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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
již utekla polovina roku a je vhodná doba na
malé vyhodnocení toho, co se ve městě podařilo, co se buduje a jaké jsou výhledy dále.
Hlavním našim směrem je přestavba a dobudování bývalého areálu ISŠ na ulici Tyršové
na areál sloužící školním účelům a také společenskému vyžití dětí i dospělých. V zastupitelstvu, i přes některé nesouhlasné názory,
byla schválena celková architektonická studie
celého areálu. Je to jednotná základní kostra,
podle které je nutno postupovat s přestavbou
či revitalizací jednotlivých objektů i celé plochy areálu.
Již nyní je v plném proudu přestavba bývalých
dílen na dvě třídy a kabinet. Současně probíhá
i rekonstrukce sociálního zařízení. Také došlo
k ubourání nepůvodních přístavků.
Akci ve výběrovém řízení získala firma SKR
Stav s.r.o. současně se stavebními a technologickými úpravami kuchyně na ZŠ Habrovanská,
která umožní zvýšení počtu připravovaných
jídel pro děti.
Na tuto akci jsme získali dotaci z Ministerstva
financí ve výši cca. 6 mil korun. V této akci jsou
také zařazeny náklady na vybavení nových tříd
vším potřebným. Celkové náklady jsou necelých 10 milionů korun. Akce by měla být dokončena začátkem nového školního roku, takže
doufáme, že naši nejmenší školáci již velmi
brzy budou získávat své první vědomosti v nových, moderních a prostorných učebnách.
Podali jsme také žádost o dotaci na zateplení
celé budovy ZŠ Tyršova včetně tělocvičny.
Náklady akce jsou odhadovány na více než
20 milionů korun. Pokud uspějeme s žádostí
o dotaci, mělo by se toto zateplení včetně výměny všech oken a střešní konstrukce uskutečnit v průběhu příštího roku.
Jelikož i celá kanalizační síť v tomto areálu je
v dezolátním stavu, je nutno ji celou rekonstruovat a to včetně hlavního řadu v ulici „Za
záložnou“. Kanalizace je naprojektována jako

oddělená a na splaškovou kanalizaci hlavního
řadu jsme získali dotaci 2 mil. korun z JMK.
Nyní probíhá příprava výběrového řízení na realizaci a začátek vlastní realizace je plánován
na konec tohoto roku. Ukončení je předpokládáno v první polovině roku příštího.
Kanalizaci chceme dokončit před zateplováním ZŠ Tyršova, protože je logické napřed
udělat terénní a podzemní práce a teprve poté
další práce nad terénem.
Další kroky v tomto areálu budou směřovat
do projektování rekonstrukce budovy kuchyně
a jídelny, tak aby v dohledné době bylo možno
realizovat alespoň výdejnu obědů přímo v areálu Tyršova pro školáky.
Projekt přestavby tohoto bloku bude uvažovat
i s prostorami v suterénu pod jídelnou pro využití na zdravotní rehabilitaci.
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Také budou probíhat projektové práce na přestavbu školního dvora i s hlavním přístupem
z ulice Tyršova do školy. V plánu je i projekt
na rekonstrukci celé ulice Za záložnou, aby po
dokončení kanalizace s co nejmenší časovou
prodlevou bylo možno přistoupit ke konečné
realizaci.
Další, již časově vzdálenější kroky, jsou v areálu ISŠ projektová příprava přestavby bloku tzv.
“dívčího internátu“ na bezbariérovou knihovnu, volnočasové zázemí pro děti a projektová
příprava přestavby tzv. “chlapeckého internátu“ na penzion pro důchodce i s denním stacionářem.
S celou koncepcí areálu „Tyršova“ a schválenou architektonickou studií se budou moci občané seznámit během Trhů na náměstí, které
proběhnou 4. 9. 2016. Studie bude vystavena
na staré radnici současně s architektonickými
návrhy rekonstrukce „Staré pošty“ na náměstí.
Nechali jsme vypracovat dvě studie využití
„Staré pošty“. Základem obou variant je využití vlastní budovy staré pošty jako penzion pro
ubytování návštěvníků Rousínova.
A proč dvě varianty? První varianta počítá se
zbouráním současné restaurace a vybudováním nové se střešní terasou. Tato restaurace bude nedílnou častí ubytování a poskytne
ubytovaným kompletní služby, tak jak je nyní
ve světě zvykem a bez níž je komerční využití penzionu neúplné. Druhá varianta na přání
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části zastupitelů počítá s odstraněním restaurace a s ponecháním pouze historické budovy
staré pošty, pouze s minimálním gastronomickým zařízením ve formě jakéhosi bistra.
Obě tyto studie budou vystaveny a chceme požádat občany města o vyjádření, které variantě dávají přednost. Jejich názor, doufám, bude
miskou vah při rozhodování zastupitelů, která
varianta bude nakonec schválena.
Vzhledem k tomu, že příští rok se chceme vrhnout do projektové přípravy rekonstrukce druhé poloviny náměstí, je nutné mít již jasnou
a konečnou představu jak bude stará pošta vypadat, aby zapadla do celé koncepce náměstí.
O dalších realizovaných či ještě připravovaných investicích ve městě či místních částech,
jako jsou rekonstrukce chodníků u pošty či
u mateřské školky, rozšiřovaní kontejnerových
míst, či obnovy autobusových zastávek, jste se
ve zpravodaji již dočetli nebo dočtete.
Na závěr Vám všem chci popřát spokojeně
prožitý závěr léta. A našim školákům popřát
úspěšný a radostný začátek školního roku nezkalený pocitem, že již končí prázdniny. Nezoufejte milé děti, školní rok Vám jistě uteče
s dobrými výsledky a budou zde opět zasloužené prázdniny.
Jiří Lukášek
starosta města

