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Přání a díky od starosty
Vážení spoluobčané, obyvatelé Rousínova,
dovolím si využít této příležitosti na konci roku
a jako znovuzvolený starosta Vám chci popřát
nejen jménem svým, ale i všech spolupracovníků, hezký, spokojený a šťastný závěr roku a hodně úspěchů do roku nového.
Mé první přání směřuje na všechny pracovníky
městského úřadu, a vzhledem k velkým investičním akcím, které v současnosti probíhají, v první
řadě na pracovníky odboru výstavby a životního
prostředí. O jaké akce jde?
Nemohu se již dočkat jara, kdy bude možno využívat dokončovaný víceúčelový atletický areál.
Je budován s cílem sportovního vyžití především
pro děti a mládež, ale doufám, že si najdou cestu
i dospělí.
Velice se těším, že v průběhu roku 2020 budou již
žáci prvního stupně ZŠ, tzn. naši nejmenší školáčci, využívat jídelnu, kuchyni i sportovně-oddechové prostory v areálu školy na Tyršově ulici.
Konečně budou moci přejít ze tříd v papučkách
do jídelny a nebudou muset putovat do jídelny na
ZŠ Habrovanská a zpět. Dokončení rekonstrukce
je plánováno na konec roku 2019.
Také probíhá výsadba zeleně v nejbližším okolí
Rousínova. Ať již jde o první etapu parku na Hrubých kusech nebo o les nad Kroužkem či o biokoridor mezi Kroužkem a Rousínovským žlebem.
Od jara by se měla také rozběhnout výstavba
tůní a mokřadů v parku Hrubé kusy. Jsem přesvědčen, že časem všechny tyto „zelené“ akce
budou lákat k procházkám, oddychu v přírodě,
ale i k pozorování a poznávání přírody.
Tyto zmíněné akce město realizuje samozřejmě
dodavatelsky. Ovšem bez dohledu, koordinace
a jiných činností ze strany pracovníku městského
úřadu by se jistě tak zdárně nedařily. Takže přeji pevné nervy, trpělivost a buldočí zarputilost
s vypořádáváním všech drobných i větších problémů a zádrhelů během realizace.
Samozřejmě velký a zasloužený dík patří i ostatním pracovníkům, kteří se starají o kulturu, život-

ní prostředí, odpadové hospodářství, sociální
služby, služby starším či zdravotně postiženým
občanům, o vnitřní chod radnice a o potřeby občanů.
Nelze opomenout i celé Městské služby, které
se starají o stav města. Jde především o údržbu budov města, čistotu komunikací i chodníků,
veřejné osvětlení, hřbitovy, koupaliště, zeleň,
a obzvlášť o květinové záhony, které nám ostatní města závidí. Je to nespočet dalších činností,
které ani nelze všechny vyjmenovat.
A jak poděkovat pracovníkům a lidem, které vnímáme především až ve chvíli, kdy nastanou nějaké nepříjemnosti či krizové situace? Mám na
mysli Městskou policii a Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Všem členům by bylo nejlepším
poděkováním vybudování důstojného zázemí
pro jejich činnost. Pevně doufám, že v tomto
čtyřletém období se podaří vybudovat centrální
objekt na místě bývalé banky Haná a služebny
Policie ČR. Městu se již zdařilo tyto budovy získat do svého vlastnictví. V současné době probíhá projektová příprava přestavby. Prosím, mějte
ještě nějakou dobu trpělivost, aby se po mnoha
desetiletích provizoria dobrá věc podařila.
Další ohromné díky směřují ke všem, kteří se
podílejí na rozvoji, růstu a zdokonalování umu
a dovedností našich dětí a mládeže na poli kultury, sportu a tělovýchovy i různých zájmových
aktivit. Je jedno, zda se tito lidé na takové práci
podílejí ve spolcích či ve sdruženích nebo to dělají čistě individuálně. Jedná se většinou o nadšence, kteří nehledí na svůj volný čas a rádi ho
obětují práci s dětmi, mládeži i dospělými bez
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nároku na adekvátní finanční ocenění a neočekávají ani nějaký přehnaný vděk. Každý z nich nám
i sobě přináší radost tím, že probouzí v dětech
a mládeži zaujetí, zápal, radost a lásku pro určitou věc. Je neměnnou pravdou, že pro co se nadchneš v mládí, to tě většinou provází celý život.
Doufám, a jsem přesvědčen, že všem, o kterých
jsem se zmínil či je opominul, vydrží jejich elán,
nadšení a obětavost i v roce 2019 a po mnoho
dalších roků.
Když jsme v tom děkování, dovolím si zde zmínit
i svůj zcela osobní vděk. A to všem, kteří podpořili moji kandidaturu do zastupitelstva města
a také na post starosty. Doufal jsem, že naše
dosavadní čtyřletá práce je alespoň trochu vidět
a že Vás oslovila. Jen díky Vám jsem se stal opět
starostou. Chceme v započaté práci pokračovat
a dokončit nejen akce, které již běží či jsou rozpracovány, ale i ty, které jsou nyní ve fázi příprav,
a ty posunout k realizaci.
Na závěr Vám ještě jednou přeji opravdu šťastný konec roku, poklidné a spokojené Vánoce
plné pohody a dobré nálady a hodně úspěšný,
jak pracovně tak i po lidské stránce, rok 2019.
Ing. Jiří Lukášek
starosta města

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST NA KONCI ROKU
Městský úřad Rousínov
čtvrtek 27. prosince 2018
pátek 28. prosince 2018
pondělí 31. prosince 2018

neúřední den, jednání na základě domluvy s pracovníky MěÚ
neúřední den, jednání na základě domluvy s pracovníky MěÚ
ZAVŘENO

Městská knihovna Rousínov
pátek 21. prosince 2018
pátek 28. prosince 2018
pondělí 31. prosince 2018

8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Radostné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2019
přejí všichni zaměstnanci Městského úřadu Rousínov.

