a zvládli to
i v náročné lednové „předpololetní“ době, i panu místostarostovi p. Zdeňku Šedému, který pronesl milý
novoroční přípitek a dětským sektem si připil s námi
i s dětmi, jež se zúčastnily
soutěže v Olomouci. Speciální poděkování patří auto-
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rovi, který věnoval mnoho svého volného času
žáčkům s přesvědčením, že něco zvláštního
zažijí, něco nového se naučí a potěší své blízké a ostatní příznivce naší
školy.
Nový rok jsme tedy zahájili téměř ihned po prázdninách velkým veřejným
představením a pokračujeme. Paní učitelka Jana Pinterová se v sobotu 20. ledna zúčastnila se svými žákyněmi z tanečního oboru předtančení na plese
v Dražovicích, čeká je další
na plese města Rousínova
a na plese ZŠ Rousínov.
A také budeme znovu soutěžit. Každoročně vyhlašuje MŠMT soutěže ZUŠ.
V únoru nás čekají okresní kola v sólovém a komorním zpěvu, ve hře na zobcovou flétnu a v tanečním oboru. A jak to vše dopadlo, se dozvíte
příště.
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

ŠKOLY
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50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ROUSÍNOVĚ
V letošním roce oslavila Mateřská škola v Rousínově 50. výročí svého otevření, ke kterému
došlo 29. ledna 1968.

Do té doby vyučování probíhalo ve dvou hernách v dřevěném domku (v blízkosti parku
u Pneuservisu) a bylo zahájeno 9. listopadu 1945. Později bylo zřízeno další oddělení
v Rousínovci. Z důvodu nedostačující kapacity a provizorních podmínek byla proto v roce
1967 zahájena výstavba nové
budovy na Habrovanské ulici,
kterou zajišťovaly UP závody
a MěNV v Rousínově. Při otevření
byla kapacita 120 dětí ve školce
a 45 dětí v jeslích.
V 70. a 80. letech začal populační boom a z toho důvodu byla zahájena přestavba terasy na další třídu.
Byla dokončena v roce 1986.
V roce 1991 byly zrušeny jeslové
třídy a po zrušení mateřských

škol v místních částech Rousínova (Slavíkovice,
Čechyně i Královopolské Vážany) se škola na
Habrovanské ulici stala jediným předškolním
zařízením ve městě.
Za tuto dobu se vystřídalo velké množství
pedagogických i provozních zaměstnanců
pod vedením tří ředitelek – paní Františky
Vlachové, Mgr. Libuše
Vlachové a současné
ředitelky Bc. Heleny Vysoudilové.
V letošním školním roce je zapsáno 245 dětí
v 10 třídách, z toho je
jedna třída speciální
pro děti s vadami řeči.
O pět integrovaných
dětí pečují čtyři asistentky pedagoga a ve
třídě, kde jsou děti mladší tří let, pracuje chůva.
Celkový počet zaměstnanců je 39.
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V roce 2009 byla zateplena celá budova, přibyla
nová fasáda, vyměnila se okna a opravila střecha. Celkové náklady činily 10 785 506 Kč, z části
byly zajištěny z projektu EU. V roce 2013 došlo
k rozšíření MŠ o dvě další třídy a kapacita školy

se zvýšila o 56 míst. Tento projekt byl spolufinancován z Regionálního programu Jihovýchod.
V roce 2014 byla přebudována stávající zahrada
na zahradu v přírodním stylu a byla zahájena
také rekonstrukce kotelny. Postupně docházelo k modernizaci vnitřního vybavení
budovy – nový nábytek ve třídách,
rekonstrukce sociálních zařízení
i šaten dětí. Během letních měsíců
2017 byla provedena nová elektroinstalace vstupního prostoru školy,
který byl následně celý zmodernizován.
Všechna tato vylepšení se mohla
uskutečnit díky pochopení a vstřícnosti zřizovatele školy – města
Rousínova.
Cílem výchovně vzdělávací práce učitelek školy je rozvoj osobnosti dítěte, možnost jeho seberealizace a co největší rozvinutí schopnosti
zvládat nároky života. K tomuto účelu jsou
využívány různé metody a formy práce. Škola
je také zapojena do projektů Česko čte dětem
a Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Rodiče s předškolními dětmi mají možnost pracovat v Edukativně stimulačních skupinách.
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Při práci využíváme moderní technologie – PC,
notebooky, tablety, Albi knihy s elektronickou
tužkou a interaktivní tabule. Mezi nadstandardní činnosti patří výuka angličtiny hrou, logopedická péče, předplavecký výcvik a pěvecký sbor
Puntík. Učitelky využívají při práci také prvky
metody Hejného (moderní výuka matematiky).
Vedeme děti k ekologické výchově, poznávání
okolního světa, využíváme prožitkové učení,
k čemuž nám napomáhají i tematické akce, které
probíhají po celý školní rok - např. podzimní hry,
mikulášská nadílka, vánoční koledování, maškarní karneval, hry na sněhu, vynášení smrtky,
Den Země, návštěva kasáren, různé oslavy jako
Den matek, otců, Mezinárodní den dětí a další.
Tradiční a oblíbený je cirkus LeGrando, na jehož programu se podílejí samotné děti. Časté
jsou návštěvy divadelních představení, výstav
a koncertů. Školní rok zakončujeme návštěvou
ekologického centra Lipka a Rozmarýnek v Brně
a školními výlety.
Vytváříme povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvíjíme řečové schopnosti,