Vizualizace objektu na Tyršové

NENECHTE SI UJÍT
sobota 20. srpna
ROUSFEST16 - ROCKMUSIC FESTIVAL
volná plocha u zimního stadionu od 11.30 hodin
pátek 2. září
BUČOVICKÉ RENESANČNÍ KRATOCHVÍLE
aneb oslava Shakespearovy nesmrtelnosti
Charitativní koncert na podporu činnosti charitní
poradny v Bučovicích. Vystoupí Plaisirs de Musique - um. vedoucí Jan Čižmář, Laila Cathleen
Neuman (NL), Jean-Sébastien Beauvais (FR), Robert Smith (GB), Alla Danza.
Vstupné dobrovolné.
nádvoří a arkády renesančního zámku Bučovice v 19.30 h
neděle 4. září
ROUSÍNOVSKÉ TRHY S DOPROVODNÝM
PROGRAMEM
Stánky s řemeslnými a farmářskými produkty.
V doprovodném programu jsou připraveny hry
a soutěže pro děti, jízda na ponících, malování na
obličej, prohlídka hasičské techniky, prohlídka
a ukázka činnosti svozového vozu firmy Respono, skákací hrad „popelářské auto“, výstava historických vozidel, ochutnávka speciálních druhů
piv, občerstvení
Od soboty 3. 9. od 17 hodin do neděle 4. 9. do 22
hodin bude uzavřena část Sušilova náměstí od
MěÚ po výjezd u staré pošty
Sušilovo náměstí 10 – 16.30 h
sobota 10. září
HURÁ NA KOLA aneb den nemotorové dopravy
v Rousínově
SDH Kroužek, Jihomoravský kraj, Kruháčci a Mateřské centrum Pohádka pořádají tradiční závody na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Připraven je i doprovodný program pro malé i velké.
S sebou závodní stroje a helmy!
náves v Kroužku ve 14 hodin
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sobota 17. září
BABSKÉ HODY V ĆECHYNI
sobota 24. září
VÁCLAVSKÉ HODY VE SLAVÍKOVICÍCH
neděle 2. října
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V ROUSÍNOVCI
21. října
ROHÁČI Z LOKTE
Koncert trampské kapely – držitelky Zlaté porty.
Uslyšíte písničky od ohňů, z hor i z romantických
údolí plné kamarádství a možná zazní i trampská hymna „Vlajka“
velký sál Záložny v 19.30 h
Připravujeme výstavy:
9.–30. září
ČERNOBÍLÝ SVĚT
Fotografie Jaromíra Flösslera, vernisáž 9. 9.
v 17 hodin
výstavní prostory staré radnice
9.–23. října
BYLO NÁS PĚT…
Tradiční výstava děl výtvarníků, fotografů
a dalších umělců z Rousínovska, vernisáž 9. 10.
v 15 hodin
výstavní prostory staré radnice
říjen – listopad
PŘÍRODA KOLEM ROUSÍNOVA
Fotografie ornitologa Jiřího Bartla a obrazy Václava Hlaváče
výstavní prostory staré radnice
4.–16. prosince
AUTORSKÁ VÝSTAVA – PAVEL ZUGAR
Ženy – olejomalby, fotografie, vernisáž 4. 12.
v 17 hodin
výstavní prostory staré radnice
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Z ČINNOSTI KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Významnou náplní členů komise životního prostředí je kromě účasti na pravidelných jednáních
také účast na výrobních poradách, které se týkají
studií a projektů v oblasti životního prostředí. Na
výsadbu a ošetření zeleně v ulici Nádražní (bylo
podrobněji popsáno v podzimním Zpravodaji) je
již nyní zpracován projekt, jehož jednotlivé části
by v případě získání dotace měly být postupně realizovány. Podstatné je zachování průchodnosti
dané lokality, která různými schůdky a cestami
spojuje ulici Rudé armády a ulici Nádražní. Další
velkorysý projekt se nyní zpracovává na oblast
tzv. Hrubých kusů, kde v budoucnu vznikne tzv.
„Povodňový park“. V celé oblasti je vysoká hladina spodní vody a vytvořením lesoparku s tůněmi
a rybníky vznikne nejenom zajímavý biotop, ale
také prostor pro trávení volného času občanů
Rousínova.
V září loňského roku došlo k úhynu ryb na toku
potoka Rakovec a v říjnovém čísle Zpravodaje jsem slíbila, že budeme občany informovat
o výsledku šetření. Nyní již jsou výsledky šetření
známy. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod,
uložila subjektu Vodovody a kanalizace, a.s. pokutu ve výši 200 000 Kč za spáchání správního
deliktu podle ust. § 125a odst. 1 písm. b) vodního
zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že
vypustil bezpečnostním přepadem ČOV Rousínov
do toku Rakovec dne 21. 9. 2015 cca 624 m3 a dne
22. 9. 2015 cca 206 m3 nečištěných odpadních vod
(v množství odpovídajícímu cca 50 % přítoku na
ČOV) bez povolení k nakládání s vodami, čímž byl
porušen § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, jak
bylo zjištěno při kontrole ČIŽP dne 23. 9. 2015.
Od loňského roku se komise životního prostředí zabývala návrhy na označení Památný strom,
které předkládali po výzvě ve Zpravodaji občané
i organizace. Diskutovalo se nad významnými
stromy v jednotlivých místních částech Rousínova, a to nejen z pohledu jejich ekologického
významu, ale také z pohledu společenského,
protože některé stromy byly vysazeny u pomní-

ků na počest ukončení válek a jsou o nich zápisy
v kronikách. Na základě stanoviska k navrženým
památným stromům v územní působnosti MěÚ
Rousínov od AOPK ČR členové komise navrhují na
vyhlášení za památné tyto stromy:
• Čechyně
– Lípa velkolistá u křížku v zatáčce silnice
• Rousínovec
– Tis červený u Pavizova mlýna v zahradě.
Členové komise životního prostředí se zabývají nejenom kácením, ale také výsadbou dřevin
a úprav veřejného prostranství. Po skutečně povedené výsadbě zeleně na náměstí podél průtahu byly v komisi životního prostředí projednány
a radě města doporučeny výsadby 4 kusů hrušně
okrasné na travnatou plochu z jižní strany kostela sv. Máří Magdalény. Vynikající práci pro zeleň
v Rousínově odvádí pracovnice Městských služeb
Ing. Helena Vodičková a Ing. Dana Doležalová,
která je současně členkou komise životního prostředí.
Ing. Marie Straková, Ph.D.
předsedkyně Komise životního prostředí

V odborných zahradnických kruzích jsou vysoce ceněny
rousínovské letní výsadby.
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ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Upozorňujeme obyvatele na povinnost uhradit
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí do 31. 8.
2016. Tato povinnost je upravena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2016.
Poplatek je možné uhradit převodem z Vašeho
účtu na účet města vedený u České spořitelny,
a.s. č. 19-1561324309/0800. V případě převodu
na účet města je nutné uvést variabilní symbol
a do poznámky pro příjemce: jméno, příjmení,
rodné číslo (nebo datum narození) plátce a počet osob (poplatníků), za které je poplatek pla-

cen. Variabilní symbol je uveden na pokladním
dokladu, který jste obdrželi v minulosti při úhradě poplatku, nebo Vám bude sdělen na pokladně
MěÚ Rousínov, případně na tel. čísle 517 324 846
nebo e-mailu: pekarikova@rousinov.cz.
Pokud plátce neuvede tyto údaje, vystavuje se
riziku, že platba nebude identifikována. Jakoukoliv změnu v placení poplatku (např. změnu počtu
osob) nahlaste na pokladnu MěÚ.
Známky na popelnice jsou po úhradě k vyzvednutí na pokladně.
Markéta Pekaříková, odbor HS

MĚSTO ROUSÍNOV OPRAVILO HŘIŠTĚ ZA ZUŠ
Město Rousínov zrekonstruovalo dětské hřiště
nazývající se „Pane pojďte si hrát“, které se nachází za Základní uměleckou školou Františka Sušila v Rousínově. Toto hřiště hojně navštěvují děti
z družiny a z mateřské školy
v rámci svého vyučování
a v odpoledních hodinách a o víkendech mladé rodiny se svými
ratolestmi. Léta používání se
bohužel negativně podepsala
na jeho technickém stavu, což
ovšem napravila nedávná rekonstrukce. Na obnovu a celkovou rekonstrukci hřiště přispěla městu Nadace ČEZ částkou
200 000 korun.
Dětské hřiště „Pane pojďte si
hrát“ bylo vybudováno v roce
2007, nachází se ve frekventované části města na ulici Za Záložnou. Kolem tohoto hřiště vede komunikace, po které projíždějí
jak cyklisté, tak dopravní prostředky. Už v roce
2007 byla snaha města Rousínova toto hřiště

oplotit a vyřešit tak bezpečnost pohybu dětí a naopak zamezit pohybu našich věrných ochránců
„pejsků“. Bohužel oplocení, které bylo vybudováno v roce 2007, bylo vandaly a teenagery zničeno.