NENECHTE SI UJÍT
sobota 15. prosince
ROUSÍNOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
TICHO HVĚZD
Účinkují David Kříž, členové Divadla 2 -15, D.A.V.A
Rousínov a SPS Bronislav z Bílovic nad Svitavou
velký sál Záložny v 17 a 19 h
středa 26. prosinec 2018
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT SPS SUŠIL
A HOSTŮ
kostel sv. Maří Magdalény v 16 h
čtvrtek 27. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO PĚVECKÉHO
SBORU DANIELIS
kostel sv. Václava v 18 h
úterý Nový rok 1. ledna 2019
NOVOROČNÍ POCHOD NA KALEČNÍK
Pořádá město Rousínov a obce Mikroregionu
Rakovec. Start dvou možných pěších tras na
návsi ve Vítovicích nebo u rybníku v Olšanech,
čas navazuje na autobusový spoj.
Sraz na Kalečníku s možností občerstvení.
start v Olšanech a ve Vítovicích ve 13 hodin
neděle 6. ledna
SLAVNOSTNÍ KONCERT CM KALEČNÍK
kostel sv. Maří Magdalény v 18 h
sobota 12. ledna
VÁNOČNÍ KONCERT MARTINA DOLEŽELA
A JEHO PŘÁTEL
kostel sv. Maří Magdalény v 18 h
úterý 15. ledna 2019
Novoroční koncert
sál ZUŠ F. Sušila v 18 h
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Společenské plesy:
26. ledna
SPOLEČENSKÝ PLES KDU-ČSL
A SPOLKU SVORNOST
Hraje nová kapela BLACKHATS
sál TJ Spartak Slavíkovice
2. února
FOTBALOVÝ PLES
Pořádá fotbalový oddíl TJ Spartak Slavíkovice,
hraje Modul
sál TJ Spartak Slavíkovice
16. února
MĚSTSKÝ PLES
Hraje Blue Band Company
sály Záložny
23. února
ŠKOLNÍ PLES
sál TJ Spartak Slavíkovice
2. března
MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
Hraje kapela RAIN
sál spolku Svornost
Aktuální informace naleznete na webových
stránkách města www.rousinov.cz
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… a stále se staví
Město Rousínov v tomto roce zrealizovalo několik stavebních a investičních akcí. Patří mezi ně
zejména výstavba dešťové kanalizace v Královopolských Vážanech, stavba duhového hřiště
za ISŠ, vytvoření přístupového a stravovacího
systému pro školy, rekonstrukce II. etapy městského úřadu, doplnění chodníků v Královopolských Vážanech, zateplení školy Tyršova, rekonstrukce kotelny v Záložně včetně nových kotlů,
založení ÚSES – realizace mezofilního biokoridoru na plochách orné půdy na katastrálním území
Kroužek, obnova krajinných struktur – ozelenění
nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus – úprava pozemků a osazení nových stromů a keřů, zhotovení lávky a mobiliáře a jiné další.
Na některých dalších stavebních akcích budou
práce pokračovat i nadále. Jedná se zejména
o akce:
„Pirátské“ hřiště na sídlišti v Rousínově
Na „pirátské“ hřiště na sídlišti byla získána individuální dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V současné době je již na tomto
hřišti vybudována pirátská loď s nerezovou skluzavkou s akátovou bočnicí, lanovou sítí, schody,
lezeckou stěnou a žebříkem. Bude doplněna ještě kormidlem a houpacím lanem. Do konce roku
bude ještě zhotovena lanová dvoudráha, svahová dvouskluzavka, dvoumístná houpačka a okolní mobiliář včetně odpadkových košů. Stavba by
měla být dokončena do konce tohoto roku.
Rekonstrukce objektu školy Tyršova
– III. etapa
Na této rekonstrukci neúnavně pracuje vítězná
firma SKR stav, s r.o., která je současně s firmou
Vašstav, s r.o., součástí sdružení firem s názvem
Společnost pro rekonstrukci areálu školy Tyršova – III. etapa. Tato stavba je tvořena celkem
třemi objekty (jídelna a kuchyně včetně zázemí,
archiv a sportovně relaxační centrum). Do konce tohoto roku budou ukončené bourací práce,
provedena přeložka plynové přípojky, polože-

na nová přípojka NN a vybudována nová trafostanice, dále bude položená nová konstrukce
střechy a osazena nová okna v prostoru jídelny.
V roce 2019 bude firma dále pokračovat zednickými pracemi a novými vnitřními rozvody vody,
kanalizace, elektro, topení včetně zdrojů tepla,
vzduchotechnikou a klimatizací. Budou osazeny
vnější otvory (okna a dveře). Také bude vybudována chráněná úniková cesta, tj. schodiště pro
sportoviště a archív. Poté se bude pokračovat
technologií kuchyně – jejím prostorem pro přípravnu potravin a jednotlivé pracovní úseky
a doděláním interiérů.
Práce na nové kuchyni s jídelnou, prostory pro
sportovní a volnočasové využití dětí a mládeže
a prostory pro moderní archiv města by měly být
dokončeny do konce měsíce září 2019.
Víceúčelový sportovní areál, chodníky
a parkovací stání, veřejné osvětlení
Již delší dobu byla v Rousínově poptávka po
sportovním areálu, který by sloužil především
školní mládeži, ale i pro různá sportovní sdružení a veřejnost. Město opakovaně žádalo o dotaci
na tento areál, ale bez úspěchu. Proto se rozhodlo pro výstavbu financovanou vlastními prostředky. Původní projekt areálu byl doplněn o zázemí sportovců ve formě šaten, umýváren a WC
pro muže a ženy. Dále pak byl zhotoven projekt
chodníků, komunikace a parkovacích stání a tyto
plochy budou osvětleny veřejným osvětlením
v podobě jedenácti svítidel.
Vlastní výstavba byla zahájena v měsíci září
2018 s termínem dokončení v dubnu 2019, kdy
bude uveden do plného provozu. Plocha areálu
se nachází na části bývalého škvárového hřiště,
které již nevyhovovalo současným požadavkům.
Tato plocha byla nejprve odvodněna systémem
sítě drenážního potrubí a následně byly uloženy
a zhutněny vrstvy drtí. Na této ploše se pak tvořil tvar areálu kladením obrubníků a dlažeb. Byly
osazovány sloupky oplocení, sloupy herních prvků, mantinelů a osvětlovacích stožárů. Souběž-
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ně pak byly do hloubených rýh ukládány rozvody
elektrické energie, slaboproudých rozvodů a vodovodu. Pod běžeckou dráhou jsou uloženy dvě
vrstvy z drenážního asfaltobetonu, vlastní povrch tvoří tartan v červené barvě s bílým lajnováním. Mimo běžeckou dráhu zde bude hřiště s povrchem z umělé trávy a částečně s tartanovým
povrchem. Příjezdová asfaltová komunikace je
v současné době ve výstavbě, v souběhu jsou
prováděna parkovací stání, chodníky a jsou uklá-
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dány chráničky pro kabelový rozvod veřejného
osvětlení. Chodníky kolem sportovního areálu
propojí ulici U stadionu s ulicí pod mateřskou
školou a nahradí vyšlapané pěšiny. Po dokončení
těchto jednotlivých celků získá město Rousínov
značnou část zkulturněných ploch, které svým
estetickým vzhledem budou přispívat ke kvalitě
životního prostředí.
Odbor VŽP
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Lesopark Hrubé Kusy
dy na realizaci a musí být projednána s poskytovatelem dotace (OPŽP). Doufejme v jejich kladné
stanovisko.
Hlavní je, že tento park je již pro Vás k dispozici.
Dne 16. listopadu 2018 byl realizační firmou předán městu Rousínovu a tudíž i Vám. Následovat
by ještě měla tříletá následná péče, kterou zajistí
realizační firma. Na první etapu bude navazovat
druhá v podobě tůní a mokřadů (realizace v roce
2019), a pokud se městu podaří vykoupit další
pozemky od soukromých vlastníků, park by se
měl v budoucnu dále rozšířit.
Už jste tento nový park navštívili? Určitě to stojí
za to…
Odbor VŽP

