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SCHŮZKY S OBČANY
V měsících leden a únor proběhly v každé z místních částí schůzky vedení města s občany. Za
město se jednotlivých schůzek zúčastnil starosta města Ing. Jiří Lukášek, místostarosta Zdeněk
Šedý, tajemník MěÚ Ing. Marián Tlčik, MBA, vedoucí Městských služeb Václav Hůlka, městský
strážník Petr Minařík a v některých místních částech i vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Ing. Dušan Pekařík. Celkem se schůzek
zúčastnilo 135 občanů.
Úvodem starosta města seznámil občany s plánovanými investicemi v letošním roce. Dále se
na setkáních hovořilo o obecných tématech. Lidi
zajímá nejčastěji stav a údržba městských komunikací, úklid města a rozmístění kontejnerů
na tříděný odpad, údržba zeleně, stravování na
ZŠ, parkování ve městě, rozšíření kamerového
systému a také problematika investic a využití
budov ve vlastnictví města. Často diskutovaná
byla témata nedodržování rychlosti v jednotlivých místních částech a návrhy na její omeze-

ní, chybějící chodníky a přechody pro chodce.
Jednotlivé podněty od občanů byly vždy následující čtvrtek projednány na poradě vedení města
s cílem promítnout je do konkrétních úkolů, případně zařadit do plánu investic.
Vedení města děkuje všem občanům za účast
a plánuje v této činnosti pokračovat i v dalších letech.
Ing. Marián Tlčik, MBA, tajemník MěÚ

STUDENTI Z BARCELONY NA NÁVŠTĚVĚ V ROUSÍNOVĚ
Byla neděle 20. března a na autobusové nádraží
přijel autobus se třinácti španělskými studenty
a jejich doprovodem, kteří sem na týden přijeli poznávat krásu Brna a okolí a předvést nám
Rousínovákům své muzikantské umění. Všechny
rodiny, které je měly ubytovat, už netrpělivě čekaly. U nás bydlela moc milá slečna jménem Elvira,
violoncelistka. Na celý týden hostům pan ředitel
ZŠ Jiří Kyjovský a pan Stanislav Štěpánek, který ve
Španělsku žije a učí tam hru na housle, připravili
pestrý a nabitý program. Tak například v pondělí
jeli Španělé ochutnat vyškovské pivo, v úterý navštívili slavkovské bojiště a večer jsme si všichni
společně užili skvělý kulturní zážitek s cimbálovou muzikou Kalečník. A úžasné byly koncerty
smyčcového orchestru pro žáky ZŠ a spousta dalších aktivit. Myslím, že nejvíce jsme si všichni užili
čtvrtek. To se totiž konal velký koncert pro veřejnost, kde jsem si mohla, ještě s ostatními žáky

ZUŠ pod vedením Davida Kříže, zazpívat. Koncert
se moc vydařil, potlesk byl nekonečný a pro nás
to byla dobrá zkušenost zazpívat si společně
s orchestrem. Po koncertě se Španělé s jejich ubytovateli odebrali na zakončení celého týdne, které
se konalo v UB clubu. Užili si to velcí i malí! :-)
Chtěla bych moc poděkovat, že jsem se tohoto
česko-španělského programu mohla zúčastnit.
Jsem si jistá, že se to moc líbilo všem - nám tady
v Rousínově i našim hostům. Mohli jsme si procvičit angličtinu, případně se naučit nějaká španělská slovíčka, seznámit se s novými kamarády
a užívat si společné večery. Doufám, že nám nebude nic bránit, abychom se zase my mohli příští
rok podívat do Barcelony. Moc mě potěšilo, že při
loučení Elvira několikrát zopakovala, jak moc ráda
poznala celou naši rodinu. I já se moc těším, až
poznám tu její. :-)
Adéla Coufalová
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do 24. dubna
VÝSTAVA OBRAZŮ RADKA KOČÁRA A PLASTIK
JAROMÍRA KOTISY
výstavní prostory staré radnice,
PO – PÁ 10 – 17 h, NE 14 – 17 h
úterý 26. dubna
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Kristýna Legnerová, Tereza Bobová, Veronika
Bobová, Lucie Bubniaková, Martin Košťál a Adam
Skřivánek
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
sobota 30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI TJ SPARTAK
SLAVÍKOVICE
PÁLENÍ ČARODĚJNICE NA HŘIŠTI TJ TATRAN
ROUSÍNOV
2. – 8. května
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
Práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ
výstavní prostory staré radnice
sobota 7. května
XXII. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA BARTÁKA
SDH Kroužek pořádá soutěž mladých hasičů
náves v místní části Kroužek od 8.45 h
úterý 10. května
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Klára Šeligová, Johana Vartová, Hana Durajová,
Tereza Pivodová a Zuzana Salcburgerová
sál ZUŠ v přízemí školy v 18 h
pátek 13. května
KONCERT TRIA INFLAGRANTI
– ĎÁBELSKÉ SMYČCE
Nejznámější české smyčcové dívčí trio INFLAGRANTI přitahuje do koncertních sálů nejen fanoušky klasiky, ale i rockery, kteří si mohou poslechnout své oblíbené pecky. Předprodej vstupenek v městské knihovně.
velký sál Záložny v 19.30 h

NENECHTE SI UJÍT
18. a 19. května
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU
velký sál Záložny vždy v 17 h
15. května – 5. června
VÝSTAVA ROUSÍNOV A PŘÁTELÉ - DĚDICTVÍ
mezinárodní výstava prací fotografů, vernisáž
15. 5. 2016 v 17 h
výstavní prostory staré radnice,
PO – PÁ 10 – 17 h, NE 14 – 17 h
sobota 21. května
BABSKÉ HODY
Krojovaný průvod dědinou a večerní zábava
místní část Slavíkovice
úterý 24. května
SLAVNOSTNÍ ABSOLVENTSKÁ INAUGURACE
sál ZUŠ v přízemí školy v 17 h
6. – 12. června
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ F. SUŠILA
sál ZUŠ v přízemí školy
11. – 12. června
FESTIVAL SUŠILŮV ROUSÍNOV
sobota – divadelní představení a disco letní noc,
neděle – folklorní odpoledne, podrobný program
bude na plakátech
zahrada za Záložnou
sobota 18. června
DĚTSKÝ DEN – PONY HRY
Zábavné odpoledne pro děti s poníky
Ranč Vítovice
17. 7., 24. 7., 14. 8., 21. 8. 2016
LETNÍ KINO V ZAHRADĚ ZA ZÁLOŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vyjdete si zjara do přírody, okolo potoka, proběhnete se v parku po trávníku, ale pozor, všude jsou
střepy, obaly od všeho možného, pneumatiky...
Černé skládky a pohozené odpadky hyzdí okolí a představují nebezpečí nejen pro člověka, ale
i pro okolní přírodu. Řešením je dát dohromady dostatečný počet nadšenců, kteří jsou ochotní s ne-
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pořádkem kolem nás společnými silami „zatočit“. O to se snaží řada organizací, které pořádají
největší úklidovou akci v České republice. Pokud
je Vám myšlenka dobrovolného úklidu veřejného
prostranství blízká, neváhejte se připojit.
V Rousínově proběhnou v rámci projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko dvě akce.

DATUM

sobota 16. 4. 2016

pondělí 18. 4. 2016

ČAS

9.00 - 13.00 hod.

14.00 - 17.00 hod.

MÍSTO SRAZU

Rousínov, Sušilovo náměstí,
u kostela

Základní škola Rousínov,
Habrovanská ul.