pohybové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku. Hlavním cílem je bohaté, podnětné a zajímavé prostředí, ve kterém se děti budou cítit
bezpečně a spokojeně.
Vlasta Obořilová a Sylva Málková
pedagogické pracovnice školy

ŠKOLY
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PUTOVÁNÍ AFRIKOU – POHÁDKA S PRVKY MUZIKOTERAPIE
Co se vlastně skrývá pod pojmem muzikoterapie?
Muzikoterapii můžeme chápat jako terapeutický prostředek léčebné pedagogiky, při kterém
je používána hudba. Příznivě působí na zlepšení
koncentrace, zmírňuje hyperaktivitu, podporuje
emoční uvolnění a celkové zklidnění.
Právě díky účinkům této metody, se v naší mateřské škole uskutečnil program Putování Afrikou
s prvky muzikoterapie, který vedla paní Sádlíková.
Program obsahoval relaxační i aktivní části. Děti
se zapojovaly například tancem s šátky, zpěvem,
hrou na různé rytmické nástroje. Také získaly nové
poznatky o kulturách jiných národů, zvířatech
a počasí v tropické oblasti. Vyprávění oživily
zvuky etnických hudebních nástrojů, které do
příběhu vstupovaly jako zvířata nebo přírodní
živly. Děti slyšely hvízdání větru v poušti, zvonivé zvuky slunečních paprsků, šumění deště
i dunění bouřky, zpěv domorodců a spoustu dal-

ších zvuků, které probouzely dětskou fantazii
a představivost.
Program Putování Afrikou si děti vychutnaly, jak
jen nejlépe to jen šlo, a i paní učitelky se při něm
příjemně zrelaxovaly.
Bc. Veronika Vlčková
učitelka MŠ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ve dnech 22. a 23. 1. 2018 se v Mateřské škole
v Rousínově uskutečnila olympiáda v rámci zimních her, které se konají každý rok, pokud nás počasí obdaří sněhem.
Všechny děti se proměnily ve velké sportovce,
kteří si na olympiádě zasoutěžili. Hrám ve třídách
předcházely činnosti na téma zimní sporty nebo

zimní oblečení. Přirozenou motivací pro děti tedy
byly aktivity s těmito tématy spojené. Na zahradě pak na děti čekaly sportovní disciplíny, ale
i vědomostní kvízy. Na celkem deseti stanovištích si děti vyzkoušely jízdu na lyžích, závody
s boby, závody na lopatách, přiřazování stop
ve sněhu ke správným zvířátkům, přikolíková-
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ní spadaných vloček, hod sněhovou koulí na cíl,
přesun po ledových krách, koulení velké sněhové
koule tunelem a další.
Odměnou pro všechny sportovce byla především
radost z pohybu na čerstvě napadaném sněhu
a zvládnutí sportovních i dalších aktivit. Olympi-
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áda se všem líbila a děti si odnesly z obou dnů
nejen krásné zážitky, ale i zlaté medaile a drobnou sladkost.
Adéla Marethová
učitelka MŠ

POHÁR Z KROMĚŘÍŽE
Ve středu 31. 1. 2018 jsme vyrazili do Kroměříže,
kde se konal již 19. ročník Kroměřížské koktejlové
soutěže, na kterou jsme se vydali reprezentovat
naši školu v kategorii Czech Teatender. A nezklamali jsme se! Přivezli jsme si krásné třetí místo,
o které se zasloužil Musila L. a čtvrté místo získala Marcová E.

Musil L. studuje druhým rokem obor kuchař-číšník
a je již zkušeným soutěžícím, což dokázal svým
originálním drinkem Napoleonova hořkost, ale
také netradičním přípravou tohoto nápoje. Napoleonova hořkost je drink připravený z čaje Dilmah,
dochucený sirupy z bílé čokolády, skořice, limetky,

hořkého bittru a doplněný hruškovým džusem.
Nejzajímavější je však způsob chlazení, který
Musil zvolil, a to suchým ledem, který vypadá
velmi efektně a je účinný. Jeho umístění potvrdilo,
že se mezi teatendery neztratíme a jsme silnými
soupeři pro ostatní školy. To dokazuje také minimální bodové rozmezí mezi prvními místy.
Musíme také pochválit Marcovou E., která je žákyní teprve 1. ročníku oboru hotelnictví a byla to
její první soutěž. Marcová E. zůstala velmi klidná
a profesionální během soutěže a komisařům naservírovala teplý drink Podzimní potěšení, ozdobený hruškou, vykrojenou do tvaru hrušky a získala krásné čtvrté místo.
Oběma našim žákům gratulujeme. Držte nám palce na další soutěži, která se uskuteční v Ostravě.
My se na ni již velmi těšíme, protože tato soutěžní setkání nejsou jen o pohárech, které velmi rádi
získáváme, ale také o příjemném kolektivu, kamarádech a nových zkušenostech.
Ing. Bc. L. Svobodová
ISŠ Slavkov u Brna