Název už není pro Vás velká neznámá, o parku
jsme Vás informovali již v srpnovém čísle tohoto zpravodaje. Kdo nečetl, tak jen ve stručnosti
- jedná se o přírodní park, nacházející se u levého břehu toku Rakovce, začíná u cyklostezky za
autobusovým nádražím a končí u mostku ve starém Rousínovci. Součástí parku jsou také masivní akátové lavičky, odpadkové koše a informační
tabule. Na tabulích jsou i poučné informace o vysazených stromech, loukách i o historii lokality.
Můžeme jej tedy nazývat i naučnou stezkou. Na
druhou stranu břehu toku Rakovce se bezpečně
dostanete díky nové masívní lávce z akátového
dřeva. Na lávce Vás už z dálky vítá ledňáček, bohužel jen dřevěný. Toho živého ledňáčka můžete
zahlédnout ve vzniklém přírodním lese.
Realizaci přírodního parku se nevyhnula drobná
komplikace v podobě stížností občanů žijících
v dané lokalitě na nevhodné umístění několika
stromů. Původní návrh výsadby, který zpracovala zahradní architektka Ing. Jitka Vágnerová, byl
bohužel změněn. Tato změna projektu způsobila
zpoždění s předáním díla, zvýšila celkové nákla-
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Centralizace zdroje tepla v objektu Záložna
Budova Záložny za dobu své existence prodělala množství úprav a rekonstrukcí v souvislosti
s požadavky na účelnost jednotlivých částí budovy. Do těchto úprav se rovněž promítly představy vlastníků budovy, kterých se také vystřídalo několik. Vytápění bylo členěno na samostatné
vytápění restaurace, knihovny a zbytek budovy
byl vyhříván z kotelny v suterénu. Byly zde tedy
tři samostatné plynové kotelny a budova jako taková měla dvě plynové přípojky. To však byl problém pro Hasičský záchranný sbor, protože dle
současných předpisů požární bezpečnosti může mít budova pouze jednu plynovou
přípojku.
Z těchto důvodů projekt řešil
centrální vytápění celé budovy z jedné kotelny a tím
i zrušení plynové přípojky
ze Sušilova náměstí. Důvodem k zahájení této akce byl
rovněž pokročilý věk jednotlivých prvků a konstrukcí
otopných systémů včetně
ohřevu vody.
Práce byly zahájeny v letních
měsících, a to demontáží
stávajících kotlů, zásobníkových ohřívačů teplé vody,
expanzních nádob, čerpadel a potrubí. Práce byly
prováděny s ohledem na zachování provozu restaurace, knihovny i plánovaných společenských
akcí. Pouze v suterénu měli pracovníci volné pole
působnosti při montáži nových kotlů o celkovém
výkonu 155 kW. Jedná se o tři stacionární kondenzační kotle zapojené v kaskádě s nerezovým
výměníkem. Odkouření kotlů je provedeno novým plastovým vyvložkováním komína. V kotelně je proveden nový rozdělovač pro jednotlivé
větve vytápění i ohřev vody a celý systém je řízen
elektronicky. Tento systém kontroluje zaškolená
obsluha kotelny a pro bezpečnost jsou zde na-

instalována čidla na únik plynu, únik kysličníku
uhelnatého, přehřátí kotelny a zatopení kotelny.
Tato čidla v případě jmenovaných poruch upozorní zvukovým signálem a přeruší provoz kotelny. Kotelna je řešena jako samostatný požární
úsek, je vybavena požárními dveřmi a ucpávkami
tak, aby bylo zabráněno šíření případného požáru. Je vybavena pěnovým hasicím přístrojem.
Stávající otopná tělesa zůstala zachována a byla
doplněna termoregulačními hlavicemi, ve velkém sále a přísálí jsou nové termostaty, které

umožňují regulaci tepla bez vstupu do kotelny.
Nadcházející topná sezóna prověří nastavení
řídícího systému kotelny a v případě potřeby je
možno provést korekce na jednotlivých větvích a
otopných tělesech. Vynaložené investice ve výši
1.592.000 Kč by se pak měly postupně vracet
formou úspory spotřeby energií díky moderním
a úsporným kotlům. K úsporám přispívá i zateplení budovy před čtyřmi lety, které značně snížilo
energetickou náročnost budovy Záložny.
Odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD

strana 9
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2019
Představenstvo společnosti na svém zasedání
8. 11. 2018 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 2,30 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného
o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro
odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,45 Kč/m3
(včetně DPH), což znamená nárůst cen o 3,95 %.
Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den,
resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné
i stočné, zaplatí o 111 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb
pro život každého z nás, budou ceny vodného
a stočného v porovnání s některými takzvaně
zbytnými službami stále přijatelné.
Současně je nutné zdůraznit, 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).
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena
výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru
k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději
do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím
webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlá-

šení 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. 2018. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než
31. 12. 2018 nebudou zpracovány.
Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově
na ulici Brněnské bude omezena v období od
17. 12. do 28. 12. 2018 od 7.00 do 14.00 hodin. Dne
31. 12. 2018 bude zákaznické centrum uzavřeno.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2019.

Ing. Vladimír Kramář
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Ceny platné od 1. 1. 2019
Vodné

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

41,72

47,98

Stočné

37,28

42,87

Celkem vodné a stočné

79,00

90,85

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
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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. 2019.
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 uhradit na pokladně MěÚ Rousínov od pondělí 14. 1. 2019 nebo
převodem z Vašeho účtu na účet města
č. 19-1561324309/0800. V případě převodu
na účet města je nutné uvést variabilní symbol
a do poznámky pro příjemce: jméno, příjmení,

Znečištění kroužeckého rybníčku
V polovině měsíce listopadu 2018 došlo k opětovnému znečištění rybníčku na návsi v místní části města Rousínova, v Kroužku. Neznámý
znečišťovatel do něj už po několikáté vypustil
látku, která sice není toxická, ale neprospívá
živočichům žijícím v tomto rybníčku. Tato chemikálie je dle dříve provedených testů z oblasti
stavebnictví.
Ten, kdo se dopouští tohoto jednání, by si měl
uvědomit, že ničí prostředí nejenom sobě, ale
i ostatním!
Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o spolupráci k dopadení pachatele.
Odbor VŽP

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 517 324 846 nebo e-mailu: pekarikova@rousinov.cz. Specifický symbol
neuvádějte, pokud vám není výslovně sdělen na
pokladně MěÚ.
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
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Městská policie Rousínov

Komunální policejní sbory, městská policie, není
specifikem České republiky, jejich kořeny sahají
až k antickému Řecku. Ze zpráv o řeckých městských státech lze vysledovat první zmínky o policejních složkách zabezpečujících místní záležitosti veřejného pořádku a plnících další úkoly
uložené vládou města.
Policejní práce na území ČR má své kořeny
v dávné minulosti právě na obecní půdě. Již ve
středověkých hrazených městech se setkáváme s místní policejní správou. Tu později nahradil úřad rychtáře s jeho čeledí. Po ustavení
moderního obecního zřízení ve druhé polovině
19. století komunální policejní sbory nabyly podob současných městských a obecních policií.
Obce vydávaly tzv. policejní nebo služební řády,
které stanovovaly především oprávnění strážníků a jejich věcnou působnost. Je až s podivem,
jak se obsahově podobala úkolům současných
městských policií. Už více než před 100 lety trápily občany našich měst stejné problémy jako
dnes - volně pobíhající psi, drobné krádeže, problémy s dopravní obslužností, nerespektování
obecních vyhlášek, rušení nočního klidu, neoprávněná užívání veřejných prostranství, porušování pravidel občanského soužití apod.