POŘADATEL

soukromá osoba ve spolupráci
s městskými službami, s podporou
firem Urbon Company s.r.o,
Pekařství Halouzka, Ferobet, …

Základní škola Rousínov ve
spolupráci s Klubem seniorů,
Klubem maminek Pohádka
a Městskými službami

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Donatela Hofmanová

Hana Pivečková

TELEFON

702 091 766

778 546 524

E-MAIL

bojujemesodpadky@seznam.cz

bojujemesodpadky@seznam.cz

S SEBOU

pracovní rukavice a oděv, pevná obuv (pracovní rukavice k dispozici i na
místě) • doporučené - hrábě a lopata, z důvodu bezpečnosti v blízkosti
komunikací reflexní vesta

UKONČENÍ

na závěr úklidové akce překvapení – tombola, …

K usnadnění organizace je vhodné se k účasti přihlásit prostřednictvím uvedených kontaktů.
ZAPOJTE SE S NÁMI DO ÚKLIDU… Všem dobrovolníkům předem děkujeme.
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OMLAZENÍ TECHNIKY JSDH ROUSÍNOV
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o automobilu městské policie, který v minulosti sloužil
hasičům města Rousínova. Dalším krokem vpřed
je obměna vozidel pro zásah hasičů. Jedná se
o prodej Tatry 148 CAS 32, která doposud blokovala budovu bývalé hasičky v Čechyni, její stáří
bylo necelých 40 let. Zastupitelstvo schválilo
prodej tohoto vozu do majetku města Archlebova za odhadní cenu 470 000 Kč.
Na místo prodané Tatry 148 bylo pořízeno auto
CAS K27 na podvozku DENNIS, mladší řádově
o dvě desítky let, od českého výrobce THT Polička. Vozidlo jezdilo v minulosti u ostravských profesionálů, kde došlo k obměně vozového parku.
V THT Polička prošlo generálkou a po provedení technické kontroly bylo za cenu 1 300 050 Kč
pořízeno se souhlasem zastupitelů do majetku
města a předáno JSDH Rousínov. V ceně vozidla
je vybavení pro naši jednotku, a to hydraulické vyprošťovací zařízení, vysokotlaké zvedací
vaky, 14 m dlouhý žebřík Norbas, lanový naviják,

elektrocentrála a další technika v hodnotě do
půl milionu korun. S tímto vybavením můžeme
do budoucna žádat o předurčenost k dopravním
nehodám, kterou v Rousínově zatím nemáme
a povoluje ji krajské ředitelství jihomoravských
hasičů. Musela by k tomu být také proškolena
místní jednotka. Vozidlo se rozměrově vejde do
stávající hasičky u městského úřadu, tím ušetříme ročně za vytápění čechyňské budovy cca
40 tisíc Kč.
Nová technika je spolehlivější a rychlejší, jejím
pořízením se zvýší akceschopnost jednotky.
Oproti Tatře 148, kde je obsazení řidič plus 2 osoby, CAS dopraví na místo zásahu celé družstvo
v počtu 6 osob.
Na závěr je dobré poděkovat veliteli jednotky
v Rousínově Vlastiku Marišlerovi, který s myšlenkou přišel v loňském roce.
Zdeněk Šedý

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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SBĚR ELEKTRONIKY A LEDNIČEK
Městské služby Rousínov oznamují občanům,
že v sobotu dne 23. 4. 2016 proběhne v místních
částech Vítovice, Královopolské Vážany, Čechyně, Slavíkovice a Kroužek sběr elektroniky a ledniček. MS přistaví v uvedenou dobu do místní části vlečku a dva pracovníci budou přebírat
výše uvedený odpad. Upozorňujeme občany, že
jiný odpad svážen nebude!

Vítovice: 7.00 – 8.00 u autobusové zastávky
Královopolské Vážany:
9.00 – 10.00 u autobusové zastávky
Čechyně: 10.30 – 11.00 u hasičské zbrojnice
Slavíkovice: 11.30 – 12.30 u hasičské zbrojnice
Kroužek: 13.00 – 14.00 u hasičské zbrojnice
Václav Hůlka

SBĚRNÁ MÍSTA TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Na území města Rousínova je 28 sběrných míst
odběru tříděného odpadu, na kterých jsou umístěny barevné kontejnery na papír, plast, sklo bílé
a barevné a na bioodpad. Na některých je možné
odložit i drobný elektromateriál. V loňském roce
přibyla dvě nová místa, na ul. Sadová a u opravené komunikace ul. U Kapličky. V příštím období se
připravuje další rozšíření této sběrné sítě.
Žádáme občany, aby respektovali způsob úpravy
odkládaného odpadu, jak je graficky vyznačen na
sběrném kontejneru a tím umožnili uložení co
největšího množství odpadu. Okolí kontejnerů
často vypadá jako smetiště i proto, že se zde nachází např. televizor, chladnička, část předsíňové
stěny atd. Tento odpad je možné odložit zdarma
ve sběrném dvoře na ulici Krejčířova, provozovaný firmou Respono a.s., Vyškov. Za úplatu je
možné uložit menší množství stavební suti (cca
přívěsný vozík za osobní automobil) a pneumatiky.

Rozšíření provozu sběrného dvora Rousínov
Sběrný dvůr na ul. Krejčířova 28 rozšířil provozní dobu o jeden den – o pondělí. Sběrný dvůr lze
využít ve dnech:
pondělí
13:00 -18:00 hod.
středa
13:00 - 18:00 hod.
sobota
8:00 - 12:00 hod.
Tel.: 732 454 800
Odpadky patří do koše
Ve městě je rozmístěno 135 odpadkových košů,
přesto je okolí chodníků, zpevněných cest, dětských hřišť, sportovišť a dalších veřejných prostranství „ozdobeno“ odpadky. Obaly od oplatků,
papíry, pet lahve, plechovky, plastové kelímky,
nedopalky a krabičky od cigaret, jízdenky z autobusu a další odpadky k čistotě města nepřispějí.
Čisté a upravené město je vizitkou nás občanů.
Odbor VŽP

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že od 1. května 2016 dochází ke změně termínů svozu komunálního odpadu v Rousínově. Svoz bude prováděn každý týden. První svoz letního období proběhne ve čtvrtek 5. 5. a v pátek 6. 5. 2016, v Královopolských Vážanech v pondělí 2. 5. Tento provoz bude trvat
do konce října. V 17. týdnu proběhne svoz ještě podle zimního harmonogramu.
Odbor VŽP
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SVOZ BIOODPADU OD OBČANŮ
Městské služby Rousínov zahájí od dubna svoz
bioodpadu. Podle níže uvedeného rozpisu budou
na jednotlivých místech přistaveny vždy na dobu
tří dnů dva kontejnery - jeden na trávu a zeleň,
druhý na větve. Tento odpad bude zpracován
na kompostárně společně s odpadem z městské zeleně. Vyprodukovaný kompost se používá
na zakládání záhonů, trávníků atd. Netříděný
bioodpad, případně znečištěný plasty, sklem

atd. je nepoužitelný a musí být odvezen na skládku, proto žádáme občany u důsledné třídění.
Od letošního roku je občanům nabízena nová
služba individuálního svozu bioodpadu. U Městských služeb je možné objednat 2 typy kontejnerů na bioodpad, kontejner o velikosti 1 m³
stojí 242,- Kč a kontejner o velikosti 4 m³ stojí
484,- Kč.
Václav Hůlka