Hřiště tak zůstalo dlouhá léta bez oplocení. Deset
let používání a činění se na tomto hřišti celkově
podepsalo. Proto vedení města požádalo Nadaci
ČEZ o finanční pomoc na realizaci celkové opra-
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vy a revitalizaci tohoto hřiště. Díky finanční pomoci Nadace ČEZ a profesionálnímu a lidskému
přístupu ze strany zhotovitele, kterou byla firma
LUMPÍNO – Dřímal Josef, se podařilo z tohoto
hřiště udělat mnohem bezpečnější a zábavnější
místo pro děti a jejich rodiče. Ke stávajícím prvkům, které byly firmou LUMPÍNO opraveny tak, že
každý prvek byl obroušen a ošetřen novým nátěrem, byly doplněny nové prvky - houpačka hnízdo, pexeso, pískoviště, balanční žebřík a stojan na
kola. Nesmíme však opomenout ten nejdůležitější prvek, a tím je celkové oplocení včetně uzavíratelné branky. Celá plocha je tak nyní pestřejší,
zábavnější a konečně odpovídá představám místních dětí i jejich rodičů.

Nadace ČEZ v Česku pomáhá budovat dětská
a sportovní hřiště od svého založení v roce 2002.
Za tuto dobu podpořila vznik téměř 400 hracích
ploch. „Neustále se setkáváme se zájmem ze
strany měst a obcí po celé republice o budování
bezpečných hřišť pro všechny věkové skupiny
svých obyvatel, která si však často z vlastní rozpočtů nemohou dovolit. Rádi jsme proto Rousínovu pomohli s rekonstrukcí hřiště, které tak i dál
plní funkci oblíbeného místa pro aktivní odpočinek většiny místních dětí“, sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.
Petra Nohelová, odbor VŽP

NÁVŠTĚVA V PARTNERSKÉ OBCI PODBRANČ

V rámci spolupráce s partnerskou obci Podbranč se dne 21. 5. 2016 zástupci města a JSDH
Rousínov zúčastnili oslav při příležitosti 80. výročí založení „Dobrovoľného hasičského zboru Podbranč“. Obec Podbranč je jednou z mála
obcí, která se může pyšnit dvěma hasičskými
jednotkami, které realizují činnost jak v oblasti
sportu, tak v oblasti zásahové činnosti.
V rámci ukázky historické hasičské techniky
v akci (na obrázku je ruční stříkačka Tarnóczy vyrobená v roce 1891) a současné hasičské

techniky, členové naši jednotky JSDH Rousínov
ve spolupráci se členy „Dobrovoľného hasičského zboru Podbranč“ předvedli ukázku vyproštění osob z havarovaného osobního vozidla.
Bylo to nejen velice přátelské setkání několika
generací členů hasičských sborů, ale i příležitost k diskuzi s vedením obce.
Ing. Marián Tlčik, MBA
tajemník úřadu
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NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
V loňském roce občané odevzdali k recyklaci
330 televizí, 110 monitorů a 2 141,21 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody

jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 330 televizí, 110 monitorů a 2 141,21 kg drobných spotřebičů. Tím jsme

uspořili 119,11 MWh elektřiny, 4 974,86 litrů ropy,
542,78 m3 vody a 5,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 27,57
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 105,83 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Odbor VŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD

strana 9
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
EW_INZ_210x297+5_V03.indd 1

25.2.16 15:17
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NÁVŠTĚVA Z MAĎARSKA
Je milou příležitostí, když u nás ve městě můžeme uvítat návštěvu z některého z partnerských
měst. Dobrá příležitost se naskytla při zahájení
společné výstavy českých a maďarských fotografů na zámku v Plumlově 5. července 2016. Výstava byla již druhou zastávkou na našem území
– první byla v květnu v Rousínově, kdy jsme měli
možnost obdivovat to, co zachytili svými objektivy fotografové.
Svůj prázdninový pobyt v naší zemi využil místostarosta Zsolt Stefanik s manželkou z partnerského města Halásztelek, když zavítal do Rousínova a posléze na vernisáž výstavy na Plumlov.

Setkal se s představiteli našeho města, kdy se
prodiskutovaly možnosti další spolupráce a na
Plumlově byl srdečně přivítán nejen vstřícným
kastelánem, ale také dětmi z hudební školy v Halászteleku, které na vernisáži hostovaly a zpříjemnily ji pěknou hudební produkcí.
Věříme, že naplánované akce s Maďary budou
vítanou příležitostí pro setkání nejen dospělých,
ale i pro děti, zejména žáky základní školy.
Ing. Eliška Škrobová
odbor školství a kultury

ZMĚNY U MĚSTSKÉ POLICIE ROUSÍNOV
Novým strážníkem města Rousínov je od 1. července 2016 paní Soňa
Janečková. Veřejnost ji zná z pozice „asistentky“, ve které působila
v předchozích dvanácti měsících.
Svým velmi osobním přístupem,
zájmem, ofenzivností a flexibilitou si získala pozornost velké části veřejnosti a tím i zájem vedení
a pracovníků města na další spolupráci. Paní Ja-

nečková splnila všechny odborné, fyzické a zdravotní předpoklady, stanovené na strážníka zákonem o obecní policii.
Kontakty na strážníky Městské policie Rousínov:
služebna strážníků je dislokována v přízemí budovy Sušilovo náměstí 422/46 (sídlo Městských
služeb Rousínov), naproti hasičské stanice. Pokud nejsme právě přítomni, volejte na tel. čísla:
778 417 821, 778 760 002.
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V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH VOLEJTE BEZPLATNOU LINKU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY NA ČÍSLE 158!
Díky dosavadním kladným zkušenostem v „průkopnické“ verzi se bude město Rousínov snažit
pozici „asistenta“ městské policie doplnit vhodným pracovníkem. Jeho činnost bude směřována
zejména do společných i samostatných obchůzek
v terénu, včetně cyklohlídky. Cílem je dosáhnout
stavu, kdy i v době, kdy strážníci plní jiné, specifické úkoly, bude přítomen pracovník, který si všímá
závad, nešvarů a nepořádku. K stěžejním úkolům
„asistenta“ náleží pomoc při bezpečném přecházení chodců, především seniorů a maminek
s dětmi přes vozovku. Od začátku nového školního roku bude vítaným pomocníkem při zajištění bezpečné ranní cesty dětí do školy a po výuce
domů. Ve společném týmu s hlídkou strážníků
působí další člen hlídky jako dobrý pozorovatel
a svědek. Součástí práce asistenta je také zajištění pomoci při komunikaci mezi občanem a úřadem. Náklady na tuto pracovní pozici budou dotovány z příslušného programu Úřadu práce.