ŠKOLY
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V LESNÍ ŠKOLCE NEVYRŮSTAJÍ POUZE STROMKY
Pro děti bylo kdysi normální být denně pod širým
nebem a běhat s kamarády po venku. Hlavně ve
městech takové možnosti ubývají. V dnešní době
z tohoto důvodu vznikají lesní školky. Les je příjemným a přirozeným prostředím pro dětské hry
a radovánky. Slouží jako základna pro zážitky
a zkušenosti, pro vzdělávání a navazování přátelství. Motto „Venku za každého počasí“ a „Není
špatného počasí, je jen špatné oblečení“ jim dopřává zažít si obyčejné věci – cítit slunce, vánek, ale
i vítr, déšť a sníh. Zima ani déšť v poznávání přírody nezabrání. Děti se seznamují se stromy, keři
i kytkami, sbírají jejich plody a listy a zpracovávají
je. Učí se poznávat jedovaté rostliny a houby, orientovat se v terénu a dobře se připravit na změnu
počasí. Navíc mají velkou míru odpovědnosti, učí
se rozhodnout, ale i respektovat ostatní. Zjišťují,
co po celý rok potřebují volně žijící zvířata, ale také,
kde najít vhodné místo ke svačině a které dřevo
je vhodné na topení a proč. Pracují se dřevem, učí

se ho řezat a zatloukají hřebíky, protože vyrábějí budky pro ptáky a staví si domečky pro skřítky.
Současně se také v lese učí ohleduplnému chování, na který strom můžou šplhat a na který ne, jak
si postavit různé úkryty či skluzavky, či pomohou
mladšímu kamarádovi překonat překážku. Místo
herny si hrají v jurtě, v lese a na louce. Tak vypadá prostředí takzvaných lesních školek, kterých
v Jihomoravském kraji stále přibývá. Je to každodenní lesní pedagogika přímo v terénu. Kolem Brna
je takovýchto předškolních zařízení více než 10
a navštěvuje je přes tři sta dětí.
Jednou takovou lesní školkou na revíru Pozořice
prošly obě moje „ratolesti“. Pojďte se seznámit
s průběhem dne dětí v takovéto lesní školce:
Je ráno před osmou. Do Pozořic k hájence míří pár
pěších a auta s malými dětmi. Stojí tu dvě budovy,
altánek, jurta a týpí. Všichni míří k nim. Vítejte v lesní školce Stromík. Rodiče přijíždějí s dětmi do devíti
hodin. Proběhne přivítání, ranní diskusní kruh. Po

ŠKOLY

deváté hodině se odchází do lesa, kde na různých
místech probíhá dopolední program. Lesní zákoutí
mají děti pojmenované speciálními názvy, například „Cukrárna“. To je místo, kde má lípa větve skloněné až k zemi, „U draka“ je zajímavá
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skála s lanem, „U tří dubů“ se lze zase klouzat
po svahu a „U lodiček“ je příkop s prima mazlavou hlínou. V těchto místech děti stráví celé
dopoledne a poté odcházejí zpět na hájenku
na oběd. Po naplnění bříšek odpočívají ve spacácích při čtení pohádek a příběhů. Odpoledne
mají volnou hru na zahradě, většinou se maluje,
něco vyrábí z kůry či dřeva, hraje se na píšťalky
a občas i jezdí na koni. Ve čtyři hodiny se objeví rodiče a jede se domů.
Tato alternativní školka zde funguje od roku 2011.
Vše vzniklo spontánně iniciativou několika rodičů,
kteří chtěli svým dětem nabídnout něco jiného, než
je standardní školka. Lesní klub je členem Asociace lesních mateřských škol, která těmto zařízením zajišťuje vzdělávání, poskytuje jim legislativní
servis, informace a je také jejich oficiální záštitou.
Rodiče tak mohou být i v tomto směru klidní. Přestože se jedná o alternativu, i zde se postupuje podle určitých standardů. Nemusí mít obavu ani rodiče
předškoláků, děti prochází kvalitní, pestrou předškolní přípravou v souladu s požadavky MŠMT.
Ing. Irena Zemanová
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ROUSÍNOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT (POPRVÉ)
Netradiční rozložení hlediště v sále Záložny –
na štukové zdi krásná videoprojekce od Jakuba
Kříže – světelný design Filipa Ševčíka a Václava
Ševčíka ml. – videoprojekce fotografií aktivit neziskových organizací města z uplynulého roku
i speciální pohledy nafocené z věže opravovaného kostela (připravila vedoucí odboru školství
a kultury Eliška Škrobová) – dva sbory D.A.V.Aků
ve večerních šatech zpívajících z jeviště a galerie – za clavinovou klavíristka Lucie Kubátová,
která si na koncert odskočila až z dalekého Skotska – David Kříž, po delší době v Záložně sólově
zpívající – místostarosta Zdeněk Šedý, přející vše
dobré do nového roku obyvatelům Rousínova
– ale především pohodová srdečná předvánoč-