V té době již existoval i státní policejní sbor. Jejich činnosti se vzájemně doplňovaly především
v oblasti místní působnosti. Se zrodem ČSR byl
převzat i právní systém rozpadnuvší se monarchie a s ním i činnost obecních policií. Jejich služeb
následně využívala i německá okupační správa za
Protektorátu Čechy a Morava. Teprve ustavením
Sboru národní bezpečnosti po II. světové válce
a omezením samosprávy obcí byla činnost obecních policií přerušena a policejní činnost byla svěřena jen státnímu policejnímu sboru.
Vytvoření komunálních policejních sborů po
znovuzřízení demokratického režimu na sklonku
20. století je návratem k osvědčenému modelu
místní policejní správy. Obecní a městské policie se začaly znovu spontánně utvářet po roce
1992, kdy vstoupil v platnost zákon č. 553/1991
Sb., o obecní policii, a ten se stal základním pilířem fungování městských a obecních policií.
Byl schválen v souladu s nově přijatým obecním
zřízením, které znovu vrátilo obcím právo na
samosprávu a tím i právo na samostatný výkon
zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku. Ve snaze o dosažení co největší právní
jistoty občanů centralistickým způsobem sjed-
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nocuje to, co bylo v předválečných dobách předmětem služebních řádů vydávaných jednotlivými obcemi. V době přijetí zákona již obdobný
institut komunálních policejních sborů úspěšně
fungoval v USA, SRN, Rakousku a dalších demokratických zemích.
Moderní demokratický stát se nesnaží koncentrovat politickou moc, ale zaručuje svým územním celkům právo na samosprávu ve věcech,
které jsou v zájmu jejich občanů. Obce v České
republice pečují o uspokojování potřeb svých
občanů a mimo jiné v samostatné působnosti
zabezpečují i ochranu veřejného pořádku.
Pro místní samosprávy se jimi řízený policejní
sbor stal vítaným nástrojem k regulaci činností,
které narušují veřejný pořádek v obci, mravnost
a ustálené zvyklosti v daném místě. Od počátku
se činnost těchto sborů potýkala s problémy, které byly v důsledku praxe postupně odstraňovány
v novelách příslušných právních předpisů. Tak se
postupně obecní policie stala orgánem obce zřizovaným v její samostatné působnosti. Za účelem svěřených úkolů byla rozšiřována oprávnění
strážníků a v rámci specializace rostla i úroveň
jejich znalostí a vybavení. Za dobu své existence si obecní a městské policie vydobyly své
místo na poli dohledu nad místními záležitostmi veřejného pořádku, ochranou životů a zdraví lidí a majetku v obcích České republiky.
Podle současného znění zákona je obecní policie
orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce
a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. § 2 zákona o obecní policii uvádí rozsah věcné působnosti obecní policie. Jedná se o výčet úkolů, kterými je pověřena a vlastně i z jakého důvodu je
obcí zřízena. Obecní policie tak mimo jiné:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského
soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí na dohledu na bezpečnost a plynu-
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lost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů
o ochraně veřejného pořádku a činí opatření
k jeho obnovení,
f) provádí dohled nad dodržováním čistoty na
veřejných prostranstvích v obci,
g) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.
Věcná působnost obecních policií se v oblasti
místních záležitostí veřejného pořádku často
kryje s působností Policie ČR. V současné době se
v důsledku kooperace a specializace oba sbory
v místech společného působení doplňují a společně zajišťují svěřené úkoly.
Úvodní ustanovení zákona o obecní policii stanoví i základní požadavky na způsob řízení a organizace městských a obecních policií. Obecní
policii může řídit pouze starosta nebo člen zastupitelstva obce, kterého zastupitelstvo tímto
úkolem pověří. Na jeho návrh může zastupitelstvo pověřit plněním některých úkolů při řízení
obecní policie jednoho ze strážníků.
V § 4 zákona o obecní policii se uvádí, že strážníkem může být občan ČR, který je bezúhonný,
spolehlivý, starší 18 let, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání zakončeného maturitní
zkouškou a získal osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na základě úspěšně
složené zkoušky před komisí ministerstva vnitra,
kterou musí vždy po pěti letech absolvovat znovu.
Nad rámec zákonem stanovených podmínek pro
přijetí uchazeče o místo strážníka, si klade každá obec ještě vlastní požadavky, které se promítají většinou v podmínkách výběrového řízení. Je
nutno podotknout, že pravidelné obnovování odborné způsobilosti je mezi zaměstnanci veřejné
správy výjimkou a jsou mu podrobeni jen strážníci
obecních a městských policií.
Činnost obecní policie vymezuje její věcná působnost, což v konečném důsledku znamená,
že strážníky, na rozdíl od policistů, nemůže od
plnění úkolů na poli veřejného pořádku odvést
odhalování závažnější trestné činnosti. Právě

MĚSTSKÝ ÚŘAD

strana 13
tato skutečnost přispěla v posledních letech ke
specializaci obou složek a to nejen na poli výkonu činnosti, ale i na poli znalostí a technického
vybavení. Ve svém důsledku vedla k oboustranně výhodné spolupráci.
Kritici zvyšování kompetencí strážníků argumentují především tím, že podle jejich názoru
strážníci nejsou odborně připraveni k jejich využívání. Tento argument ale nemá oporu v zákoně.
Podmínky pro přijetí strážníka a nároky kladené
na jeho odbornou způsobilost v oblasti správního práva jsou srovnatelné s policisty. Technické
vybavení, které svědčí pro specializaci v oblasti
veřejného pořádku, je minimálně na srovnatelné
úrovni s Policií ČR.
V souvislosti se vzrůstající schopností městských a obecních policií plnit svěřené úkoly, lze
předpokládat vývoj v rámci nastoupené linie
specializace a upevňování samosprávného působení obcí ve věcech, které patří do působnosti
obecní policie. Policie ČR bude vykonávat častěji
činnosti související s její nezastupitelností při
řešení závažnější protiprávní činnosti, zřejmě
převáží povaha orgánu činného v trestním řízení.
Obecní a městské policie se postupně stávají dominantní v oblasti odhalování přestupků a jiných
správních deliktů v obcích.
Zřízení a úspěšné provozování místní policie je
závislé na její schopnosti zabezpečit úkoly, pro
které byla zřízena. Jako zásadní se proto jeví nejen dostatek finančních prostředků, které leží na
bedrech obcí, odborné vedení, ale i dostatečná
oprávnění k výkonu policejních činností a právní
rámec jejího působení jako celek, nutné je také
zajistit, aby výkonem policejní činnosti nebyl
překročen právní rámec.
Městská policie v Rousínově prošla v roce 2018
mnohými změnami. Bylo provedeno navýšení
v oblasti personální na čtyři strážníky, tímto bylo
částečně kompenzováno chybějící Obvodního
oddělení Policie ČR. Městský úřad Rousínov tak