Z hlídkové knížky městské policie
Žhářství ve Slavíkovicích. Nesmírně nás zajímá
totožnost doposud neznámého vandala, který
v noci ze soboty 9. 7. na neděli 10. 7. 2016 zapálil
městský mobiliář – informační vitrínu na letáky.
Ta byla instalována na ul. Npor. Krále před prodejnou potravin necelé 2 měsíce předtím. Zda
zoufalci překážela nebo si jen potřeboval vyventiloval své ego, bude zjišťováno při případném
trestním stíhání. Každopádně zločinec k tíži občanům města napáchal škodu bezmála za 9 000 Kč.

Petr Minařík, strážník

Vloupání do nádrže vozidel na parkovišti a do
provozovny stavebnin. Kriminální policie šetří
krádež vloupáním do prodejny stavebnin v centru
města, kde se zloděj v noci ze čtvrtku 21. 7. na pátek dne 22. 7. 2016 zajímal o obsah pokladny. Další kriminální případ se týká krádeže pohonných
hmot ze dvou vozidel, odstavených v sobotu dne
29. 7. 2016 na parkovišti v centru města. Zloděj,
kterého zajímala nafta i benzín, kapaliny odsál po
navrtání díry do spodní části nádrže. V souvislosti
s obdobnými případy, a to nejen majetkovými, se
naskýtá ke zvážení úvaha případného rozšíření
městského kamerového dohledového systému
a jeho příznivého preventivního dopadu.

ŠKOLY
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ROUSÍNOVŠTÍ HASIČI V MŠ
Dne 16. 6. 2016 navštívili MŠ rousínovští hasiči.
Jedná se o preventivně-bezpečnostní akci, která se pořádá téměř každoročně.

Po příchodu dětí na školní zahradu už na ně
čekalo nové auto místní jednotky dobrovolných hasičů – DENNIS. Jakmile se všechny děti
usadily na připravené lavičky, mohl začít velitel
vyškovské stanice hasičů netrpělivé děti přiměřeným způsobem jejich věku seznamovat se
svojí profesí. Dětem názorně předvedl potřebné
vybavení každého hasiče, starší děti si jistě zapamatovaly důležité telefonní číslo.

Poté se děti rozdělily a postupně si mohly vyzkoušet hasičskou výzbroj přímo „na tělo“.
Ostatní si prohlédly vybavení auta – přilby, hadice, motorovou pilu, kleště na rozstříhání plechu
nebo třeba odchytávač nebezpečného vosího roje…
Další skupinka si zatím vyzkoušela stříkat hadicí.
V předposlední části děti
pozorovaly zásah hasičů
a viděly, co se může stát,
když náhodou začne hořet
hrnec na plotně.
Největším zážitkem pro
děti však bylo zakončení
dopoledního
programu.
Na trávník hasiči nastříkali z hadice spoustu pěny.
A jelikož nám počasí přálo, mohly si děti ještě před
obědem v nastříkané pěně zadovádět.
Děkujeme všem místním dobrovolným hasičům,
kteří nám krásný prožitkový program připravili!
L. Kuklínková
učitelka MŠ
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ ROUSÍNOV
Ke konci každého školního roku nastává velké
těšení a úvahy, kam se pojede na školní výlet.
Učitelky pro děti připravily dvě varianty. Mladší děti jely autobusem vždy po dvou třídách na
farmu Jalový dvůr. Seznámily se s hospodářskými zvířaty a k veliké radosti všech se mohly
projet na koních. Starší děti zavítaly do Brna.

Svezly se parníkem po Brněnské přehradě a navštívily hrad Veveří. Oba výlety se nám vydařily,
přálo nám i počasí a děti si odnášely spoustu
nevšedních zážitků.
O. Terebieniecová
učitelka MŠ Rousínov

JAK PŘIPRAVIT DĚTI NA VSTUP DO MŠ

S blížícím se začátkem školního roku přicházejí
do MŠ nové děti. Pro děti a rodiče je to jejich velká změna v jejich dosavadním životě.
Naše školka již druhým rokem nabízí těmto dětem tzv. adaptační program. Rodiče a děti mohli
v měsíci červnu navštívit některou ze tříd, kde
byl pro děti připraven krátký program. Potom si
děti mohly vyzkoušet sedět u stolečků a sníst
ovoce, použít toaletu, něco si nakreslit nebo si
jen tak pohrát a blíže se seznámit s tím, co je
v září čeká. Je nám líto, že této možnosti využilo
málo rodičů.
Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:
- mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá
a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho
čekají radosti
- vyhněte se negativním popisům, jako „ tam tě
naučí poslouchat“
- zvykejte dítě na odloučení; při odchodu dítěte
s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho
ujistěte, že se vrátíte

- veďte děti k samostatnosti, zvláště v hygieně,
oblékání a jídle
- ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky
zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte
- pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale
rozhodní
- plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu
- za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny
- o možnostech adaptace dítěte si promluvte
s učitelkou; příliš dlouhé loučení nebývá tím
správným krokem
- pobyt ve školce v začátcích docházky zkraťte
dítěti co možná nejvíce
- nástup dítěte do školky bychom měli všichni
vnímat jako mimořádnou událost a měli bychom si vyčlenit na dítě více času
I. Čajková
učitelka MŠ
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MATEŘSKÉ CENTRUM POHÁDKA
V mateřském centru Pohádka si momentálně užíváme
prázdninovou pohodu, ale
nezahálíme a připravujeme
se na září, kdy nás i Vás čeká
spousta novinek.
Během předešlého školního roku proběhlo úspěšné
přestěhování MC do nových prostor na Tyršovu
ulici, kde již plně fungujeme. Byla to dlouhá trať
spojená se spoustou snahy, úsilí, krásných akcí,
nabitého pravidelného rozvrhu, ale i spoustou
starostí s vymýšlením zábavy a aktivit pro naše
děti.
V dopoledních hodinách probíhají v MC herničky
pro nejmenší, o které je velký zájem, stále přicházejí nové maminky, a to nás velmi těší. Dětičky tu navazují své první sociální kontakty, naučí
se nové básničky a písničky a společně si užijí
spoustu legrace.
V odpoledních hodinách je v MC připraven program pro ty „z centra již odrostlejší“ a již zavedené kroužky, jako je např. Aerobic, Dívčí klub, Angličtina či Cvičení pro rodiče s dětmi, a všechny se
těší velké oblibě. Protože se snažíme neustále
přicházet s něčím novým a nasloucháme žádané, tak se díky iniciativě Jitky a Ivety a ochotě
nových lektorů s námi spolupracovat otevřou od
září nové kroužky, po kterých je poptávka.
Během celého roku se kromě pravidelného rozvrhu v MC snažíme zpestřit chvilky nejen sobě
a svým dětem, ale i širší veřejnosti tím, že pořádáme naše oblíbené akce. Připomeňme podzimní
Dýňobraní, kdy vydlabané dýničky krásně ozdobily parčík před střediskem a děti měly nevšední
zážitek při každovečerním zapalování svých výtvorů. Velmi oblíbeným se stal výlet za zvířátky
na Jalový dvůr, kde mají děti možnost povozit se
na ponících, s rodiči se svézt na bryčce a navštívit statek se zvířátky. Krásné odpoledne je završeno úkoly a hledáním pokladu. Vánoční akce
byla tentokrát nabita bohatým programem, děti