ní atmosféra, ze které se málokomu chtělo po
skončení koncertu hned odcházet! Děkujeme za
návštěvu a zase za rok! Za D.A.V.A.
Mgr. Jan Žáček

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 V MC POHÁDKA
V rámci MC Pohádka už čtvrtým rokem fungují
mimoškolní aktivity pro školní i předškolní děti,
takzvané „Volnočasovky“. V loňském roce jsme
nabídku kroužků výrazně rozšířili o hudební,
jazykové, sportovní a kreativní. Kromě toho
pořádáme pro naše děti i velmi zajímavé akce:

nov workshop tvoření adventních věnců, čertování s cirkusem, vánoční aerobic s planetáriem,
vystoupení členů hudebních kroužků a muzikoterapii.
Bohužel, kapacita těchto akcí je omezena, a tak
se nedostane na všechny, kteří mají o tyto akce

jarní vystoupení s canisterapií, jarní aranžmá,
hudební odpoledne s vystoupením, víkendové soustředění s aerobikem, dýňobraní, různé
workshopy pro rodiče i děti, keramické kroužky,
barevné drátkování, ve spolupráci s AC Rousí-

zájem. Počet dětí v našich kroužcích se rozrůstá, což nás těší. Je vidět, že úsilí našich lektorů má smysl. Věříme, že rozvoj volnočasových
aktivit dětí je důležitý pro jejich i naši budoucnost. Proto chceme pokračovat v práci s dětmi
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i v příštích letech a vyhovět co nejvíce dětem
i rodičům.
V novém roce 2018 budeme pokračovat s kroužky a akcemi z předchozích let a budeme se snažit i druhé pololetí oživit o zajímavé workshopy
a akcemi - dětem v kroužcích vytvořit úsměv
na tváři. Děkujeme všem, kteří nás podporují
a především SVORNOSTI, pod kterou může naše
činnost MC Pohádka fungovat.
Iveta Bukovská
a spolupracovníci

VÁNOČNÍ TURNAJ ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA ROUSÍNOVEC
Stalo se již několikaletou tradicí, že 1. nebo 2. den
po vánočních svátcích je pro členy oddílu stolního tenisu Sokola Rousínovec dnem vánočního
turnaje. Nejinak tomu bylo i 28. prosince minulého roku, kdy v odpoledních hodinách v sále Svornosti v Rousínovci většina členů oddílu, který čítá
celkem 24 hráčů, změřila své síly. Turnaji ovšem
předcházela důležitá akce, a to fotografování
všech hráčů v nových dresech. Hlavním sponzorem slušivých dresů byla firma Vašstav ve spo-

lupráci s městem Rousínovem. Proto jsou loga
firmy i města součástí nových dresů.
Samotný turnaj probíhal podobně jako v minulých letech, byly vylosovány dvojice (celkem
8 dvojic), které se utkaly ve dvouhrách i čtyřhrách systémem každý s každým, takže turnaj se protáhl do pozdních večerních hodin.
Pro tři vítězné dvojice byly připraveny ceny
a předány starostou města Rousínova Ing. Jiřím
Lukáškem.
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Zbývá uvést jména vítězných dvojic vánočního
turnaje 2017:
1. místo získala dvojice Miloslav Flössler a Pavel
Straňák, 2. místo obsadili Pavel Malý a Josef Polouček ml., 3. místo Josef Polouček st. a Jaroslav
Milich.
Je dobré ještě připomenout, že oddíl stolního tenisu Sokola Rousínovec tvoří 4 mužstva A až D,
která si úspěšně vedou na všech stupních okresních soutěží od okresního přeboru po soutěž OS
III. Vzhledem k tomu, že oddíly stolního tenisu

jsou i v Královopolských Vážanech a Slavíkovicích, funguje na území Rousínova celkem 7 mužstev hrajících okresní soutěže. Je to v porovnání
s ostatními obcemi a městy v rámci nejen okresu,
ale i Jihomoravského kraje, docela unikát. Svědčí
to mimo jiné i o podpoře, kterou stolnímu tenisu
a sportu věnuje město Rousínov.
Pavel Malý
foto: Jaromír Flössler