Rozpis přistavení kontejnerů:
Slavíkovice – za školou: 6. 5., 3. 6., 1. 7., 29. 7. 2016
Slavíkovice – u Spartaku: 15. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7. 2016
Rousínovec – parkoviště na návsi: 29. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7. 2016
Kroužek – u hasičské zbrojnice: 15. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7. 2016
Čechyně – naproti Pyrusu: 29. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7. 2016
Čechyně – u křížku pod lípou: 6. 5., 3. 6., 1. 7., 29. 7. 2016
Královopolské Vážany – u školy: 22. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7. 2016
Královopolské Vážany – u hřiště: 22. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7. 2016
Vítovice – u hospody: 22. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7. 2016
Rousínov – parkoviště u Nábytku FERI BOOT: 6. 5., 3. 6., 1. 7., 29. 7. 2016
Rousínov – v Sídlišti u garáží vedle zahrádek: 29. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7. 2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
V měsíci únoru a březnu jsme se podíleli na zajištění klidu, pořádku, bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu u akcí pořádaných městem
i dalšími organizacemi. Asistovali jsme u jarního úklidu komunikací, napomáhali s organizací
dopravy u Dálkového pochodu Drahanskou vrchovinou. Při nočních službách jsme dohlíželi
nad nočním klidem a bezpečným rozchodem
návštěvníků a hostů proběhlé plesové sezóny
a diskoték v areálu na ulici Tománkova. V obdobných činnostech budeme pokračovat i v dalších
měsících.
Společně s vedením města jsme naslouchali
Vaším problémům a stížnostem při setkáních
v jednotlivých místních částech. Jsme schopni
reagovat i na podněty občanů, doručené prostřednictvím facebookových stránek.
Přivítání jara s chovateli psů
V souvislosti s opakujícími se stále utíkajícími a nalezenými psi shrnuji několik zásadních
věcí. Právní předpisy se vztahují na všechny.
Bez rozdílu, zda jsou občany velké aglomerace
nebo malé dědiny. Argumentace, že „žijeme na
vsi a tady se to tak nebere“ je mylná, především
ve vztahu k právním následkům za způsobené
škody. Je zde i otázka čistoty – kdo po tulácích
poklidí? Zastavěné území obce, resp. veřejné
prostranství, náměstí, návsi, ulice, cesty, hřiště
a parky jsou místy, kam volné pobíhání psů bez
dozoru chovatele, obzvlášť zcela mimo jeho
dosah a ovladatelnost, nepatří. Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky města
č. 2/2008, ukládající pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství, je jedním z úkolů, které
budeme i nadále plnit. Chovatel je povinen psa
ve vyznačených lokalitách vést uvázaného na
vodítku. Má povinnost učinit opatření proti úniku zvířete (zákon na ochranu zvířat proti týrání)
a zabránit jeho pobíhání po pozemní komunikaci
(zákon o provozu na pozemních komunikacích).
Zjišťovali jsme počet evidovaných chovatelů

psů v Rousínově. Jsme přesvědčeni, že číslo 516
neodpovídá reálné skutečnosti. Čechyně – 50,
Královopolské Vážany – 74, Kroužek – 32, Rousínov - 167, Rousínovec – 66, Slavíkovice – 100,
Vítovice – celých 27! Pravda, někteří chovatelé
mají přihlášeno dva a více psů. Abychom zabránili případným nemilým překvapením při našich
důsledných kontrolách, upozorňujeme, že k evidenci musí být přihlášen pes starší 3 měsíců a to
i pes v evidenci mysliveckého spolku. Změny je
nutné ohlásit do 30 dnů. Každý pes při pohybu na
veřejném prostranství musí být viditelně označen evidenční známkou.
Z hlídkové knížky městské policie:
Ke krádeži zneužil důvěry a osamělosti seniora.
Osaměle žijící 84 letý senior oznámil, že podlehl
fabulaci neznámého muže a nechal se přesvědčit o dávném přátelství. Pozvání na skleničku do
domu mělo své následky. Senior nejprve na „pár
dnů“ zapůjčil několik stokorun. Jen se za „kamarádem“ zavřely dveře, zjistil, že v nestřeženém
okamžiku přišel o mobilní telefon. Zde ještě bylo
štěstí vstřícné – za pomocí „akutní intervence“
odvážného náhodného mladého muže byl „kamarád“ dostižen a telefon po pár chvílích úspěšně vrácen. Rozčarování přišlo při návratu domů.
Kromě telefonu lapka během návštěvy odcizil
také zbytek bankovek z peněženky. Městské policii se podařilo „návštěvníka“ - zkušeného recidivistu - vypátrat, nicméně jeho verze událostí
je odlišná. Správný klíč bude muset nalézt přestupková komise, kam byl případ oznámen.
Odložení mrtvého psa vedle dětského hřiště.
Pokuta až 20 000 Kč hrozí neznámému, nepřemýšlivému chovateli, který svého mrtvého jezevčíka zabalil do prostěradla a volně odložil
u sídliště blízko dětského hřiště. Při hře jej našly
děti a samozřejmě se neubránily dotekům. Proto
ve spolupráci se Státní veterinární správou zjiš-
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ťujeme, zda zvíře nemohlo být infekční. Také nás
zajímá, proč a za jakých okolností pejsek přišel
o kus packy. Přivítáme informace, které nás posunou dále.
Asi 15 minut vydržel jarní úklid komunikací v Čechyni.
Z místní komunikace pod hřištěm a z čerstvě poklizené silnice před školou se náhle stalo malé
oraniště. I když byl „pachatel“ nenávratně pryč,
podařilo se nám od občanů zjistit původce a pohnat jej k nápravě. Do hodiny byly komunikace
zanesené odstředěnou hlínou z kol opět čisté. Na
vině byl řidič stroje s postřikem ze zemědělského družstva sídlícího mimo Rousínov.
Komu chybí zaběhnutý Ferry? Kdo by chtěl nového čtyřnohého kamaráda?
Tuláček, jehož několikadenní volné pobíhání
plné nedůvěry a ostražitosti nebylo řadě občanů
lhostejné, se nyní se nachází v našem kotci. Potřebné informace naleznete na facebookových
stránkách MP Rousínov, nebo u strážníka Petra
Minaříka, tel. 778 417 821.
Petr Minařík,
strážník

Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé
i černé, skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou
nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře.
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční ve dnech 25. – 29. dubna 2016,
denně 8.00 - 17.30 hod., Louky 1, Rousínov, Dům – centrum harmonického bydlení
v prostorách garáží (vjezd autem možný až ke garážím).
Věci, prosíme, zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 724 571 836, 517 326 180
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MODERNÍ RADNICE
Posláním městského úřadu je kromě přenesené působnosti také práce pro rozvoj města
a pro jeho obyvatele. To v sobě zahrnuje intenzivní komunikaci s občany a zpracování
informací souvisejících s jejich požadavky
a potřebami. Informace jsou různorodé a na
jednotlivých odborech a odděleních radnice se
částečně překrývají.
Město Rousínov plní svoje poslání zodpovědně,
proto se rozhodlo v roce 2006 nasadit na úřadě
ucelený informační systém, který pokryje všechny oblasti, nahradí papírové záznamy, propojí
jednotlivé agendy tak, aby nemusela být data
duplicitně zadávána, umožní snadnou evidenci
a prohledávání všech dokumentů a zajistí rychlý
přístup k informacím důležitým pro rozhodování
zastupitelstva.
Nejlepší uspokojení potřeb vedení města nabídla
společnost VERA, která působí na českém trhu
od roku 1994 a zabývá se dodávkami komplexních informačních systémů pro veřejnou správu.
Vybudovala si přední postavení ve svém oboru
a její služby využívá přes 200 zákazníků. Informační systém VERA Radnice je neustále aktualizován a rozšiřován a to jak v souvislosti s aktuálními legislativními, provozními i manažerskými
požadavky, tak i s rozvojem technologií.
Nový informační systém postupně pokryl zpracování příjmů, výdajů, objednávek, smluv a fakturace úřadu. Zahrnul také pokladnu, banku