shlédly divadélko, s Jejdou a Jujdou z cirkusu
LeGrando si užily spoustu zábavy a ještě si zatvořily v dílničkách. Začátek roku jsme zahájili
klasicky Maškarním bálem, Velikonoční tvoření
spojené s divadélkem a hledáním velikonočního
zajíčka se též velmi vydařilo, v dubnu jsme se
připojili k úklidové akci Den země a Dětský den
v Ledovém království byl krásnou tečkou na závěr roku. Nejenže nám sněžilo na začátku června,
ale díky místním hasičům si děti zařádily v hasičské pěně a jejich šťastný výraz v očích mluvil za
vše. Další velmi žádanou akcí je Burza dětského
oblečení, která se koná na podzim a na jaře. Ta
nejbližší Vás čeká již koncem září!
Nový rozvrh MC Pohádka bude znám během září,
ale kromě pravidelných dopoledních herniček
pro nejmenší se můžete ve Volnočasových aktivitách těšit na již zavedené oblíbené kroužky, ale
i spoustu nového, a to:
Keramický kroužek pro dospělé
– pod vedením Jitky
Kreativní kroužek pro děti (6 - 9 let)
– pod vedením Jitky
Klavír pro děti (6 - 15 let)
– pod vedením lektorek z konzervatoře
Patchwork pro děti (10 - 16 let)
– pod vedením Jitky
Patchwork pro dospělé – pod vedením Jitky
- na všechny výše uvedené kroužky se můžete
předběžně hlásit Jitce Chumchalové:
jitusak@jitkanitka.cz
Aerobik Berušky (6 – 9 let)
– pod vedení Terezky
– můžete se předběžně hlásit Ivetě Bukovské:
iveta.formanek@seznam.cz
Angličtina pro začátečníky (6 – 7 let) od 14hodin
Angličtinka začátečníci s jógou (3 – 5 let)
Angličtina pro mírně pokročilé (4 – 5 let)
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Angličtina pro pokročilé (6 – 8 let)
Angličtina pro dospělé
- na kroužky angličtiny se můžete předběžně hlásit Tereze Pokorné: english.vyskov@seznam.cz
Flétnička (5 – 8 let)
- můžete se předběžně hlásit Monice Skovajsové: monika.sk@centrum.cz
Neváhejte se hlásit již během prázdnin, o kroužky je veliký zájem a počet míst je z důvodu zachování kvality výuky a možné kapacity omezen!
Dále nás budou čekat různé workshopy, besedy,
pravidelné akce pro děti, burza oblečení, vystoupení, atd.
Podrobné informace a přesné termíny sledujte
na našich stránkách www.klubpohadka.webnode.cz či na Facebooku, samozřejmě budete informováni formou letáčků včas před každou akcí.
Pokud máte nápady a podněty na něco nového,

NEZISKOVKY
či něco, co Vám tu ještě chybí, neváhejte a kontaktujte nás. Kdo by měl zájem podílet se na
chodu centra a vést herničku či nějaký kroužek,
přijďte za námi!
Rádi bychom závěrem poděkovali městu Rousínovu za podporu a možnost působit v našich prostorách, KVS Svornost za spolupráci,
p. Coufalovi za vstřícnost a ochotu při přípravě
aparatury a zázemí našich akcí, majitelům pohostinství Svornost za skvělé zajištění akcí, dále
díky cirkusu LeGrando za skvělou spolupráci,
rousínovským hasičům, velké díky sponzorům
a všem, co nám pomáhají, především maminkám, které vedou herničky a volnočasové aktivity
pro naše děti.
Přejeme krásný zbytek prázdnin a těšíme se na
setkání v novém školním roce.
Maminky z MC Pohádka
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KOVBOJOVÉ VE VÍTOVICÍCH
Asi 60 dětí z Rousínova a okolí se sešlo na Ranči Vítovice v sobotu 4. června na „Kovbojských
hrách“, které JS Vítovice pořádalo na oslavu dětského dne. Slunečné počasí akci přálo, od rána
do odpoledních hodin se soutěžilo na koních,
vedle koní i bez koní – ve střílení z luku a koltu,
lasování atd. Domů se všechny děti vracely s nějakou cenou – kokardou, věcnou cenou a dobrůtkami.
Akce se uskutečnila i díky finanční podpoře
města Rousínova, sponzorským darem přispěl
i rousínovský obchod Oldwest a někteří z rodičů. Maminky i tatínci dětí z jezdeckého kroužku
vydatně pomáhali s organizací a za to jim všem
moc děkujeme!

Kovbojské hry měly veliký ohlas, proto doufáme,
že se nám je příští rok podaří zopakovat.
Barbora Fatková

HONBA ZA POKLADEM
Letošní oslava MDD ve Slavíkovicích se nesla v duchu velkého dobrodružství. Na hřišti TJ
Spartak se v pátek 10. června sešlo téměř 60
dětí. Ale pouze 44 těch nejodvážnějších se vydalo na přibližně dvoukilometrovou cestu do
neznáma, na které je čekalo plnění nelehkých
úkolů. Za každý splněný úkol získali soutěžící
jednu indicii, z těch bylo nutno sestavit tajenku.
A komu indicie chyběly, musel se poprat s dalšími úkoly náhradními. To vše na čas. Pak teprve
dle určeného směru hledali svůj poklad. Někteří

byli šikovní, jiným trvalo déle, než objevili svoji
odměnu.
Děti hned vyzkoušely své dárky, samozřejmě
nechyběl táborák ani špekáčky. Neutuchající
radost a rozzářená dětská očka byly největší
odměnou nejen cvičitelkám, které tuto vydařenou akci připravily, ale i všem maminkám a tatínkům, ochotně pomáhajícím s organizací. Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli na
zakoupení hodnotného pokladu.
Dobroslava Mezihoráková