SLAVÍKOVICE NA PŘELOMU ROKŮ 2017 A 2018
Uspávání broučků
se těší u dětí opravdu velké oblibě. Ne jinak tomu
bylo v úterý 14. listopadu. Do místní sokolovny si
přišlo svého broučka či berušku nazdobit krovkami, tečkami či tykadly přes 40 dětí. A jakmile
zhaslo pouliční osvětlení, vyšel průvod lampiónů
a lucerniček na procházku vesnicí. Některé děti
byly tmou tak překvapené, že hledaly bezpečné útočiště u svých rodičů, které je doprovázeli. Kdepak letos broučky uložíme? Vybrali jsme
travnatou část místního hřiště na břehu Rakovce. Tady budou spát svůj zimní spánek a na jaře je
opět půjdeme probudit. Nakonec jsme se všichni
vrátili zpět do sokolovny. Teplý čaj všem přišel
vhod, děti se mohly posilnit i perníkem. Všichni
se usadili a na závěr si vyslechli čtení z překrásné knížky Jana Karafiáta Broučci, právě tu kapitolu, ve které se Brouček s maminkou a tatínkem
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chystali přečkat zimu…Pac a pusu, a spali a spali
a spali. Dobře se jim to spalo.
Kateřinská zábava
byla tentokrát připravena se zpívajícím muzikantem a DJ Liborem v jedné osobě. Organizátoři
předpokládali, že tento typ hudby přiláká především spoustu mládeže, ale i ty, kteří se už se studentskými lavicemi rozloučili, ale „do důchodu“
mají ještě hodně daleko.
Jejich očekávání se však nesplnila, přišla pouhá
stovka tanečníků. Ale i tak se zábava rozproudila
a přítomní se velmi dobře bavili. Tak až přijede DJ
Libor na velikonoční, už teď vás všechny zveme
na parket.

Setkání s Mikulášem
se uskutečnilo v pondělí 4. prosince navečer. Téměř 60 dětí, některé doprovázené svými rodiči
či prarodiči, přišly do místní tělocvičny předvést
Mikuláši, co všechno umí. Ale obavy v jejich očích
byly patrné. Vždyť určitě přijde i čert! A měly
pravdu. Zahřměly řetězy na vstupních dveřích,
do sálu se vřítil rohatý i ohromným pytlem na
nezbedy. A než ho stačil Mikuláš uklidnit, mnohé dítko hledalo se slzičkami máminu náruč.
Mikuláše až na pódium doprovodili krásní andělé, kteří sebou přinesli spoustu dobrot pro ty
šikovné i odvážné. Mikuláš všechny svou rozvážnou řečí přivítal a pozdravil a byl zvědavý,
co si pro něj děti připravily. Nejdříve zazpívali
a zatančili společně děti a rodiče z oddílu R+D,
za což je Mikuláš pochválil a ostatní přítomní od-
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měnili velkým potleskem. Pak už jsme z jeviště
slyšeli spoustu pěkných básniček, říkadel i písní
podzimních, zimních, mikulášských i vánočních.
Kdo nechtěl recitovat, metal kotouly nebo salta.
Andělé odměnili děti balíčkem plným sladkostí,
ovoce i oříšků. Čert sice zlobil, ale neměl šanci,
i když jeden z chlapců málem v pytli skončil…
Ještě se vyfotit s Mikulášem a anděly a už hajdy
domů plni krásných zážitků.
Zpívání u rozsvíceného vánočního stromu
bylo celostátně stanoveno na středu 13. prosince. Ve Slavíkovicích již potřetí rozezpíval amatérský pěvecký soubůrek za klavírního doprovodu
ochotné Mgr. Zdeňky Trněné všechny příchozí
diváky. A tak letošních sedm vybraných vánočních koled a písní bylo slyšet v podání asi 170 přítomných, kteří mohli současně obdivovat i živý
betlém se třemi králi, pasáčky se zvířátky i práci
uměleckého kováře. Na zahřátí bylo připraveno svařené víno i čaj, nechyběly ani cukrovinky,
které připravily jako vždy naše šikovné babičky.
Je jen velká škoda, že z důvodů akcí ZUŠ se letošního zpívání nemohla zúčastnit slavíkovická
děvčátka – 11 žákyň oboru sólový či sborový zpěv
na této škole…

Setkání florbalistů na Štědrý den
dopoledne se již stává tradicí. Celý rok jsou vázáni pracovními nebo studijními povinnostmi,
málokdy se podaří, aby na trénink mohli všichni.
Tento den se ale opravdu osvědčil. Doma by překáželi při přípravě slavnostní večeře, v tělocvičně se krásně odreagují od všech starostí a pak už
jen „šťastné a veselé“...
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a zdravého uvážení na jednu z nabízených tras
od dvou do šestnácti km. Společně jsme přišli až
do sluncem zalitého Vítovického údolí, kde jsme
se společně vyfotili. Další cesty se již rozcházely.
Většina se vydala kolem Tří studánek, prohlédla
si Žalmanův kámen a dále pokračovala přes hradiště Vildenberk do Viničních Šumic a polní ces-