a účetnictví. Důležitou částí pro vedení města je
evidence majetku a tvorba rozpočtu. VERA Radnice zajistila činnosti matriky a ohlašovny včetně
ověřování. Podpořila také evidenci psů, hracích
automatů, komunálního odpadu, myslivosti, rybářství.
Systém přinesl elektronické evidence do všech
příjmových oblastí. Díky vnitřnímu propojení
stačí zadat například jméno a další údaje plátců
poplatků pouze jednou. Takže pokud po přestěhování se přijde nový občan zaregistrovat k platbě poplatků například za komunální odpad, zapíše příslušný referent jeho údaje do databáze. Při
registraci k platbě poplatků za psa, nájem, nebo
hřbitovní místo, stejně jako při platbě na pokladně a vystavování příjmového dokladu pracovnice
data ze systému použije bez zbytečného přepisování. A navíc, díky správnému nastavení systému proběhne zároveň automatické zaúčtování
přijaté částky. Data se kvalifikovaně sdílejí, ale
pouze na základě uživatelských oprávnění. Jsou
tedy chráněna způsobem, který odpovídá zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Centralizace údajů do jedné databáze a systém oprávnění minimalizovaly pracné rutinní
zadávání a opisování dat a podpořily efektivnost fungování úřadu. Proto mají zaměstnanci
úřadu teď víc času na to, aby se mohli věnovat
rozvoji Rousínova.
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RADNICE, JAK MÁ BÝT
Městský úřad je správním a ekonomickým subjektem, a proto pracuje s penězi a důležitými
dokumenty. Přijímá dotace, vybírá poplatky za
služby, je zřizovatelem škol a školek a přispívá
na jejich provoz, investuje do opravy chodníků nebo stavby dětských hřišť. I tyto operace
musí být pokryty informačním systémem. Ideálně takovým, který si dokáže část dat vytáhnout z agend, kde již zaznamenány jsou.
Město a Městský úřad Rousínov takový systém
má. Používá informační systém VERA Radnice, ve
kterém jsou plně propojeny
• činnosti pro občany evidované ve správních
agendách,
• finanční toky evidované v ekonomických agendách
• a související dokumenty uložené ve spisové
službě.
Dnešní občané jsou aktivní a iniciativní a chtějí
vědět, jak je městský úřad zastupuje v jejich zájmech. Nejinak je tomu i v Rousínově. Aby mohli
obyvatelé dostat odpovědi na své dotazy, musí
na úřadě kromě jiného dobře fungovat správa
dokumentace, proto úřad využívá Spisovou službu VERA Radnice. Ta zajišťuje digitalizaci papírových dokumentů přicházejících a odcházejících
z městského úřadu.
Spisová služba odpovídá právním předpisům
tzv. Národního standardu pro elektronické spisové služby a novele Zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě. Zajišťuje, že jsou
všechny dokumenty dohledatelné na základě
výběrových kritérií. A to jak ty, které byly původně papírové, tak i ty, které jsou pouze v elektronické formě a přišly třeba přes elektronickou
schránku. Kromě jiného také zajišťuje zákonné

podmínky elektronické archivace a v konečné
fázi také skartaci dokumentů.
Přístup jednotlivých referentů ke konkrétním
dokumentům je dán jejich oprávněními, takže
nemusíte mít obavy, že by si například pracovnice matriky prohlížela, zda občan má záznam
o přestupku u Městské policie. Městská policie
ale má oprávnění ověřit při zápisu přestupku
adresu hříšníka ve státním systému základních
registrů. A když kdokoli předá na podatelně
úřadu nějaký papírový dokument, žádost nebo
připomínku, je tento naskenován (převeden do
elektronické podoby) a zároveň jsou k němu pořízena tzv. metadata – kdo a kdy dokument podal,
zda je to smlouva, nebo třeba žádost a podobně.
Po tomto zaevidování se již referenti nebudou
moci vymlouvat, že o dokumentu neví „protože
to přebíral někdo z kolegů“. Odpadá únavné prohledávání šanonů, stačí pár kliků a dokument je
v systému snadno nalezen dle data převzetí
nebo jména občana, který jej podal.
Neustále dochází k legislativním změnám a objevují se nové potřeby. Společnost VERA reaguje
na všechny tyto okolnosti a svoje produkty pořád rozvíjí. V souvislosti s technologickým pokrokem nyní např. nabízí Klikací rozpočet, který
zobrazuje rozpočtová data na webu města nebo
Mobilní kancelář Městské policie, která umožňuje strážníkům, aby s informačním systémem
komunikovali prostřednictvím „chytrého mobilu“ přímo z terénu. Přednastavené formuláře
a číselníky výrazně zjednodušují administrativní
povinnosti policistů, a ti se pak mohou věnovat
svému poslání – ochraně města a jeho obyvatel.
Systém VERA Radnice je nástrojem, který se
neustále vyvíjí tak, aby pomáhal zaměstnancům města a oni mohli pomáhat občanům.
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ZIMNÍ OZVĚNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ačkoli letošní zima byla stejně jako ta loňská
na sněhovou nadílku dosti skoupá, my jsme se
v mateřské škole nenudili. V lednu se přece jen
na chvilku sníh ukázal, a tak rychle vznikali sněhuláci a jiné sněhové stavby, ze sklepa se vytahovaly lopaty a boby, abychom si to krátké bílé
štěstí co nejvíce užili. Rádi jsme také přijali pozvání rousínovské D.A.V.Y a shlédli jejich nádherný pohádkový muzikál „Královna sněhu“.
Když odtálo a zima nám tak ukázala svou méně
vlídnou tvář, zajímali jsme se o to, co vlastně
v této roční době dělají zvířata, především naši
ptáci, které jsme přikrmovali, pozorovali a poznávali na krmítkách i v atlasech. Z brněnské
hvězdárny na Kraví hoře k nám přijelo mobilní
nafukovací planetárium s pořadem o vesmíru,
který ve třídách otevřel téma plné hvězd, planet,
raket a kosmonautů. A když už jsme byli na cestách, vydali jsme se do Afriky poznat místní přírodu, především zvířata, také obyvatele a jejich
kulturu; pomohla nám v tom krásná hudební po-

hádka s prvky muzikoterapie pod názvem „Putování po Africe“. Děti se jako její aktivní účastníci
seznámily s mnoha netradičními hudebními nástroji a mohly si na ně též samy zahrát.
Od tématu Afrika byl už pak jen krůček k tradičním karnevalovým oslavám. Předcházela jim samozřejmě výroba masek, dekorování tříd, hraní
rozpustilých her. V určený den děti od rána přicházely ve svých maskách, které jen potvrzovaly, že tvořivost rodičů a dětí je velká a že i z prostého materiálu lze vytvořit nápaditý kostým.
A když se zima pomalinku začala lámat do jara,
vzpomněli jsme si na heslo „březen – měsíc knihy“. V knihách jsme listovali, prohlíželi ilustrace
a s pomocí paní učitelek četli, také jsme si připomněli klasické pohádky a vydali jsme se i na
návštěvu místní knihovny. To už ale vykoukly
sněženky a nám nezbylo, než se začít chystat na
velký jarní svátek - Vítáni jara.
Mgr. T. Vejdová,
učitelka MŠ Rousínov
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VÍTÁNÍ JARA
Tak jako každý rok, i letos jsme přivítali v mateřské škole jaro. Protože je nás ve školce opravdu
mnoho, loučily se jako první se zimou starší děti
a další den děti mladší. Nejprve si děti vyrobily
ve třídách smrtku a paní učitelky se postaraly
o zhotovení jarní brány.
Dopoledne se třídy shromáždily před školkou,
kde se děti vyfotografovaly se smrtkou, každý
prošel jarní bránou a následovalo pásmo jarních
veršů a písniček s pohybem. Poté se děti vydaly
v průvodu přes náměstí, až k potoku Rakovci, kde
slavnostně vhodily smrtku do potoka. A snad už
tady bude jaro!!!
Veronika Trávníčková, učitelka MŠ