strana 17

NEZISKOVKY

SLAVÍKOVÁCI PŘIVEZLI ZLATO Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Dvě zlaté medaile jsme přivezli z letošního mistrovství republiky soutěže mládeže v přírodě
Medvědí stezkou, které se pořádala Česká asociace Sport pro všechny ve dnech 17. - 19. 6. 2016
v překrásném prostředí jihočeských lesů nedaleko Blatné u Strakonic.
Je to opravdu náročný orientační závod, ve kterém si
děti z celé republiky změří své síly nejen v rychlosti,
obratnosti a šikovnosti, ale
také v odhadu vzdálenosti a výšky, v práci s mapou
a buzolou i ve vlastivědných
a přírodovědných znalostech. Nominačním klíčem na
tyto závody je umístění na
prvním a druhém místě krajských přeborů v jednotlivých věkových kategoriích. Tyto podmínky,
a tím i účast na „republice“, si vybojovalo 6 hlídek
z TJ Spartak Slavíkovice.
V silné konkurenci 28 hlídek v každé věkové kategorii si vedly naše děti opravdu výborně. Hlídky ve složení Michal Bartošek - Damián Buchta
a Julie Sekaninová - Adéla Šeligová zazářily, porazily všechny své soupeře a vybojovaly krásné
zlaté medaile!

Ale ani ostatní hlídky se nenechaly zahanbit,
všechny se umístily do 10. místa: čtvrtí skončili Lukáš Jandl - Marek Křivánek, šestí Michaela
Šlimarová - Tereza Vymazalová, osmí Martin

Jandl - Adam Šlimar a na devátem místě doběhla
děvčata Michaela Holoubková - Klára Šeligová.
A to i přes to, že asi v polovině sedmikilometrové
trati si Míša vymkla kotník, ale nevzdala a s bolestí a sebezapřením doběhla až do cíle. Gratulujeme a jsme na vás patřičně hrdí!
Poděkování patří nejen dětem za vzornou reprezentaci, ale také trenérům za perfektní přípravu.
Dobroslava Mezihoráková

SPOJENÍ ZDÁNLIVĚ NESPOJITELNÉHO
Takto se jevil program zájezdu Klubu důchodců
z Rousínova dne 13. 7. 2016. O tom kam se vydat
se mluvilo dlouho. Z mnoha nápadů vyšel vítězně hrad Pernštejn. Je dosud nejzachovalejším
historickým dokladem toho, jak se žilo předním
velmožům země. Do dnešní doby je zachován
bez podstatných změn a to se přihodilo jen málokterému ze šlechtických sídel.
Na trase od Brna na sever údolní krajinou řeky
Svratky směrem do Železných hor se nachází

Vírská přehradní nádrž I. Poskytuje pitnou vodu
i pro velká sídla včetně Brna. Zároveň je energeticky využívána dvěma turbínami typu Francis o výkonu 6 MW. Betonová gravitační hráz
s osou ve tvaru oblouku má výšku nad základovou spárou 76,5 m, její koruna je 9 m široká
a 390 m dlouhá. Při pohledu na toto vodní dílo
zbudované v roce 1947, se tají dech. Projíždíme
malebnou krajinou dále na sever do městečka
Polička. Je plné zeleně se Synským rybníkem,
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malebných uliček s jejich zákoutími. Za zvláštnost se považuje dosud dochované středověké
opevnění s 19 baštami z doby Karla IV. Jsou zde
hrdí na nejslavnějšího rodáka, hudebního skladatele, Bohuslava Martinů. Má zde rodný dům
a expozici v muzeu. Je zde umístěn také 14 m
dlouhý hauptreliéf na téma Dívčí války od Mistra
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Šaffa. Procházka městem se uskutečnila s výbornou průvodkyní, která se právem pochlubila
na Palackého náměstí s druhým nejvyšším morovým sloupem po tom v Olomouci. Na zpáteční
cestu jsme se posílili v hospůdce Na Parkánech.
Václav Hlaváč

ROUSÍNOVŠTÍ FLORBALISTÉ ZAHAJUJÍ NOVOU SEZONU
Srpen jest měsícem,
kdy novou sezonu zahajují rousínovští florbalisté. O té uplynulé,
jakožto i organizačních
změnách před ročníkem novým, jsme si
popovídali s předsedou klubu Jakubem Němcem a vedoucím A-týmu a hlavním trenérem mužských oddílů Milanem Adamcem.
FBC Rousínov aktuálně eviduje tři družstva –
dvě mužská a jedno mládežnické. Dříve existující dívčí tým potkal před sezonou 2015/2016
zánik. Jeho kostra byla tvořena silným ročníkem

dívek, mezi jejichž zájmy s přibývajícím věkem
již florbal své místo nenašel. „Dívčí florbal je
spíš otázkou nadšenectví. Provozovat jej ve
městě velikosti Rousínova dlouhodobě není
moc reálné,“ myslí si Němec. Jako důkaz pak dodává aktuální počet tří ženských republikových
soutěží, přičemž těch mužských funguje pod
záštitou florbalové unie dle výkonnosti hned
osm.
Lehké zklamání ze zániku dívčího týmu vykompenzoval vznik mládežnického družstva. Tomu
napomohl nábor, organizovaný počátkem uplynulé sezony ve spolupráci se základní školou.
„Zájem dětí byl obrovský. Na registrační lístečky se stála fronta,“ neskrývá nadšení předseda
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FBC. Jako jeden z cílů pro příští sezonu si Němec
klade vyšší herní vytížení nejmladších hráčů.
Mládežnický oddíl totiž v uplynulém ročníku
nebyl přihlášen do žádné soutěže. „Je potřeba
rok, ideálně dva na etablování. Aktuálně máme
25 hráčů i hráček ve věku 9 až 13, běžnou praxí
ovšem je, že během měsíce čtyři skončí a šest
nových přijde. Sankce udělované florbalovou
unií za nedokončení soutěže jsou pak pro kluby likvidační, ovšem z organizačních důvodů
správné,“ popisuje Němec. Herní praxi u nejmladších ale staví jako prioritu: „Uvažujeme
o přihlášení Orelské ligy. Náklady na soutěž
pod hlavičkou Orla jsou jednak nižší, zároveň je
také v oficiálních soutěžích unie těžké konkurovat např. velkým týmům z Brna, které si mohou
hráče vybírat.“
Původní Juniorka se poté před proběhlou sezonou přeměnila v B-tým. „Juniorských soutěží je
méně a na zápasy jsme tak museli často daleko
cestovat. Než jezdit pro kruté porážky do Vsetína, je pro nás lepší utkávat se s týmy z okresu.
A to jak po finanční, tak po sportovní stránce,“
vysvětluje Adamec. Ten zároveň chválí přístup
mužstva a od nové sezony si přeje zlepšení co
do bodového zisku. Konfrontace s muži dle jeho
slov napomáhá také snazšímu přechodu mladých hráčů do A-týmu. Této strategii jsou podřízené i společné tréninky obou mužských oddílů.
Rousínovské „áčko“ má za sebou po postupu premiérovou sezonu v Jihomoravské lize,
kde obsadilo 7. místo. Podle Němce dochází
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k jistému přerodu kádru A-mužstva, kdy kvůli
zdravotním komplikacím či pracovním povinnostem pomalu končí jádro, které tým před
pěti lety zakládalo. Právě stabilizace kádru je
tedy před novou sezonou jedním z cílů. „Zatím
co například ve Slavkově spolu hraje celá parta
pět let, u nás po třech letech více než polovina
původních hráčů skončila,“ přemítá předseda.
Adamec si pak při hodnocení sezony pochvaluje
především zlepšenou disciplínu: „Kluci ve vyšší
soutěži cítí vyšší odpovědnost. Výrazně ubylo
trestných minut. I v zápasech, které jsme prohráli, jsme obvykle hráli důstojnou roli.“
Co do organizační stránky, největší novinkou
je především změna názvu klubu. V aktuálním
FBC Rousínov již nefiguruje hlavní partner, firma EURO NÁŘADÍ, s.r.o. Její název ovšem nadále nesou oba mužské oddíly. Díky navázání
spolupráce se značkou sportovního oblečení
JERSEY53, která patří rousínovské společnosti
ELSA’S SPORTS s.r.o., a společností NEO STYLE
s.r.o., stejně jako nemalé podpoře města, se povedlo klub finančně stabilizovat. Nejzásadnější
personální změnou je oddělení funkce předsedy
a sekretáře, kde na dvou židlích sedícího Jakuba Němce nahradil ve druhé zmiňované roli Jan
Smelik.
Nezbývá, než popřát rousínovským florbalistům do nové sezony hodně úspěchů!
Daniel Král