Vánoční turnaj v sálové kopané
připravili jeho organizátoři na čtvrtek 28. prosince. K účasti se přihlásili fotbalisté registrovaní,
amatérští i nefotbalisté z řad příznivců místního fotbalového oddílu. Také věkové složení bylo
zajímavé. V jednom družstvu spolu hráli žáci,
dorostenci, aktivní sportovci i senioři, nechyběla ani děvčata. Utkalo se 5 pětičlenných družstev systémem každý s každým o hezký putovní
pohár. Všichni bojovali s největším nasazením,
pohár přece jen získalo nejlepší družstvo fotbalistů. Gratulujeme. Pěkné ukončení podzimní
sezony pokračovalo společným přátelským posezením do pozdních nočních hodin.

tou kolem Leznarového kříže zpět do Slavíkovic.
Někteří přišli až na Kalečník a vrátili se zpět stejnou cestou, jiní si prodloužili vycházku z Kalečníku zpět přes Žalmanův kámen a Tři studánky,
ti nejodvážnější si zvolili cestu z Kalečníku přes
Červený vrch a studýnku Koretinku do Olšan
a dále do Habrovan. Některé úseky cest byly
sice blátivé, ale nikomu to nevadilo. Pozorovali
jsme kouzlo zimní přírody a dýchali zdravý lesní
vzduch, který je balzámem na průdušky a který
nám tolik chybí ve Slavíkovicích. Kdo nedošel až
do cíle pěšky, dovezl ho autobus. Pro všechny
bylo připraveno teplé pohoštění ve slavíkovickém pohostinství.
Jubilejní 35. ročník je už naplánovaný, můžete se
k nám určitě připojit!
Dobroslava Mezihoráková

Tradiční předsilvestrovský pochod
oslavil 34. narozeniny v sobotu 30. prosince
rekordním počtem účastníků. Dospělých 44,
nejstarší devadesátiletá p. Vlasta Tomanová,
dětí 23, nejmladší dva a půlletý Vašíček. Autobusem do Vítovic a pak už každý podle svých sil
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POHYBEM K ŽIVOTU
Vánoce jsou údobím neopakovatelné krásy
a štěstí, ale také jsou dle zažitých zvyklostí
sladké a masité. A říká se „Jak na Nový rok, tak
po celý rok“. Moudří lidé v obcích se usnesli korunovat vše pohybem. Zrodil se nápad Novoročního pochodu na Kalečník. Úspěch druhého

byla pro mne cennou a jedinou oporou, kterou
jsem mohl použít. Nakonec jsem také dosáhl
cíle. Než se dívat na záda předcházejícím, raději
jsem pozoroval rozmanitost zimní přírody, která byla ke všem účastníkům stejně vlídná. V cíli
mne přivítal starosta obce Habrovany Radoslav
Dvořáček. S pohledem na mne se dotázal: „Co vy
tady?!“. „Už jsem nebyl dlouho v lese!“, zněla má
odpověď tak, aby to vypadalo, že se mně stýskalo po celé Drahanské vrchovině. Starosta pekl na
ohništi špekáčky, které rozdával lidem. Já jsem
se vmísil mezi dav a hledal osvěžení u nápojů.
Starosta Rousínova Ing. Jiří Lukášek mi načepoval čaj a ovoněl mně ho rumem. Po tomto osvě-

ročníku byl nečekaný. Autobus z Rousínova do
Vítovic nemohl téměř pohltit všechny zájemce
a v obci Vítovice bylo obtížné nalézt místo pro
zaparkování auta. Nešlo o závod, ale o osobní

míru tělesného pohybu. Já jsem na trati slyšel
jen uctivé pozdravy účastníků. Do kopce šlapaly děti od útlého věku, pochodovali i mnozí
důchodci. Jen trpce jsem musel snášet, jak mne
mnozí míjí. A přitom někteří pronesli i slova obdivu na účet mé hole (samorostlého klacku), která