(NE)ZÁJEM O TECHNICKÉ OBORY
Začátek byl symbolický. V truhlářských dílnách
bývalého areálu ISŠ Slavkov, který dnes zčásti užívá i základní škola. Celkem 17 chlapců
8. a 9. ročníku si na jednoduchém výrobku vyzkoušelo stolařské řemeslo. Práce probíhaly
pod vedením mistrů odborného výcviku. Čtení
výkresu, rozměření materiálu, řezání, vrtání,
různé druhy opracování a nakonec spojování
jednotlivých dílů. Výsledkem byl vlastní výrobek, který si kluci vítězoslavně odnesli domů.
Dík patří vedení ISŠ Slavkov za umožnění této
akce v prostorách jejich dílen, také za zajištění materiálu a zapůjčení nářadí, strojů i mistrů.
Podle předběžné dohody obou škol se podobné
akce budou opakovat. Efekt je namířen směrem
k propagaci tradičního rousínovského řemesla.
Navíc - od příštího školního roku také začneme žákům nabízet podobné praktické činnosti
v rámci volitelného předmětu. Podařilo se nám
také získat bezmála 200 tis. Kč z fondů EU na
obnovu zařízení školních dílen žákovským nářadím a také na nákup zařízení pro přípravu materiálu učitelem.
Druhou zajímavou nabídku dostali žáci 9. tříd
od SOŠ Sochorova Vyškov. Tato škola připravi-

la jednodenní propagaci svých oborů zážitkovou formou. Stačilo si vybrat a vyzkoušet, jak
v 21. století pracuje zedník, klempíř, pokrývač,
obráběč kovů, strojní mechanik či elektrikář. Jak
se pájí měď, svařují plasty, jak funguje nivelační
přístroj. Jak se zaměřují stavby, jak funguje projekční kancelář, co je mechatronika. Atraktivní
byly ukázky řezání laserovým i vodním paprskem či 3D tisk.
Rousínovské žáky, kteří se právě rozhodovali
o svém budoucím směřování, nejvíc zajímalo,
zda tam pojedeme místo běžné výuky. A protože akce začínala až od 12 hodin, jelo jen 6 žáků.
Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel ZŠ
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ROUSÍNOVĚ
Na Zelený čtvrtek 24. března 2016 měl být na
chodbách a ve třídách Základní školy v Rousínově klid, protože dětem a učitelům začaly podle
školního kalendáře velikonoční prázdniny. Stalo
se však pěknou tradicí, že právě tento den se už
poněkolikáté otevřely dveře školy, aby přivítaly
malé i velké návštěvníky
na Velikonočních dílničkách. Pod vedením paní
učitelky Mertové již třetím
rokem učitelé společně
se žáky druhého stupně
připravili v přízemí školy
13 velikonočních dílniček
pro veřejnost – drobotinu
předškolního věku a jejich
doprovod i větší děti. Během dopoledne si tak příchozí mohli v dílničkách s
pomocí žáků nebo učitele
uplést pomlázky, nabarvit
si mramorovaná, vosková,
či vyrobit si látkou potažená patchworková vajíčka nebo si barevnou polevou pomalovat perníčky pod vedením zkušené
perníkářky paní učitelky Flösslerové. V dárkové
tašce, kterou si sami mohli dozdobit, si odnášeli i další krásné jarní a velikonoční dekorace –
motýlky, včeličky, žabičky, kozlíky a slepičky jako
zápichy v květináčku s osením, zajíčky na vařečkách, kohoutky a sluníčka z lýka, věnečky z březového a vrbového proutí nebo kuřátka zvaná

řeřicháčci. Při takovém tvoření přišla chuť i na
něco dobrého - i na to se tady pamatovalo. V kavárničce usměvavá děvčata nabízela kromě čaje
a kávy různé sladké dobroty – ovocné, šlehačkové i kokosové řezy, banánové muffiny a ořechové
rohlíčky, které napekly šikovné paní učitelky.

Zájem veřejnosti byl opravdu velký a podle spokojených úsměvů návštěvníků se akce hodně
vydařila. Propojení společně stráveného času
a tvořivosti dětí a rodičů přispělo určitě k příjemnému prožití tohoto dopoledne. Poděkování patří všem učitelům a žákům, kteří se na této akci
podíleli.
A. Šullová

POEZIE I KINO V ZUŠ
Sál hudebního oboru naší školy už pamatuje
ledacos. Ale to, co se v něm odehrálo 26. ledna
ještě nezažil. Slovo a hudbu jsme spojovali už
v různých muzikálových projektech, ale ten den
jsme tóny přidali k básním v pořadu nazvaném
Rozezpívaná poezie. Impulzem k tomu, aby vznikl tento ojedinělý projekt, byla básnická sbírka

pana Zdeňka Železného - literární osobnosti
našeho regionu - Svět jako na dlani. Ta poutavým způsobem seznamuje děti (ale i dospělé)
s přírodou a životem v ní. Pedagog naší školy
Mgr. Radek Dočkal zhudebnil mnoho básní z této
publikace a nápad byl na světě. Ukážeme veřejnosti, jak to vypadá, když se báseň recituje a když
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stejná slova uslyší zpívaná. Žáci z pěvecké třídy
Radka Dočkala, ale také jeden žák a dětský pěvecký sbor ze třídy MgA. Davida Kříže předvedli
krásné výkony a jejich pedagogové i rodiče na ně
mohou být právem pyšní. ALE! Kdo bude recitovat? To nás před začátkem příprav trápilo nejvíce. I to jsme však vyřešili a osoba průvodce večera a recitátora v jedné osobě byla pomyslnou
třešničkou na dortu. Velké poděkování tedy patří
panu Vilému Čapkovi, který k přípravám i následnému koncertu přistoupil s profesionalitou sobě
vlastní, naprosto nezištně a věnoval zkouškám
spoustu času. Tématickou výzdobu sálu zajistily
žákyně výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Veroniky Jánské. To vše, spolu s krásnými
klavírními doprovody, které bravurně realizoval
sám autor hudby Radek Dočkal, sdílel a k nádherné atmosféře večera přispěl i osobně přítomný pan Zdeněk Železný.
Po novince v našem koncertně bohatém programu následovala o měsíc později akce, která
už neodmyslitelně k naší škole patří. Koncert
filmových, muzikálových a pohádkových melodií. 23. února se uskutečnil už jeho 12. ročník.
Ale teprve podruhé jste byli svědky proměny
sálu v kino ROKI (ROusínovské
KIno). V loňském roce jsme si
vyzkoušeli, že propojit hru či
zpěv známých melodií s přímou projekcí ukázek z jednotlivých filmů na velké stěně za
pódiem je krásný zážitek. Žáci
spolu se svými pedagogy věnovali přípravám hodně času
a elánu a jim i jejich rodičům
patří poděkování za čas, který
strávili víkendovými generálními zkouškami. Museli si totiž
vyzkoušet, jaké to bude hrát
jen s minimálním osvětlením
a s vědomím, že vedle nich
probíhá filmová projekce. Ale
ani ta nevznikla jen tak sama
od sebe. Slečna Karolína Jánská musela strávit mnoho ho-
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din chystáním sestřihů jednotlivých filmových
děl a přípravou znělek filmových společností,
které propojovaly části večera. Filmovému tématu se několik měsíců věnovali také žáci výtvarného oboru se svým pedagogem Mgr. Janem
Nohelem. Již čtrnáct dnů před koncertem vás na
něj lákal překrásný poutač ve vestibulu školy
a na chodbě vedoucí ke koncertnímu sálu postupně přibývaly plakáty k jednotlivým snímkům
a krásné keramické objekty. Zvukovou a světelnou stránku skvěle a ochotně zajistil, jako už
mnoho předchozích našich projektů, pan Václav
Ševčík. Průvodní erudované slovo měl na svých
bedrech člověk, bez kterého by tato nádherná
akce před mnoha lety nemohla vzniknout - Mgr.
Radek Dočkal. A jak jinak, už teď se nám honí hlavou nápady na zpracování krásných melodií pro
příští rok. Máte se na co těšit!
Souběžně s výukou a přípravou na koncerty
se naši žáci zúčastňují také různých soutěží a
přehlídek. A letos jsme byli opět velmi úspěšní.
Ale protože soutěžení ještě neskončilo, tak vám
o tom „povím“ zase příště.
Hana Jánská,
ředitelka ZUŠ Františka Sušila