KULTURA
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OHLÉDNUTÍ ZA SUŠILOVÝM ROUSÍNOVEM
Tak jako se Litomyšl pyšní Bedřichem Smetanou
a Borová Karlem Havlíčkem Borovským, tak je
i Rousínov hrdý na svého slavného rodáka Františka Sušila, současníka jmenovaných českých
osobností.

Sušil se narodil 14. června 1804 v našem městě
a díky výchově v rodině získal vřelý vztah k moravské hudebnosti a k vlasti. Zúročil tuto lásku v
dospělosti tím, že už jako student a později i jako
kněz přes své velké pracovní nasazení na teologickém ústavu v Brně, putoval často po všech
moravských krajích a snažil se zaznamenat písně, které prostí lidé zpívali. Sesbíral jich téměř
2 400 a sestavil je do sbírek, které se dočkaly
několika vydání a dodnes jsou zdrojem inspirace
pro národopisné folklorní soubory.
A kdo jiný než Rousínov by měl Sušilův odkaz
nést dál? A tak už pátým ročníkem pokračoval
letos folklorní festival Sušilův Rousínov. Druhou
červnovou neděli se zaplnila rozkvetlá zahrada
za Záložnou dvěma sty krojovanými účinkujícími a je i návštěvníky festivalu příjemně, a trochu
neočekávaně, hřálo sluníčko. Domácí soubory
program zahájily i ukončily – první vystoupily
děti z tanečního a hudebního oboru ZUŠ F. Sušila
následované Smíšeným pěveckým sborem Sušil
a program završila podvečer cimbálová muzika
Kalečník. Mezi nimi dostal prostor Hanácký mužský sbor Rovina z Olomouce, který u nás hostoval už po několikáté a získal si publikum písněmi
v podání silných mužských hlasů. A pak podium
zaplnil velký soubor z Kyjova složený z Tetek
a z Mužského sboru v doprovodu cimbálové

muziky Jury Petrů pod vedením primášů Luďka Běťáka a Josefa Pokorného. Jejich společné
pásmo představilo Sušila zejména v krásných
písních posvátných. Z Brna přijel poprvé do
Rousínova Soubor lidových písní a tanců Májek
a dětský soubor Májíček. Zejména Májíček nadchl svou hravostí a živostí všechny diváky a pod
podiem zkoušely děti z řad návštěvníků tanečky
ještě dlouho po jejich vystoupení.
Nás jako pořadatele potěšil zájem návštěvníků
a srdce upřímně zahřála vřelá slova účinkujících,
kteří oceňují, že Rousínov takový festival pořádá.
Uznání se nám dostalo i od vzácného hosta festivalu – od Ing. Stanislava Juránka, náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje. Pohyboval se
po celou dobu mezi návštěvníky i účinkujícími
a byl stále v družném rozhovoru s někým z nich.
Jihomoravský kraj také naši akci podpořil dotací
ze svého rozpočtu ve výši 72 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě celé akce
podíleli, všem organizátorům a účinkujícím,
v neposlední řadě také zástupcům včelařského
kroužku zdobícím po celé odpoledne s nadšenými dětmi perníčky. Zejména však patří velký dík

zastupitelstvům města Rousínova a Jihomoravského kraje za poskytnutí finančních prostředků
pro pořádání festivalu.
Věřím, že vedení našeho města bude tuto dobře
nastartovanou tradici nadále podporovat a že
festival Sušilův Rousínov bude mít stále větší
ohlas mezi návštěvníky i účinkujícími.
Ing. Eliška Škrobová
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TRADICE POKRAČUJE ŠESTÝM ROČNÍKEM

Motto: „ Umění fotografie se podobá hraní na housle. Musíte denně cvičit, abyste dosáhli virtuozity,
a pokud svůj nástroj odložíte a vracíte se k němu jen někdy, ztrácí se jistota. Je to jako trénink
vrcholového sportovce.“ 						
Jindřich Štreit
Výstava fotografií na staré radnici v Rousínově
byla zahájena vernisáží 15. 5. 2016 v rámci mezinárodního kulturního styku mezi našimi fotografy
a fotografy z Maďarska. Získala si širokou oblibu
diváků v mnoha směrech. Každé dílo bylo podle
jednotného vzoru adjustováno firmou Osolsobě Rousínov.
Kvalita fotografických prací
nese znaky, které jsou požadované soudobými nároky na
fotografickou tvorbu. Svědectví o tom podal i Mistr Jindřich
Štreit, který se představil svým
dílem, aby přispěl hodnotově
k vážnosti tohoto uměleckého směru. Obapolně osmnáct
fotografů našich a šestnáct
jejich maďarských kolegů podtrhlo dokumentární, vědecký
a historický význam svého
snažení. Vyjádřili se tím k oblasti v tvorbě sociální, kulturní,
technické a přírodní fotografie.
Nelze jednoznačně jakékoliv z děl upřednostnit.
Vystavované fotografie prošly pečlivým výběrem
a všechny nesou ve svých znacích, pro svůj žánrový okruh, rysy dokonalosti.
Obdivovatelé jejich díla mnohokrát napadlo,
z čeho pramení ta inspirační bohatost a výborná
technická úroveň. Na tuto otázku bychom museli
hledat asi odpověď ve stránkách historie. Podařilo
se mi za pomoci Ing. Václava Sedlmajera a Jiřího
Škodáka dojít k pramenům. Objevili jsme Věsník
společenstev fotografů, číslo 1, ročník XVI, leden
1938 a v něm List věnovaný fotografům z povolání. V něm je zaznamenáno, že dne 9. 12. 1937
v požehnaném věku 92 roků zemřel Jan Klíč, fotograf v Rousínově, nejstarší člen brněnského