žení mé putování pokračovalo do Olšan, kde se
měli střetnout otužilci u rybníka. Tuto akci jsem
nestihl. S dobrou náladou a s takovou odvahou
a vášní k pohybu ještě z mladých let jsem došel
volnou chůzí až do Rousínova. Za své úsilí jsem
byl doma oceněný úvahou: „Vyjel ve 13 hodin
z Rousínova a v 18 hodin došel, pět hodin byl na
cestě, tak přece jenom ti ta hůl byla k něčemu
dobrá“.
Vánoce přichystají lidem mnoho zážitků duchovních, kulturních, ale tenhle „sportovní“
v osobních pocitech obsahoval všeobecnou vůli
žít naplno, v pohybu. S tímto jsem vkročil do sedmdesátého osmého roku mého života, za což
děkuji.
Ing. Václav Hlaváč
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VÁNOČNÍ KONCERTY (PODRUHÉ)
Období Vánoc je příjemné samo o sobě. Sváteční
atmosféru umocňují i koncerty, které pro Rousínováky, a nejen pro ně, připravují už od podzimu
pěvecké a hudební soubory i sólisté.
Tradičně na svátek sv. Štěpána vystoupil v kostele svaté Maří Magdalény Smíšený pěvecký
sbor Sušil pod vedením PaedDr. Jolany Němcové.
Jako host s nimi zpíval mladý komorní sbor Těžké harmonično z Brna, který vede dcera Jolany
Němcové, Bc. Pavlína Němcová.
O den později, tedy 27. prosince, se zaplnil kostel
svatého Václava v Rousínovci, ve kterém se s koledami a vánočními písněmi z celého světa představil komorní sbor Danielis pod taktovkou Pavla

SPS Sušil

Těžké harmonično

Varty. Milým hostem byla dětská cimbálová muzika Kalečníček, kterou vede Pavel Švejnoha.
Svátečním koncertem 14. ledna 2018 v kostele
svaté Maří Magdalény bylo završeno muzicírování v období Vánoc. Sóla bravurně zpíval Martin
Doležel, na klavír jej doprovázel Ondřej Špaček.
Hosty koncertu byli Kateřina Švejnohová a P. Stanislav Pacner.
Děkujeme všem umělcům za jejich dar pro nás
posluchače a těšíme se na další hudební setkání.
Ing. Eliška Škrobová
vedoucí odboru kultury
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Danielis

Kalečníček
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Martin Doležel

M. Doležel, K. Švejnohová, P. S. Pacner a O. Špaček
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III. MĚSTSKÝ PLES
V sobotu 10. února 2018 se naplnily sály Záložny
hudbou a tancem – probíhal potřetí společenský
ples, který organizovalo město Rousínov. Polonéza a valčík v podání mládeže z Pozořicka uvedla všechny na taneční parket. Kapela Charlie’s
K Band Ludvíka Čihánka hrála pěkně do rytmu
a večer zpestřilo energické vystoupení tanečnic ze ZUŠ F. Sušila. Dech se tajil návštěvníkům
plesu při akrobatickém představení týmu Glitter
Stars ze Slavkova, který je úspěšným reprezentantem cheerleadingu na domácí i mezinárodní
úrovni. Výborný servis na barech zajistil pan On-

dřej Cempírek, majitel Tropical Baru, se svým týmem a sám všem ukázal své umění v barmanské
show. Celým večerem provázel pan Jakub Libánek, osvědčený moderátor a herec soboru DAVA.
Vrcholem večera bylo losování tomboly, která
byla velmi pestrá a bohatá. Velké díky patří všem
sponzorům ať již menších darů, tak těch větších
a hodnotnějších. A co za rok? Snad se zase všichni můžeme těšit na další, již IV. Městský ples!
Odbor ŠKK
Foto: L. Sedlařík, L. Škrob
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ROK FRANTIŠKA SUŠILA – 150 LET OD JEHO SMRTI
Psal se rok 1804 a 14. června se v Rousínově na
světlo světa poprvé podíval František Sušil. Tehdy nikdo netušil, že ze třetího dítěte hostinského
Fabiána Sušila vyroste uznávaný profesor a kněz
zapálený pro ideu národa a víry, vlasti a církve.
V dnešní době je František Sušil známý zejména
svými sbírkami národních písní pocházejících
z celé Moravy. Sušil je sbíral, zapisoval a také třídil při svých oblíbených prázdninových cestách.
Dodnes ze sbírek čerpají inspiraci folklorní soubory i folkoví zpěváci.

Sušil dožil svůj život v Bystřici pod Hostýnem,
kterou měl rád pro dobré ovzduší a pro blízkost
poutního místa Hostýn. Zemřel tam 31. května
1868. A právě letos je to 150 let od jeho smrti.
V Rousínově na Sušila nezapomínáme a letos se
budeme s jeho osobností setkávat častěji než
jiné roky. Na programu celého roku spolupracu-