Rozezpívaná poezie (foto J. Konkol)
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SOUTĚŽ TRUHLÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Dne 30. 3. 2016 se uskutečnila v dílenských
prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy
technické v České Třebové soutěž žáků oboru
truhlář. Do soutěžního klání o nejlepšího jednotlivce a nejlepší družstvo se přihlásilo 12 škol ze
všech koutů republiky. Každou školu reprezentovali vždy dva truhláři, kteří měli za úkol vyrobit v časovém limitu čtyř hodin podle výkresové
dokumentace stojánek na knihy. Součástí hodnocení byla rozměrová přesnost výrobku, kde
bez ztráty bodu byl
tolerován pouze jeden
milimetr. Dále se bodovalo provedení spojů, čistota opracování,
celkový vzhled a funkce výrobku. Zdánlivě
jednoduchý
výrobek
dokázal dost výrazně
rozdělit soutěžní pole.
Ne každému se podařilo dokončit výrobek
v požadovaném limitu
do finální podoby. Pro

pět nejlepších jednotlivců byly připraveny velice
hodnotné ceny v podobě ručního elektrického
nářadí. Za Integrovanou střední školu Slavkov
u Brna soutěžil Tomáš Přichystal, který se umístil na oceněném 5. místě a David Gazda, který
skončil na 18. místě. V soutěži družstev jim patřilo pěkné 6. místo. Oběma žákům gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Š. Podolan, ISŠ

RADEK DOČKAL JUBILUJÍCÍ – BILANCUJÍCÍ
ANEB O ČEM SE PŘEDCHOZÍ DIALOG NEZMÍNIL
V roce 2000 mi bylo 10 let a navštěvovala jsem
hudební obor ZUŠ. První den nového školního
roku jsem zjistila, že mě bude učit nový pan učitel. Po dvou prvních lekcích jsem jej o víkendu
potkala s jeho rodinou v horách. Začala jsem tušit, že není typickým muzikantem, který by dával
přednost vyhřátému pohodlí domova a věnoval
se výhradně múzám. V té chvíli by mě však nenapadlo, jak dlouhý hudební maratón se svým
novým pedagogem flétny v příštích letech ještě
zažiji. Před více než rokem jsem právě s ním připravila pro čtenáře Zpravodaje města Rousínova
zajímavý rozhovor, který podle reakcí a ohlasů místních obyvatel veřejnost zaujal. Již tehdy

jsem měla ovšem pocit, že spousta toho ještě
zůstala nedopovězena. Napadlo mne, pokračovat v tomto dialogu právě ve dnech, kdy si Mgr.
Radek Dočkal připomene spolu s rousínovskou
veřejností nejen 16 let svého působení v našem
městě, ale především svých jubilejních 50 let
životní pouti. Jelikož je pan učitel již po řadu let
výraznou uměleckou osobností celého našeho
regionu a jeho jméno i umění znají posluchači
doslova po celé Evropě, jsem si jistá, že se něco
nového, a možná i dost neobvyklého, od něj
i nyní dozvím.
Děkuji, pane učiteli, že jste si na mě udělal znovu čas. Minule jsme se věnovali především Va-
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šim netradičním sportovním aktivitám. Dnes
bych chtěla začít úplně jinak. Jaké byly Vaše
nejranější začátky jako hudebníka?
Odmalička jsem si stále prozpěvoval a veškerou
hudbu si dirigoval. Ve 4 letech jsem se stal členem folklórního souboru Vonička, kde jsem vystupoval jako sólo-zpěvák. Není lepšího základu pro každého muzikanta než se naučit široký
repertoár lidových a národních písní. V 7 letech
jsem nastoupil do PHV LŠU v Gottwaldově, v 8
letech se začal učit na klavír, v 10 i na zobcovou
flétnu, ve 12 letech na flétnu příčnou a jako čtrnáctiletý jsem byl přijat na konzervatoř v Brně.
Hrával jste stejně jako Vaši žáci na koncertech
a zúčastňoval jste se také nějakých soutěží?
Samozřejmě. Koncertů bych se nedopočítal
a soutěží byla také pěkná řádka. Absolvoval jsem
soutěže ve zpěvu, ve hře na klavír, na flétnu,
v komorní hře a v recitaci.
Vaše žáky a studenty by jistě zajímalo, jak jste
byl úspěšný. Mohu se zeptat?
Proč ne. Dařilo se mi vskutku dost. Již v dětství
jsem se úspěšně zúčastňoval nepočítaně soutěží. Jako žáček LŠU (dnes ZUŠ) jsem vyhrál ústřední kolo v Českých Budějovicích. Na konzervatoři
jsem zvítězil v celostátní soutěži v komorní hře v
Praze a získal 3. místo v mezinárodní konkurenci
flétnové mezinárodní soutěže Concertino Praga.
Takové výsledky mohou inspirovat a motivovat Vaše současné žáky. Jaké
vzory formovaly
Vaši mladou uměleckou osobnost?
Měl jsem velké
štěstí na skvělé
kantory, kteří sami
byli a stále jsou významnými osobnostmi a celebritami v hudebním
světě. Bylo tomu
tak na konzervatoři i na JAMU.
Jmenuji alespoň
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některé: laureátka mezinárodních soutěží Božena Růžičková, hlavní sbormistr Janáčkovy opery
Josef Pančík, vynikající odborník na komorní hru
Jiří Besperát, skladatel Bohuslav Řehoř, sbormistr Jan Řezníček, dirigent Zbyněk Mrkos, nejlepší
hlasová pedagožka v ČSSR, autorka mnoha metodických učebnic Blanka Chládková, skladatelé
František Emmert a Josef Adamík, pěvci Sylvie
Kodetová, Zdena Kareninová - držitelka loňské
ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru
zpěv a manželka profesora, u něhož vystudoval
zpěv Karel Gott, Miloslav Klement - znamenitý
pedagog, autor učebnic pro flétnisty a mimořádný znalec staré hudby, šéfdirigent FBM Zlín
Rostislav Hališka – velký znalec díla B. Martinů,
Otakar Trhlík – šédirigent Janáčkovy filharmonie
Ostrava a stálý hostující dirigent Symfonického
orchestru v jihokorejském Soulu, Helmut Rilling
– německý dirigent a jedinečný specialista na
autentickou interpretaci barokní hudby, jehož
nahrávky patří na světě k nejlepším. S nimi všemi jsem strávil krásné roky a mimořádné chvíle
a mohl bych jmenovat další a další osobnosti.
Antonín Tučapský mi již při prvním setkání v Londýně projevil velké uznání mých dirigentských
kvalit a později se z nás stali přátelé. Dokonce
Rafael Kubelík mi věnoval osobní konzultaci.
...pokračování v přístím čísle
Pavla Chromá

NEZISKOVKY
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SLAVÍKOVICE OD TŘÍ KRÁLŮ PO VELIKONOCE
Po Novém roce začíná plesová sezóna. Tradičně
se v tělovýchovném a kulturním zařízení TJ Spartak Slavíkovice konaly plesy čtyři - první ples pořádala strana KDU-ČSL, následoval ples školní,
který již tradičně zahájili chlapci a děvčata z devátých tříd překrásnou polonézou, za týden nato
vydařený již 16. ročník fotbalového plesu, pořádaného fotbalovým oddílem naší tělovýchovné
jednoty.
A ten čtvrtý, hned v neděli 14. 2. odpoledne, ten
byl nejdůležitější pro všechny malé princezny
i prince, víly i vodníky, piráty i kovboje, černokněžníky i čarodějnice, kuchaře i servírky, nej-

ní řízného pochodu svým maminkám, tatínkům
i ostatním příbuzným, kteří je na ples doprovodili. Odměna žádnou masku v sále neminula. Následoval tanec, různé hry a soutěže. Celý
program plesu i velkou spoustu hodnotných cen
tentokrát pečlivě připravily cvičitelky TJ Spartak.
Dětem se tato zábava určitě líbila, některé odcházely nedobrovolně se slzičkami v očích, že už
se nehraje a že musí domů. Tak příští rok zase na
shledanou! Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří se podíleli na zakoupení odměn
a cen pro děti.

různější zvířátka a ještě daleko více masek nejmenovaných. Začal dětský maškarní karneval.
Letošní účast sice nepřekonala loňský rekord
(chřipky řádily na všech frontách), ale i tak se
téměř stovka dětí představila v průvodu za zně-