reagoval jak na nutnost zajištění dobré bezpečnostní situaci ve městě, tak i na stanovisko Ministerstva vnitra ČR, které doporučuje jednoho
strážníka obecní policie na jeden tisíc obyvatel.
Tomuto navýšení stavu předcházelo vyhlášení
výběrových řízení, zajištění zákonem o obecní policii stanovených odborných předpokladů
u nově přijatých strážníků a prověření jejich
osobních a pracovních kvalit v rámci zkušební doby, personální otázky se podařilo vyřešit
k 1. listopadu 2018.
V měsíci říjnu se Městská policie přestěhovala
do bývalé budovy Obvodního oddělení Policie,
na ulici Skálova 4. V současné době jsou služby
strážníků plánovány dle aktuální bezpečnostní situace, v pracovní dny zpravidla od 6.00 do
22.00 h. MP Rousínov poskytuje pomoc občanům i mimo plánovanou službu, a to každý den
včetně sobot a nedělí, v době od 8.00 do 20.00 h
formou pohotovosti tel. č. 770 127 000.
Přes doposud uvedené změny a v současné době
stále probíhající konsolidaci MP Rousínov plnila úkoly plynoucí ze zákona o obecní policii, ale
v první řadě z oprávněných požadavků občanů,
rovněž se oboustranně výrazně zlepšila spolupráce s Územním odborem Policie České republiky Vyškov.
Od 1. 7. do 30. 11. 2018 řešila MP Rousínov 138
událostí, 71 přestupků v dopravě, v pěti případech
vyjížděla na drobné krádeže, řešila 2 případy občanského soužití a bylo odchyceno 5 psů, kteří
byli následně vráceni majiteli. Policii ČR oznámila
7 podezření ze spáchání trestného činu, předala 12 poznatků k trestné činnosti, podílela se na
vypátrání 3 celostátně hledaných osob a 1 mezinárodně hledané osoby. Zvýšený dohled nad veřejným pořádkem, ochranou majetku a osob, ale
i nad dopravními situacemi, byl strážníky zajištěn
i v období Svátku zesnulých a na kulturních akcích
pořádaných městským úřadem.
Ing. Pavel Kučera
pověřený vedením MP

V článku byly použity: statistické a jiné údaje z www stránek Ministerstva vnitra ČR,
informace z knihy: MACEK - UHLÍŘ, Dějiny obecních policií I., Praha, 2004,
informace z knihy: VETEŠNÍK - JEMELKA, Zákon o obecní policii, komentář, Praha, 2009
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Podzimní radovánky v MŠ Rousínov

Každé roční období má kouzlo, které zdobí přírodu a přináší všem radost. Krásný, barevný podzim jsme v naší mateřské školce zaplnili nejrůznějšími aktivitami.
Jednou z nich byla „Bramboriáda“. Tato celoškolková akce byla pořádaná učitelkami na školní
zahradě. Soutěž byla rozdělena do dvou dnů.
První den se zúčastnily třídy mladších dětí
a druhý den třídy starších dětí. Na školním pozemku bylo vytvořeno sedm stanovišť, na kterých děti plnily úkoly od převážení brambor
v kolečkách přes naučné obrázky o růstu brambor, až po závěrečné tvoření medailí. Na závěr, po splnění všech úkolů, je čekala i drobná
odměna. Hry byly u dětí velmi úspěšné.

Mezi další říjnové akce patřila výstava, kdy naši
chodbu zdobily různé výrobky, které vznikaly
doma společnou prací rodičů a dětí. Na jejich
tvorbu se využily pouze přírodní materiály. Děti
a rodiče byli velmi kreativní, z listí, dýní, žaludů,
šípků, brambor a kaštanů vytvořili nádherná díla.
Za své práce si děti odnesly sladkou dobrotu.
Čas sklizně, dozrávání a přípravy na zimu nás
okouzlil a zároveň inspiroval. Doufáme, že příští
rok bude podzim opět vydařený.
Všem rodičům a jejich dětem děkujeme za spolupráci.
učitelky 3. třídy, MŠ Rousínov

Dvouleté děti v mateřské škole
Je pro dvouleté dítě dobré, aby chodilo do mateřské školy? Toto je otázka, kterou se v poslední době zaobírá spousta psychologů, pedagogů
a též rodičů. Problematikou zařazování dětí
mladších tří let se začala ČR zabývat jako jeden z posledních států EU. Pro většinu zemí
jsou služby pro děti mladší tří let pokládány za
ekonomické opatření, které umožňuje rodičům

studovat či pracovat. Dítě okolo druhého roku je
silně závislé na matce nebo jiné dospělé osobě
v rámci rodiny. Většina dětí je zvyklá, že se svět,
tedy rodič, řídí podle nich. V MŠ jsou děti v přesile 23 i více na jednu učitelku. Pravidla a hranice jsou zde nezbytností pro přežití. Střet volné rodinné výchovy s časovým rámcem dne
MŠ představuje pro mnohé děti takovou zátěž,
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která vede k nezvládnuté adaptaci a afektivním
reakcím dítěte.
Úkolem MŠ je doplňovat a podporovat rodinnou
výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů
k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
V tomto školním roce máme dvě třídy dětí mladších tří let. Je to třída Berušek a Slůňat, ve kterých je zapsáno po 23 dětech. Práce s těmito
dětmi v MŠ má svá specifika. Musíme respektovat vyšší potřebu spánku, počítat s delším
časovým prostorem pro oblékání, stravování
a hygienické návyky. Na prvním místě je však hra,
při které dítě rozvíjí své schopnosti a dovednosti.
Děti jsou velice vnímavé a rychle se učí novému.
Vše se učíme zpěvem, tancem a pozorováním.
Zařazujeme tělovýchovné chvilky, logopedické
rozcvičky, hrajeme si s barvou, učíme se používat lepidlo.

ŠKOLY
Za první dva měsíce odvedly děti veliký kus práce. Zvládly být bez milované maminky a začaly
vnímat paní učitelku. Naučily se několik písniček
a říkadel s podzimní tematikou. Umí si přinést na
své místo svačinku a odnést použité nádobí. Při
jídle vydrží sedět na židličce. Jsou samostatnější
při oblékání. Snaží se dodržovat třídní pravidla.
To je jen málo z toho, co se děti v MŠ učí. Vše
dělají s velikou radostí a zájmem. A z čeho mají
největší radost paní učitelky? Když děti samy od
sebe vytvoří kruh a broukají si „Točíme kolečko
na travičce“. Tady vidíme, že naše práce má smysl a vynaložené úsilí se nám vrací formou rozzářených očí našich malých svěřenců. Vždyť šťastné a spokojené dítě je naším společným cílem.
učitelky 4. třídy, MŠ Rousínov

ŠKOLY
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Výměnný pobyt v Halászteleku, podzim 2018

8. 11. 2018 jsme se vydali na výměnný pobyt do
Halászteleku. V 6:30 ráno jsme odjeli k hotelu
Grand v Brně, odkud jsme pokračovali do Budapešti. Cestou do Brna si jedna ze studentek
ZŠ Rousínov na vlastní kůži vyzkoušela gravitaci. Po tom, co jsme dorazili do tamější školy,
nás vřele přivítal pan ředitel. Seznámili jsme
se s maďarskými studenty, kteří byli zapojeni
do téhož projektu.
Po společném obědě jsme se odebrali do jejich
venkovní „haly“, kde byla možnost zahrát si
společně fotbal a florbal.