je město, farnost, rousínovské hudební soubory
a instituce ve městě i mimo něj.
O osobnosti Františka Sušila, o tom jak žil, kde se
učil a kde působil, kdo na něj měl vliv, kolik uměl
jazyků a další zajímavosti se můžeme dozvědět
při přednášce profesora P. PhDr. Hynka Šmerdy.
Přednáška bude v neděli 18. března v 17 hodin
v Záložně. V dubnu můžeme slyšet další přednášku, tentokrát PhDr. Radomíra Malého, který
se zaměří na dobu, ve které František Sušil žil
a na zajímavosti z jeho života z pohledu historika. Tentokrát se sejdeme na staré radnici
6. dubna v 19 hodin. Obě zmíněné akce budou
doprovázeny ukázkami písní ze Sušilových sbírek. Představí se tak hudebníci komorního souboru Danielis, žáci ZUŠ F. Sušila i zpěváci souboru D.A.V.A.
V červnovém víkendu 8. – 10. června 2018 oslavíme se Sušilem jeho 214. narozeniny a jak jinak
než hudbou. Bude se konat folklorní festival Sušilův Rousínov a další doprovodné hudební akce.
Na podzim připravujeme ve spolupráci s folkloristy Jurem Petrů, Hanou Petrů a Luďkem Běťákem komponovaný pořad Vyšla Hvězda na kraj
světa, který je sestaven z lyrických písní posvátných ze Sušilových sbírek. Pořad byl poprvé
uveden na jubilejním 70. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice 2015. V pořadu
účinkují Ženský sbor Tetky z Kyjova, Mužský sbor
z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Děcka ze Skoronic a průvodní slovo bude mít Luděk Běťák.
V Rousínově pravděpodobně uslyšíme derniéru
tohoto pořadu, která bude uvedena na počest
Sušilovy osobnosti při výročí jeho úmrtí.
O všech uvedených pořadech i o dalších akcích
budete informování ve zpravodaji, na webových
stránkách, v městském rozhlase a na plakátech.
Věříme, že Vás nabídka pořadů zaujme a těšíme
se na setkání s Vámi.
Ing. Eliška Škrobová
vedoucí odboru školství a kultury
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE STÍNU PREZIDENTSKÝCH VOLEB
Milí spoluobčané, čau lidi,
Výsledek letošní Tříkrálové sbírky je překvapující.
Předpokládal jsem, že letošní stále tak často připomínaná špatná nálada ve společnosti a ostrá
předvolební kampaň, kterou silně ovlivnila migrace a uprchlíci, ovlivní i Tříkrálovou sbírku. Občané
Rousínova a okolí však ukázali, že mají stále zájem o řešení tíživých životních situací nejen svých
spoluobčanů, a že nejsou lhostejní pomoci.
V letošní tříkrálové sbírce jsme v Rousínově
a městských částech vybrali částku 118 875 Kč,
to je bezmála o 20% více než v předchozím roce.
V brněnské diecézi se letos vybralo 26 151 611 Kč,
a pro úplnost čísel doplňuji i výtěžek celé České
republiky, 114 024 459 Kč. Jako každý rok se více
než 60 % celkového výtěžku sbírky vybere právě
u nás, na území Moravy. Výtěžek sbírky pomáhá
z 65 % přímo v našem regionu – jsou vytipovány
osoby či rodiny, které se nacházejí v tísnivé situaci. Dalších 15 % využívá na své projekty Diecézní
Charita Brno, 10 % putuje na zahraniční pomoc,
5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii
sbírky.

Události letošního ledna ukazují, že jsme z jedné strany velmi ohleduplní a štědří, schopni
darovat mnoho peněz ve sbírce na pomoc potřebným. Z druhé strany je nadpoloviční většina
z nás schopna k potřebným cítit nenávist a zlost,
kterou mezi nás šíří ti, kteří by naopak měli řešit
skutečné problémy nás obyčejných lidí a nezabývat se vlastním politickým prospěchem. Takovíto
lidé nám stejně žádné řešení nenabízejí, a ani se
o to nesnaží. Tříkrálová sbírka a plošná účast
všech spoluobčanů v ní, je důkazem toho, že by se
vše bez problémů obešlo i bez neustálého falešného ovlivňování lidí, kteří evidentně jsou schopni
myslet sami za sebe, bez podpůrné hůlky.
Za příspěvek do Tříkrálové sbírky chci všem spoluobčanům moc poděkovat. Mé díky patří také
všem koledníkům, kterých letos chodilo více než
60. Děti obětovaly svůj čas a energii pro dobrou
věc, a potěšily nás svým koledováním, které pomůže potřebným lidem v tíživé životní situaci. Pokud by někteří další spoluobčané měli zájem sebe
či své děti do sbírky zapojit, budeme se těšit na
všechny nové koledníky.
František Havíř ml.

Výsledky sbírky
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Rousínov - město

30 804

27 102

25 917

26 393

20 466

18 873

24 744

Rousínov - sídliště

11 318

8 298

10 568

12 148

9 991

12 186

13 669

Kr. Vážany

20 480

16 432

16 181

15 707

16 726

16 018

13 282

Kroužek

14 646

14 450

14 538

11 980

10 639

9 967

10 960

Rousínovec

13 485

10 768

11 195

12 922

13 731

11 678

7 901

Slavíkovice

9 965

9 767

9 456

9 845

8 024

8 733

8 702

Čechyně

11 136

10 332

7 886

6 623

7 200

6 564

7 725

Vítovice
Celkem Kč

7 041

6 270

7 029

-

-

6 959

7 957

118 875

103 419

102 770

95 618

86 777

90 978

94 940
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Platí od 4. 9. 2017
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