Po plesové sezoně přichází období půstu a čtrnáct dní před nedělí velikonoční je neděle Smrtná, na kterou se těší především všechna děvčata. Samotné neděli předcházely pečlivé přípravy
- musí se vyrobit Morana, májíčky, se kterými se
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koleduje, odměny hospodyním, nastrojit vozíček
na koledu, naučit se písničky a říkadla, která se
pak hospodyním zpívají. A v neděli je zamračeno,
fučí severák a je zima, že by psa nevyhnal! Kolik
dětí to odradí a kolik rodičů dívenky nepustí? Stalo se. A tak se po obědě sešlo pouhých 14 děvčátek, každá v zimním oblečení s kulichem na hlavě
i v rukavicích, ale zpíváme: Smrtná neděla, kdes
tak dlouho byla... S Moranou jsme prošli celou
vsí a hospodyním přáli krásné jaro, veselé léto
a bohatou úrodu. Odměnou za koledu byly dětem
sladkosti, nazdobená vajíčka i drobné peníze. Na
památku dostala každá hospodyňka „panenku
na špejli“ jako ozdobu do jarního osení. Průvod
s Moranou končil na mostě u školy. Morana byla
zapálena a se zpěvem hozena do prudkého Rakovce. Tím se zima vyhnala ze vsi. Následovalo
občerstvení pro všechny účastníky. Teplý čaj přišel vhod, děvčata se posilnila párkem, chlebíčky
i drobným cukrovím, které pro ně přichystaly organizátorky. Domů se děti rozcházely s pytlíkem
odměn, které si vykoledovaly. Poděkování patří
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všem hospodyním, které děvčatům otevřely, ale
především všem organizátorkám této obnovené
tradice.
Velikonoce mají být veselé. K tomu určitě přispěla i Oldies disco party, kterou pořádal na Bílou
sobotu fotbalový oddíl TJ Spartak ve spolupráci
s FANS clubem v místní sokolovně. Účastníků
se sice nesešlo mnoho, ale zábava se vydařila.
Poslední hosté se rozcházeli v časných ranních
hodinách. A hlavně se tam pánové dohodli na
strategii pondělní pomlázky. I když je Červené pondělí svátkem především pro malé i větší
chlapce, Hody, hody, doprovody... znělo snad ve
všech staveních, dívčí i ženské sukně byly řádně
vymrskány, aby byla děvčata zdravá, košíčky koledníků se plnila nazdobenými vajíčky a na žíly
přibývaly krásné mašličky, chlapci někde dostali
za koledu i peníze, muži zase víno nebo slivovičku. A veselí byli určitě všichni.
Dobroslava Mezihoráková

OHLÉDNUTÍ ZA POCHODEM
V sobotu 19. 3. 2016 proběhl již 41. ročník Dálkového pochodu Drahanskou vrchovinou. Letošní
ročník se po předminulém roce zařadil na druhé
místo v četnosti návštěvníků, a to s počtem 901
pochodníků, kteří si mohli vybrat jednu ze sedmi
vyznačených tras.
První pochodníci, většinou účastníci delších tras,
se na start dostavili již před sedmou hodinou
ranní, kdy byl oficiálně zahájen start, a do cíle, na
téže místo, se někteří vraceli až pozdě v noci. Počasí nebylo příliš slunečné, ale snad i přes chvilkový déšť nebyla nikomu velká zima. Při chůzi
se tělo zahřálo a při stání se každý mohl napít
teplého čaje a doplnit síly chlebem se sádlem
a cibulí na jedné ze čtyř kontrol.
Dálkového pochodu se neúčastní pouze rousínovští a občané nejbližších okolních obcí, kteří
letos tvořili krásných padesát procent všech

účastníků, ale lidé z celé České republiky od Prahy až po Havířov. Škála lidí, kteří si chtějí užít sobotní den při chůzi v přírodě, je obrovská. Na nejkratší osmikilometrovou trasu, na které jsou na
stanovišti Horka připraveny hry pro děti a kterou
si vybralo 305 účastníků, čímž se letos stala nejnavštěvovanější trasou, se vydávají především
rodiny s malými; po ostatních trasách putují staří
i mladí, jedinci i velké skupiny, nechybí ani zdatní
padesátkaři, kterých bylo letos 45.
Za energii milovníků aktivního naturalismu jsme
extrémně vděční už léta, takže naše díky patří
nejen všem organizátorům a našim partnerům,
ale především všem pochodníkům, kteří už po
jednačtyřicáté zaplnili lesy v okolí Rousínova.
vodácký oddíl TOM Kačeny Rousínov
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JEZDECKÝ KROUŽEK VE VÍTOVICÍCH
Jezdecký kroužek z Ranče Vítovice oslavil letos
v lednu už páté výročí svého vzniku. Počet dětí,
které pravidelně do kroužku docházejí, hodně
během let vzrostl. Jedna třetina dětí je z Rousínova, zbytek z blízkého okolí a pár jedinců dojíždí
až z Brna. Další členové se zúčastňují jen některých akcí.
V roce 2015 kroužek pokračoval ve své pravidelné činnosti. Každé odpoledne jste mohli děti
potkat buď na jízdárně nebo na vyjížďce v lese.
V létě prožily děti čtyři týdny na soustředění
v areálu ranče, zúčastnily se i několika závodů
a kurzů mimo ranč, s rodiči a kamarády podnikly
Hubertovu vyjížďku do Habrovan a týden putovaly po Drahanské vysočině. Vznikly i dva nové
kroužky – vozatajský a dětský environmentální
klub Čemeřice pro děti od 5 do 10 let.
Ranč Vítovice má pro „kroužkaře“ 7 koní, dva
malé, dva střední a tři velké, každý si může vybrat velikost i povahu koníka, která mu sedí.
Přestože je chov koní finančně velmi náročný,
daří se nám i díky dotacím z města Rousínova být nejlevnější z širokého okolí a tím pádem
jsou kroužky dostupné i pro děti, které si jinak
jezdecký sport dovolit nemůžou. Kromě pobytu
na čerstvém vzduchu má naše činnost i velký
přínos pro výchovu k zodpovědnosti, vztahu ke
zvířatům a k přírodě a učí děti spolupracovat
a být součástí týmu.

Letos chceme naše aktivity rozšířit o přípravu na
novou disciplínu pro děti - „Pony-games“ a ukázat své dovednosti na závodech doma i jinde.
Na letní prázdniny připravujeme dva běhy příměstského tábora na ranči Vítovice, na který se

mohou přihlásit i nečlenové našeho kroužku ve
věku od 5 do 10 let. Bude se jezdit na ponících,
hrát hry v lese i na ranči, učit se pečovat o zvířátka na ranči, kreslit, chodit na výlety. Strava pro
účastníky je zajištěna po celý den (dvě svačiny,
oběd, pitný režim).
Termíny: 18. – 22. 7. 2016, 15. – 19. 8. 2016, čas
denně od 9 hodin do 17 hodin.
Cena 500 Kč na jeden den. Další informace na
www.ranch-vitovice.cz.
Barbora Fatková
text i foto

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Na letní prázdniny připravuje R-klub příměstské
tábory pro děti od 6 let. Děti se během celého tábora vypraví za dobrodružnými výlety po okolí.
Zažijí táborové hry, soutěže, hledání pokladů i opékání špekáčků. Tábor je zaměřen převážně na pobyt venku v přírodě, s možností návštěvy muzea či
zámku (přizpůsobeno dle aktuálního počasí).
Program je zajištěn v uvedených termínech v době od 8 do 16 hodin
TERMÍNY: 11. - 15. 7. 2016, 15. - 19. 8. 2016
CENA: 800,- Kč

Pitný režim a stravu si děti zajistí z domova.
Další informace a přihlášky ke stažení najdete
na webových stránkách města Rousínova (www.
rousinov.cz).
Případné dotazy zodpoví vedoucí příměstského
tábora Lenka Popelková, 774 991 279, lena.pop@
seznam.cz nebo sociální pracovník Městského
úřadu Rousínov Bc. Pavel Chládek, 517 324 830,
chladek@rousinov.cz
socv
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R-KLUB
neboli rousínovský klub volného času nabízí
bezplatně v pracovních dnech od pondělí do pátku v Rousínově a místních částech (Slavíkovice,
Královopolské Vážany) volnočasové aktivity
pro děti a mládež. Klub je otevřen všem dětem
a mladistvým bez rozdílu (od pětiletých dětí až
po téměř „dospěláky“). Jednotlivé aktivity probíhají převážně v klubovně a jde především o stolní
hry, vaření, rukodělnou výrobu, nácvik divadelních představení, výrobu dekoračních předmětů,
ping-pong apod. Vedoucí kroužků jsou Lenka Popelková, Petra Celá a Libuše Jarošová.