Kolem 16. hodiny jsme odjeli do rodin, které
byly ochotné nás ubytovat.
2. den
Ráno jsme se všichni společně sešli v knihovně
a začali prezentovat ve skupinkách projekty.
Z našich projektů jsme vyrobili koláž. V pravé
poledne jsme dostali výborný oběd a vydali
se do Budapešti do muzea. V muzeu jsme se
dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Po odchodu jsme si dali ještě skupinovou
fotku a vydali se zpátky do Halászteleku.
3. den
Ráno, když jsme přišli i s našimi věcmi do školy, jsme se dívali na bojový sport Hapkido. Pak
jsme jeli do Budapešti a podívali jsme se do
zdejší jeskyně. Na oběd se šlo do pizzerie a po
obědě bylo načase jít na autobus.
Zažili jsme spoustu skvělých zážitků – já jsem
se například s mojí hostitelkou podívala do dabingového studia v Budapešti. Jiní byli na tréninku boxu nebo třeba jeli objevovat krásy Budapešti. Myslím si, že můžeme říci, že to byly
jedny z nejkrásnějších zážitků našeho života.
Nicol, Simona a Anička

ŠKOLY
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Schránka přání k výročí vzniku ČSR
U příležitosti oslav vzniku Československé republiky vytvořili žáci 5. ročníků a třídy 6. A pod
vedením svých třídních učitelů Schránku přání.
Každý žák napsal pro naši republiku přání všeho
dobrého do dalších 100 let. Do schránky žáci vložili nejen svá přání, ale i fotky tříd a naší základní
školy, jak v roce 2018 vypadala, tak i platné mince
a Informační zpravodaje města Rousínova z roku
2018. Schránka přání byla uložena v blízkosti
nově vysazené lípy v parku u zdravotního střediska 14. listopadu 2018 v 10.30 hodin. Doufáme,
že až se schránka za 100 let znovu otevře, splní
se alespoň některá z našich přání.
Lucie Petruchová

ŠKOLY
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Podzimní a předvánoční ZUŠka
Když jsem byla malé děvčátko, říkávala vždy
moje babička, jak ten čas letí a že už jsou tady
zase Vánoce. Tenkrát jsem to nechápala - vždyť
já na ty Vánoce tak dlouho čekám a snad se
jich ani nedočkám… Nyní jsem už trošku starší a vím, že babička měla samozřejmě pravdu.
Sotva jsme se v září v naší škole všichni setkali
a sdělili si své zážitky z prázdninových toulek,
najednou tady byl říjen a Koncert ke Dni seniorů.
Toho se už tradičně několik let zúčastňujeme,
protože vždy pozvané hosty rádi potěšíme tancem i hudbou. Veliké poděkování patří ovšem
paní Magdě Rothkögelové, bez jejíž iniciativy
a ochoty by tato akce snad ani nebyla. A její
úžasný jablečný štrúdl a sušenky pro naše
„bezlepkové“ žáky jsou krásnou sladkou tečkou.
Na konci října zazpívala ve výstavních prostorách Staré radnice Michaela Svobodová pod
vedením svého pedagoga MgA. Radka Dočkala
na vernisáži výstavy „I. světová válka a vznik
republiky“. Toto výjimečné výročí jsme samozřejmě nemohli opomenout a v naší škole jsme

ho v listopadu oslavili slavnostním koncertem
„Sto let bez císaře“. Historii Československa
nám průvodním slovem připomenul MgA. Radek
Dočkal a celý večer zněla až na jednu výjimku
výhradně hudba českých autorů. Ovšem ne jen
těch dřívějších, ale i současných. Mohli jste si
dokonce vyslechnout píseň zkomponovanou na
text našich žákyň Terezky Lochmanové, Julinky
Šeligové a Andrejky Mahdalové. Úvod večera
patřil žákyním tanečního oboru pod vedením
paní učitelky Jany Pinterové a závěr dětskému pěveckému sboru, který zazpíval pro tuto
příležitost moderátorem večera zkomponovanou minikantátku Tatíček na motivy písně Ach,
synku a proslulého předsmrtného výroku Julia
Caesara. O výzdobu sálu se postarali žáci výtvarného oboru se svými pedagogy Bc. Veronikou Jánskou a Mgr. Janem Nohelem. V den, kdy
píši tento článek, již probíhá Podzimní výstava
výtvarného oboru a pouhé dva dny nás dělí od
měsíce, jemuž mnozí z nás dávají přívlastek
„nejkrásnější v roce“. Ano, je to prosinec. Pra-
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covníci městských služeb už na náměstí vztyčili vánoční strom a 2.12. u něj opět zahájíme
s naším pěveckým sborem advent v Rousínově.
Tak jako v předchozích letech si ještě návštěvní-

ci po rozsvícení stromu mohou naposledy prohlédnout výstavu v sále školy a zahřát prokřehlé tělo. Do vánočních prázdnin a vytouženého
Štědrého dne už mnoho času nezbývá a nás
čeká ještě spousta milých a tradičních povinností. Zahrát v Besedním domě ve Vyškově pro
dárce krve oceňované Českým červeným křížem (jsme zváni již od roku 2001), potěšit do-

ŠKOLY
poledním dvojkoncertem děti z MŠ Rousínov
a v D-CHB naše milé spoluobčany, kteří si spolu
s vedoucí tohoto střediska paní Júlií Havířovou
s námi každoročně na závěr zazpívají pásmo
koled. To ovšem není zdaleka vše. V sále naší školy se uskuteční také Adventní koncert mladších žáků a Vánoční
koncert. A téměř ihned po vánočních
prázdninách (15. 1.) bude následovat
slavnostní Novoroční koncert (to je jen
malá upoutávka na začátek roku 2019).
Před námi jsou krásné dny a čas je k nám
všem velmi spravedlivý. Nestraní nikomu a plyne neustále svým tempem
a pomyslně se našemu věčnému „dospěláckému“ nestíhání zcela určitě
směje. Jak už jsem psala výše, moje babička Anežka měla pravdu. Čas opravdu
přemírou všech našich povinností velmi
rychle utíká. Přeji nám všem, abychom alespoň
na chvilku mohli zvolnit a opět jako malé děti
říci, že se těch Vánoc snad nedočkáme. Krásné,
klidné, dojemné, radostné a snad i trošku pohádkové Vánoce nám všem!
Hana Jánská
ředitelka ZUŠ Fr. Sušila