společenstva. Narodil se v roce 1845 za vlády Ferdinanda V. Dobrotivého. Fotografii se učil v roce
1876 v Klášteře Milosrdných bratří v Praze, kde
byl oblíbeným žákem. Pracoval jako fotograf u firmy Ekert v Praze. Po několika letech se usadil jako

první fotograf v Rousínově. Roku 1885 zřídil ateliér ve Vyškově, který provozoval do roku 1904. Po
tomto roce pracoval opět v Rousínově a okolí. Jako
člen společenstva byl v roce 1933 vyznamenán diplomem a stříbrnou medailí věnovanou Obchodní
a živnostenskou komorou v Brně.
Od této doby fotografie zaznamenala mnoho
změn vlivem tématického zaměření podmíněného společenskými změnami a vývojem fotografické techniky. Všechny tyto okolnosti rousínovští
fotografové zaznamenali svojí prací a tento stav
trvá k našemu potěšení a uznání dodnes.
Václav Hlaváč
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MALÍŘ VÁCLAV HLAVÁČ (1940) NA STARÉ RADNICI V ROUSÍNOVĚ
Vernisáže jeho výstav jsou vždy monotématicky zaměřené. V poslední době jmenujme jen na
Rousínovsku např. „Bolkovi koně“ v Olšanech,
„Akty“ ve Vyškově nebo „Portréty“ a také „Rousínovsko“ v Rousínově, Mistr stále tvoří převážně v plenérech na svých cestách a pak tam,
co je v pozornosti jeho inspirace. Nefotografuje, tvoří si jednoduchý grafický záznam, rychlé
skici. Řeší jim perspektivní vztahy s kompozičními prvky. Obrazům, převážně akvarelovou
technikou, se věnuje v ateliéru.
Letos na Staré radnici v Rousínově se představil rozsáhlým cyklem nazvaným „Divoká
příroda“. Deset let vyučoval na Střední škole
chovatelů cizokrajných zvířat budoucí mistry zoologických zahrad a cirkusové dreséry.
Projel takto mnoho evropských zoologických
zařízeních a všude skicoval zvířata. Nejvíce
u nás a z toho v každé volné chvíli v ZOO Praha.
Z bohatého depositu vybral 230 děl a představil je veřejnosti.
Na vernisáži 10. června 2016 se vystřídalo
na sto lidí, kteří odcházeli spokojeni. Uznale
konstatovali, že bylo vykonáno mnoho práce.

Úvodním slovem přivítala návštěvníky Mgr.
Lenka Trpišovská, která sestavila rovněž pestrý kulturní program. Opíral se o přednes žertovných básní o zvířatech, sólového zpěvu, ze
hry na hudební nástroje (klavír, housle a kytaru). Nakonec byl vyzvaný malíř, aby i on oslovil
přítomné. Krátce se zamyslel a pak řekl: „Před
40 lety jsem byl s manželkou pozván na vernisáž Mistra Cyrila Chramosty do Husince u Prachatic. Moje žena navázala vřelé porozumění
s paní Chramostovou. Shodli se, jak je to těžké žít s umělcem. Uznali jsme, že mají pravdu,
i když nám nebyla známá cesta ke zlepšení jejich údělu. Já ji neznám ani nyní, ledaže bych
zde slavnostně prohlásil, že tato vernisáž je
mojí poslední.“
Paní Václava Hlaváčová vždy připraví drobné
a rychlé pohoštění, trvá ji to tak den i s nákupy.
Malíř Hlaváč pracuje desetiletí. Řekl, že ji trošku závidí, připadá mu, že ona má někdy větší
úspěch než on.
Jiří Maliňák
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Odbor/funkce

Příjmení, jméno, titul

Telefon

Mobil

Starosta města

Lukášek Jiří, Ing.

517 324 825

732 319 065

lukasek@rousinov.cz

Místostarosta města

Šedý Zdeněk

517 324 835

773 114 857

sedy@rousinov.cz

Tajemník MěÚ

Tlčik Marián Ing., MBA

Odbor VV a správce IT

Grecová Jitka

podatelna

Hladká Markéta

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz
grecova@rousinov.cz
517 324 829
radnice@rousinov.cz
hladka@rousinov.cz
517 324 820 733 539 138
e-podatelna@rousinov.cz

matrika, TP, czechpoint

Jánská Božena

517 324 821

janska@rousinov.cz

matrika, TP, KPPP,
czechpoint

Hrachovinová Petra

517 324 838 778 435 984

hrachovinova@rousinov.cz

Oddělení sociálních věcí

Vykydalová Jana

517 324 830

vykydalova@rousinov.cz

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830

778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

724 571 836

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

rehorova@rousinov.cz

smlouvy

Müllerová Jaromíra

517 324 823

mullerova@rousinov.cz

účetní

Skřivánková Jarmila

517 324 822

skrivankova@rousinov.cz

mzdová účetní, majetek

Stárková Anna, Ing.

517 324 822

starkova@rousinov.cz

pokladna

Pekaříková Markéta

517 324 846

pekarikova@rousinov.cz

Odbor výstavby
a životního prostředí

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

pekarik@rousinov.cz

projektový manager

Hálová Kateřina

517 324 847

778 435 983

halova@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

517 324 828

778 411 252

karasek@rousinov.cz

stavby

Vintrová Hana

517 324 828

731 651 359

vintrova@rousinov.cz

Stavební úřad

Horčičková Hana, Bc.

517 324 827

739 454 692

horcickova@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 832

739 454 695

mezihorakova@rousinov.cz

Ryšánek Jiří, Ing.

517 324 836

Odbor školství a kultury

Škrobová Eliška, Ing.

517 324 826

knihovna

Konečná Věra

517 324 842

Městské služby Rousínov

Hůlka Václav

517 324 837 604 454 965 hulka@rousinov.cz

hlášení poruch

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

Městská policie Rousínov
JSDH

e-mail

jhavir@seznam.cz

rysanek@rousinov.cz
733 539 133

skrobova@rousinov.cz
konecna@rousinov.cz

739 265 415

vlcek@rousinov.cz
kusnikova@rousinov.cz
jetelova@rousinov.cz

Vodičková Helena, Ing.

778 411 251

vodickova@rousinov.cz

Haizler Vlastimil

778 439 429

haizler@rousinov.cz

Minařík Petr

517 324 831

778 417 821

mpolicie@rousinov.cz

Janečková Soňa

517 324 831

778 760 002

mpolicie@rousinov.cz

777 681 605

jsdh.rousinov@seznam.cz

Marišler Vlastimil
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Město Rousínov

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

8 - 11 | 12 - 17
po dohodě