Kdy a kam přijít:
Pondělí 16:00 – 18:00 hod. Rousínov
Úterý 16:00 – 18:00 hod. Rousínov
Středa 15:00 – 18:00 hod. Slavíkovice
Čtvrtek 15:30 – 17:30 hod. Rousínov
17:00 – 19:00 hod. Královopolské Vážany
Pátek 15:30 – 17:30 hod. Rousínov
Klubovna v Rousínově sídlí na ulici Tyršova, v přízemí budovy bývalého nábytkářského učiliště.
Ve Slavíkovicích se klubovna nachází v budově
bývalé školy a v Královopolských Vážanech je to
také budova bývalé školy.
Všechny děti a mládež jsou srdečně zváni!
socv

CHARITNÍ PORADNA SLAVKOV U BRNA NABÍZÍ BEZPLATNÉ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ LIDEM V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Již několik let Oblastní charita Hodonín provozuje
ve Slavkově u Brna a Bučovicích charitní poradnu,
která se zaměřuje na pomoc těm, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situaci
ohroženi. Služba je určena osobám starším 18 let.
Cílovou skupinou jsou, jak rodiny s dětmi, tak oběti
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Ve své práci s klienty se zaměřujeme na dluhovou
problematiku (např. rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, exekuce, insolvenční řízení), rodinnou problematiku a řešení mezilidských vztahů
(manželství, rodičovství, rozvod, péče o dítě, výživné, sepisování návrhů), orientaci v sociálních systémech (sociální dávky a služby), pracovněprávní
vztahy a zaměstnanost (např. pomoc při hledání

zaměstnání, příprava na vstupní pohovor, sestavení CV), pomoc při řešení bydlení a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní bydlení), ochranu
spotřebitelů (práva a povinnosti stran, reklamace)
a další.
Pokud si nevíte rady s řešením životní situace, kontaktujte nás. Najdete nás v přízemí domu s pečovatelskou službou na adrese Polní 1444, Slavkov
u Brna a to vždy v pondělí a středu od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 16.00 h., úterý a čtvrtek od
8.00 do 12.00 h.
Zájemci o službu se mohou předem objednat na
telefonním čísle 731 646 977 nebo e-mail: poradna.
slavkov@hodonin.charita.cz.
Mgr. Naďa Kabelková,
vedoucí sociální pracovnice
www.hodonin.charita.cz
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KRÁLOVNA SNĚHU SE VRÁTILA
Královna sněhu opět kralovala v rousínovské Záložně. Na základě přání nejmladších D.A.V.Áků
soubor tento muzikál po několika letech opětovně nastudoval. Stalo se tak 10. a 13. února 2016
v rousínovském sále Záložny. V novém uvedení se
objevilo několik zásadních změn. Oproti původní
verzi byl titul nastudován s živým hudebním doprovodem partu houslí (Eva Trněná), fléten (Šárka
Zoulová, Milan Bubniak) a klavíru (David Kříž, který
je zároveň autorem hudby, textů a režie). Po Rousínovském vodníkovi se tak Královna stala druhým
muzikálem s živým doprovodem. Představení bylo
zároveň jedno z nejnákladnějších. Scénografii připravil Radek Kříž a bohatou kostýmovou výpravu
hostující Renata Fraisová. Jako Královna sněhu se
představila Eva Kyjovská a Zuzana Salcburgerová, babička Adéla Coufalová a Vítězslava Ševčíková, Gerda Radka Pospíšilová, Kaj Nikola Blažková,

vločky, zvířata a lidé – Marlene Anna Bílková, Anna
Hofmanová, Michaela Hrachovinová, Kateřina Machálková, Vendula Páčová, Laura Popelková, Julie
Sekaninová a Adéla Šeligová. Co však zůstalo? Dojetí přítomných diváků a závěrečný vřelý aplaus!
Kromě veřejných premiér se D.A.V.Áci představili
i žákům prvního stupně ZŠ Rousínov a dětem z MŠ
Rousínov.
Jan Žáček

ČESKO-MAĎARSKÝ CYKLUS VÝSTAV FOTOGRAFIÍ OPĚT V ROUSÍNOVĚ
Srdečně Vás za celý organizační tým zveme na
vernisáž výstavy ,,Rousínov a přátelé - Dědictví“,
která proběhne v neděli 15. května v 17 hod v Galerii na staré radnici v Rousínově. Výstava se opět
bude skládat z fotografií české a maďarské strany projektu. Svoji účast potvrdil, stejně jako vloni,
i přední český fotograf Jindřich Štreit. Výstavy se
samozřejmě účastní i další významní fotografové
maďarští a moravští. Budeme velmi rádi, když si

s námi o fotografiích u sklenky vína povykládáte
a nebo si jen můžete vylepšit nedělní odpoledne
příjemným pokoukáním. Po výstavě v Rousínově
se výstava přesouvá na tradiční zastávku na zámek Plumlov a pak již putuje za hranice naší země,
kde budou následovat výstavy v Halászteléku
a Budapešti. O termínech budete včas informováni.
Pavel Zugar a Petr Jarmara

Hledám osobního asistenta
Jmenuji se Miroslav Ryšánek, je mi 48 let a bydlím ve Viničných Šumicich č. 52.
Jsem po úrazu zcela ochrnutý, ale můžete mě potkat převážně na elektrickém vozíku v Šumicích
a okolí. Hledám osobního asistenta nebo asistentku pro běžné úkony jako je přesun zvedákem
mezi postelí a vozíkem, oblékání, doprovod v terénu a další úkony osobní domluvy. Jednalo by se
o časově nárazové služby, předchozí zkušenosti nejsou nutné. Časová vytíženost a finanční stránka
by byla řešena po domluvě.
Kdo by měl zájem o službu, prosím, napište mi na e-mail: mirek.rysanek@seznam.cz.
Těším se na spolupráci.
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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

517 324 824 724 982 860 tlcik@rousinov.cz

Odbor VV a správce IT

Grecová Jitka

517 324 829

739 454 697

podatelna

Obhlídalová M., Hladká M. 517 324 820

733 539 138

matrika, TP, czechpoint
matrika, TP, KPPP,
czechpoint
Oddělení sociálních věcí

Jánská Božena

517 324 821

grecova@rousinov.cz
radnice@rousinov.cz
e-podatelna@rousinov.cz
janska@rousinov.cz

Hrachovinová Petra

517 324 838

hrachovinova@rousinov.cz

Vykydalová Jana

517 324 830

Sociální pracovník

Chládek Pavel, Bc.

517 324 830

778 770 068 chladek@rousinov.cz

Vedoucí pečovatelské sl.

Havířová Júlia

517 326 180

724 571 836

Odbor
hospodářsko-správní

Řehořová Růžena, Ing.

517 324 834 739 454 698

rehorova@rousinov.cz

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
Odbor výstavby
a životního prostředí
projektový manager

Pekaříková Markéta

517 324 846

pekarikova@rousinov.cz

Pekařík Dušan, Ing.

517 324 833

734 752 399

pekarik@rousinov.cz

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

Pukowietz Josef, Ing.

517 324 832

778 741 200

pukowietz@rousinov.cz

Mezihoráková Tamara, Ing.

517 324 836

739 454 695

mezihorakova@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 hulka@rousinov.cz

Městská policie Rousínov
JSDH

Vlček Karel

517 371 667

Kusníková Alena

517 324 837

Jetelová Dana

517 324 837

e-mail

vykydalova@rousinov.cz
jhavir@seznam.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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TRIO INFLAGRANTI
13. 5. 2016 ZÁLOŽNA

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