NEZISKOVKY
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V MC Pohádka se stále něco děje
Podzim se nám přehoupl a blíží se nám zimní období a naše volnočasové kroužky při MC Pohádka
jsou stále v pohybu, i herničky pro nejmenší děti
jsou v plném proudu. V letošním školním roce
pokračujeme se stávajícími kroužky pro děti i do-

spělé jako v loňském roce, jen kapacitně jsme je
museli navýšit. Nově byl pro děti zřízen kroužek
Gymnastiky. Děkujeme opět těm, bez kterých by
existence všech kroužků a akcí, které pořádáme,
nemohla být.
Kroužky a akce, které pod námi fungují a nadále
vznikají i nové, zaštiťuje KVS Svornost převážně
z dotací a sponzorských darů od rodičů nebo firem.
Začátek školního roku byl docela náročný, jelikož
se stále řešilo, zda bude MC Pohádka přestěhována do náhradních prostor nebo zůstane zde
na ul. Tyršova - důvodem je rekonstrukce budov.
Doufejme, že vše dopadlo dobře a město rozhodlo, že zůstaneme na ulici Tyršova. Některé
kroužky jsme z nejistoty a kapacitních důvodů
přestěhovali do prostor KVS Spolku Svornost
do Rousínovce, ostatní fungují stále na Tyršovce
s malými omezeními. Budeme věřit, že všechny
stavební úpravy budou probíhat jak jsou naplánované a neomezí to ve větší míře chod kroužků a dětem nebudeme muset kroužky v průběhu
roku omezovat.
Ze zajímavých akcí pro děti jsme v měsíci říjnu
pořádali pro nejstarší aerobičky víkendové sou-

středění, kde měly holky 3x denně trénink, dojela za nimi paní Marcela Zourková s pejsky na
canesterapii, vyzkoušely si výrobu náhrdelníků
a drátkování, vyrobily si svoje kabelky a zažily
spoustu zábavy. Ve výtvarném oboru měly děti
Dýňobraní. V měsíci
listopadu jsme pořádali workshop vaření
s čertovskou akcí, kde
si děti se školou vaření udělaly samy palačinky a vytvořily tématické výrobky. Hudební kroužky představily děti a jejich dovednosti na předvánočním koncertě dětí.
V prosinci AC Rousínov
s materiálovou pomocí MC Pohádky pořádá akci
Výroba adventních věnců.
V novém roce nás v zimních měsících bude čekat
muzikoterapie, 17. března bude již tradiční jarní
akce s jarním tvořením, fotoateliérem a vystoupením našich dětí, 23. března nás navštíví Čiperkové s dětskou show, kde si nejen děti poslechnou veselé písničky, které je baví a zatančí si
s nimi. O dalších akcích a programech Volnočasovek vás budeme informovat nebo nás můžete
sledovat na fcb – Volnočasovky při MC Pohádka.
Mezi volnočasové kroužky MC Pohádky patří:
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Aerobik Motýlci, Včeličky a Berušky, Gymnastika, Výtvarka Tvořilky, Výtvarka Šikulky, Výtvarka
Barvičky pro nejmenší s rodiči, Patchwork, Bujinkan mladší a starší, Flétna, Kytara, Klavír, několik
skupin Angličtiny pro děti a pro dospělé.
Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce
a úspěšný nový rok 2019.
					
vedení MC Pohádka

Sportovní hala je stále plná
Od měsíce září 2018 se nám opět naplno rozjel
provoz na sportovní hale v Rousínově. V dopoledních hodinách je hala využívána především
pro školní vyučování a občas jsou pořádány
i školní turnaje. V odpoledních hodinách probíhají sportovní kroužky pro děti, jako jsou například volejbal, fotbal a florbal pro přípravky,
žáky a žákyně. Večerní hodiny patří komerčním
pronájmům, kdy je hala hodně využívána především pro badminton a futsal. O víkendech se

konají turnaje, které pořádají nejčastěji mládežnické kategorie.
V tomto roce se výrazně navýšil počet pořádání
turnajů ve volejbale a v minivolejbale. Náš oddíl
V. O. V. Rousínov se opět rozrostl o nové členy
u mladších žáků a otevřela se kategorie pod
názvem míčové hry pro nejmenší. Za poslední akce, které jsme na sportovní hale pořádali,
bych vyzdvihnul turnaj v minivolejbale, který se
konal 11. listopadu 2018 za účasti 100 týmů. Na

Jiří Moudrý s trenéry V.O.V. Rousínov, zleva Petr Chromý, Jiří Moudrý, Ivo Herman, dole Hana Volešová,
Pavla Hermanová
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tomto turnaji jsme mohli vidět v akci děti v počtu 250 hráčů a hráček. Zúčastnily se ho týmy
z Rousínova, Vyškova, Křenovic, Bučovic, Pozořic, Hrušek a Šlapanic. Našim týmům se dařilo,
získali jsme i nějaké medaile. Byla to dobrá příprava na další turnaje v šestkovém volejbale.
V neděli 25. listopadu 2018 náš klub pořádal
sportovní akci pod názvem „Mikulášský turnaj v minivolejbale“. Zúčastnili se ho naši hráči
a hráčky z klubu, kteří si přivedli rodiče a utvořili
týmy dvojic. Za velké účasti rodičů a jejich dětí
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se akce povedla a splnila účel. Šlo o to, aby si
rodiče vyzkoušeli tento sport a hlavně si zahráli se svými dětmi. Turnaj se konal pod záštitou
České unie sportu a garantem byl předseda
okresního sdružení pan Jiří Moudrý. Rád bych
mu touto cestou poděkoval za podporu ČUS
a také všem trenérům našeho klubu, kteří se zasloužili o organizaci této akce.
Mgr. Petr Chromý
správce sportovní haly Rousínov

Ocenění kroužeckým hasičům

V sobotu 1. prosice 2018 obdržel Sbor dobrovolných hasičů Kroužek na slavnostním shromáždění představitelů Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje a Dobrovolné požární ochrany Trnavského kraje pamětní stuhu na
historický prapor u příležitosti 100. výročí vzniku
ČSR. Slavnostní předání se uskutečnilo v Brně
v sále TJ Holásky za přítomnosti náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečky, člena VV SH ČMS
Josefa Bidmona, starostky KSH JMK Zdeňky
Jandové a dalších hostů z České republiky i ze
Slovenska. Sbor dobrovolných hasičů Kroužek

obdržel ocenění společně s dalšími třemi sbory
z našeho okresu za dlouhodobou aktivní činnost
a za spolupráci při okresních a krajských akcích.
Celé slavnostní shromáždění proběhlo za podpory Jihomoravského kraje a nám nezbývá nic
jiného, než popřát tomuto sboru hodně elánu
do jeho další činnosti a spoustu aktivních členů
a mladých nástupců.
Jitka Fabianová
starostka
Okresního sdružení hasičů Vyškov

strana 23

NEZISKOVKY

MAP propojuje napříč Vyškovskem
Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko (MAP II) vstupuje do své další etapy. Do projektu se zapojilo celkem 46 škol z ORP Vyškov.
Po úvodní části, kdy byl projekt připravován, se
opět obracíme na základní a mateřské školy v regionu s nabídkou spolupráce s dalšími subjekty
nejen ve vzdělávání. V praxi to znamená, že školy
v rámci projektu podpoříme v jejich potřebách např. realizací místních miniprojektů, nabídkou
profesního rozvoje v dalším vzdělávání pedagogů. Cílem je zapojit nejen různé organizace
a firmy, ale i jednotlivce, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Vyškov a mohou být pro společné
plánování přínosem.
V září tohoto roku proběhlo úvodní setkání
k projektu, na kterém byli přítomni zástupci škol,
firem, zřizovatelů, nestátních neziskových organizací i veřejnosti. Tímto propojením a diskusí
se podařilo nastínit aktuální témata, a to např.
podpora polytechnické výchovy na školách, pregramotnost v mateřských školách, udržitelnost
moderní IT a interaktivní výuky či diskuse a ori-

entace ve vzdělávací politice směrem od MŠMT
ke krajům a obcím. Velkým přínosem je zapojení motivovaných a aktivních lidí a odborníků do
Pracovních skupin a Řídícího výboru.
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově uskutečnil akreditovaný
workshop “Čtením a psaním ke kritickému myšlení”, který byl uspořádán v rámci projektu “Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko”
pro pedagogy z území. Lektorka workshopu,
Mgr. Lenka Skýbová, představila metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků, ale i tipy a rady, jak tyto přístupy aplikovat ve vyučování.
Více o projektu naleznete zde:
https://www.masvyskovsko.cz/projekty/map-ii
-rozvoje-skolstvi
Ing. Ema Stehnová
manažerka projektu
masvyskovskomap@seznam.cz

KULTURA
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Bienále rousínovských výtvarníků na staré radnici
V záplavě oslav letošního roku, které svým významem měly prioritu, se přesto našel termín
pro výstavu uváděnou pod názvem „Bylo nás
pět“.

Výstavu uvedl Pavel Zugar vernisáží v neděli dne
18.listopadu 2018 a zahajovací řeč přednesl Pavel Malý, který stál v roce 1976 u zrodu této tradice společných výstav spolu s Karlem Cyrilem
Votýpkou, Jiřím Škodákem, Oldřichem Tomanem
a Vlastimilem Koutným.

Na výstavě před osmi lety se rozhodlo, že jednou za dva roky by se měla uspořádat výstava
pro všechny obory a žánry výstavní činnosti.
Vernisáž byla obohacena kulturně recitačním
pásmem básní z tvorby Josefa Říčánka v přednesu paní Ludmily Zipfelové, které zvolila tak, aby
vycházely z místní tvůrčí provenience.
Na výstavě se podílelo více než 20 výtvarníků
spojených s Rousínovem. Velký posun zaznamenala vlna abstraktního projevu, který si poprvé
všímá stavu duše umělce s úsilím o nový výtvarný směr. Reálný obraz tvorby nese prvky akčního
výrazu. Tím se dílo vyznačuje znázorněním většího dějového prostoru a pohybu.
Šlo o realizaci výtvarné myšlenky pro výraz kolektivního úsilí v mnoha žánrech zobrazení. Vděčíme za to Pavlu Zugarovi, který se již počtvrté
se svou organizátorskou schopností o vše zasloužil.
Ing. Václav Hlaváč
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Stalo se v Rousínově
26. října
Vysazení lípy ke 100. výročí republiky
Jihomoravský kraj inicioval akci 100 lip - 100
oslav, kdy bylo během letošního roku vysázeno
100 lip srdčitých. V Rousínově v parku u zdravotního střediska máme lípu s pořadovým číslem
94. Na slavnost přijel první náměstek hejtmana
pan Bc. Roman Hanák, který společně s vedením
města lípu zasadil. K pěkné slavnosti přispěli
členové SDH Kroužek ve slavnostních stejnokrojích s krásným hasičským praporem a Adéla
Coufalová s Evou Kyjovskou, které zazpívaly československou hymnu.

Výstava První světová válka a vznik republiky
Letošní výročí si Rousínováci mohli připomenout velmi zajímavou výstavou, kterou připravil
Mgr. Boris Vlach. Při vernisáži sám autor výstavou provedl a doplnil i mnoho dalších zajímavostí. Během následujících dní výstavu navštívilo mnoho zájemců včetně žáků školy.

KULTURA

KULTURA
2. prosince
Rozsvícení vánočního stromu
Malí i velcí se tradičně scházejí na Sušilově náměstí o první neděli adventní, aby společně přivítali předvánoční čas a byli u rozsvícení vánočního stromu v centru města. I letos se v neděli
2. prosince rozzářil strom před starou radnicí,
rozsvítily se nové hvězdy na sloupech veřejného osvětlení i vánoční výzdoba ve všech částech
města. A než děti společně odpočítaly slavnostní
okamžik rozsvícení výzdoby, návštěvníci slyšeli
trubky z oken staré radnice a písně zimní i vánoční v podání dětí z pěveckých sborů z mateřské školy, ze základní školy i ze ZUŠ F. Sušila.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

Telefon

Mobil

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián, Ing., MBA

517 324 824 724 982 860

tlcik@rousinov.cz

pověřenec GDPR

Grecová Jitka

517 324 829 739 454 697

grecova@rousinov.cz

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

Hrachovinová Petra, Bc.

517 324 838 778 435 984 hrachovinova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz

podatelna

Škvarková Hana

517 324 820 770 162 325

517 324 825 732 319 065
773 114 857

E-mail
lukasek@rousinov.cz
sedy@rousinov.cz

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

matrika, Czechpoint

Hladká Markéta

517 324 821 733 539 138

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc., DiS.

517 324 830 778 770 068

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823 770 120 759

mullerova@rousinov.cz

hladka@rousinov.cz
vykydalova@rousinov.cz

770 168 701

chladek@rousinov.cz
havirova@rousinov.cz

účetní

Machová Eva

517 324 839

machova@rousinov.cz

mzdová účetní

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

referent

Navrkal Radek, JUDr.

517 324 823 770 120 759

navrkal@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846 774 165 361

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833 734 752 399

pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Kejlová Lenka, Ing.

517 324 847 778 435 983

kejlova@rousinov.cz

projektový manager

Nohelová Petra

517 324 847 733 373 554

nohelova@rousinov.cz

životní prostředí

Mikysková Libuše, Ing.

517 324 840 733 539 137

mikyskova@rousinov.cz

stavby

Karásek Jiří

517 324 841

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

referenta

Chromá Dana, Ing.

517 324 849

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827 739 454 692

horcickova@rousinov.cz

chroma@rousinov.cz

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

517 324 836 739 454 690

rysanek@rousinov.cz

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826 733 539 133

skrobova@rousinov.cz

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965

Polák Pavel

517 371 667

Doležalová Dana, Ing.

konecna@rousinov.cz
hulka@rousinov.cz

770 120 758

polak@rousinov.cz

778 411 251

dolezalova@rousinov.cz

Kusníková Alena

517 324 837

kusnikova@rousinov.cz

Komariková Hana, Ing.

517 324 837

komarikova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429

hlášení poruch

mobil se záznamníkem

770 120 758

Městská policie Rousínov

Kučera Pavel, Ing.

770 127 000

Janečková Soňa

778 760 002

janeckova@rousinov.cz

Procházka Petr

778 417 821

prochazka@rousinov.cz

Pospíšil Mojmír

770 171 697

pospisil@rousinov.cz

Marišler Vlastimil

777 681 605

jsdh@rousinov.cz

JSDH

haizler@rousinov.cz
kucera@rousinov.cz
mpolicie@rousinov.cz
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KALEČNÍK
trasa č.1

ÚTERÝ 1. LEDNA 2019
OD 13:00

trasa č.2

Odchod z Vítovic z návsi i z Olšan od rybníka ve 13:00

VÍTOVICE
(náves)

OLŠANY
(rybník)

Na Kalečníku bude zajištěno občerstvení

Město Rousínov

517 324 820
517 324 821
E-mail:
radnice@rousinov.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek
IČ:
00292281
Telefon:

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

